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Voorwoord 

Terwijl voor de lezer dit de eerste woorden zijn die hij/zij van dit rapport leest, zijn het voor mij de 

laatste die ik ervan schrijf. Met deze scriptie sluit ik mijn opleiding Vastgoedbeheer van de faculteit 

Bouwkunde aan de Technische Universiteit te Eindhoven af. Gedurende het laatste jaar heb ik mij 

volledig gericht op het onderzoeken van het thema liquiditeit van niet-beursgenoteerde 

vastgoedaandelen . Een thema dat - zo zal blijken - nog tamelijk onontgonnen gebied is binnen 

'vastgoedland ', maar desalniettemin evengoed aandacht vereist. Deze scriptie is dan ook verkennend 

van aard en bedoeld voor iedereen die een interesse heeft in indirecte niet-beursgenoteerde 

vastgoedbeleggingen. 

Het onderzoek speelt zich af binnen een institutionele context. Ik heb deze context vooral gekozen 

vanwege de veelheid aan betrokken belangen die erbij komen kijken. Dit maakt het onderwerp 

veelzijdig en divers. Het onderzoek richt zich daarnaast in het bijzonder op niet-beursgenoteerde 

semi-open end vastgoedfondsen van onbepaalde looptijd. Dit is niet zonder toeval. Het belang van het 

thema liquiditeit doet zich namelijk vooral bij deze fondsen gelden. AZL Vermogensbeheer BV is, als 

aanbieder van dergelijke fondsen, bereid geweest mij plaats te bieden om mijn onderzoek uit te 

voeren . 

Ik heb bij mijn onderzoek van vele personen hulp en steun mogen krijgen en ik wil in dit voorwoord 

van de gelegenheid gebruik maken om hen te bedanken. In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar 

alle personen en partijen die het mij mogelijk hebben gemaakt mijn onderzoek uit te voeren en die de 

tijd hebben gevonden met mij hierover van gedachten te wisselen ondanks een veelal erg drukke 

agenda. 

Daarnaast wil ik mijn afstudeercommissie bedanken. Haar feedback en kritische vragen hebben mij 

geholpen hoofd- van bijzaken te blijven scheiden en het proces stap voor stap te doorlopen . In het 

bijzonder wil ik hierbij drh. Bol bedanken voor de prettige en inspirerende samenwerking. Daarnaast 

wil ik ook dhr. Maussen bedanken, wiens kritische houding op het methodologische vlak geholpen 

heeft het overzicht en de logica te bewaren. 

Ook wil ik mijn ouders, familie en vrienden bedanken voor hun tijd en de interesse die zij keer op keer 

toonden wanneer ik weer verhalen over mijn onderzoek en afstuderen te vertellen had. Tot slot ook 

zeker een woord van dank aan mijn vriendin, die mij er van tijd tot tijd ook aan herinnerde te 

ontspannen . 

Het doel van het onderzoek is uiteindelijk om de liquiditeitsproblematiek van niet-beursgenoteerde 

vastgoedaandelen inzichtelijk te maken, in het bijzonder in relatie tot direct vastgoed . Ik tracht 

daarnaast een bijdrage te leveren aan de begripsvorming over liquiditeit in relatie tot 

vastgoedbeleggingen en hoop dan ook dat dit onderzoek nuttig mag blijken voor degenen die in de 

toekomst onderzoek op dit vlak doen. 

Veel plezier bij het lezen van mijn scriptie! 
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1 Introductie en aanleiding 

Ter afronding van de vijfjarige opleiding bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (oude stijl) dient 

iedere student zich gedurende het laatste jaar van zijn/haar opleiding bezig te houden met het schrijven van 

een afstudeerscriptie . Onderwerp van de scriptie staat vrij, maar moet in relatie staan tot en relevant zijn voor 

de gekozen afstudeerrichting. De scriptie die voor u ligt, is geschreven ten behoeve van een 

afstudeeronderzoek aan de vakgroep vastgoedbeheer van de opleiding bouwkunde en gaat in op een specifieke 

vraagstelling van AZL Vastgoed . 

AZL Vastgoed , onderdeel van AZL Vermogensbeheer B.V., beheert vermogen voor Nederlandse institutionele 

beleggers . Zij biedt daarnaast institutionele beleggers onder meer ook de gelegenheid te beleggen in een of 

meerdere van hun vastgoedfondsen . AZL Vastgoed verleent tevens diensten aan derden; het betreft onder 

meer de uitvoering van het dagelijks beheer, het toezicht op de vastgoedportefeuille, het voeren van de 

financiële administratie en het maken van de verslaglegging . AZL Vastgoed heeft per ultimo 2002 circa EUR 

1,49 miljard direct vastgoed in beheer. 

De behoefte van AZL Vastgoed om nader onderzoek naar de liquiditeit van niet-beursgenoteerde 

vastgoedaandelen te laten doen , was enerzijds ingegeven door het liquidatiebesluit op voordracht van het semi

open end fonds AZL Vastgoed Duitsland N.V. met onbepaalde looptijd1 en anderzijds door het feit dat de 

vastgoedfondsen van AZL - die overigens allemaal een onbepaalde looptijd kennen en een semi-open end 

structurering - het institutionele beleggers mogelijk maakten hun asset allocatie naar vastgoed te verminderen 

in de periode 2000 - 2003. Ten gevolge van de koersval van onder andere aandelen, waren beleggers namelijk 

overwogen geraakt in vastgoed en moesten zij hun belangen daarin afbouwen. Bij AZL hadden beleggers 

hiertoe de mogel ij kheid, terwijl dit bij veel andere niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen van concurrerende 

aanbieders niet het geval was. Het feit dat de AZL Vastgoedfondsen deze liquiditeit kon bieden, is uitzonderlijk 

te noemen, maar had wel een lager eigen vermogen tot gevolg. De periode van dispositie is voor de meeste 

institutionele beleggers inmiddels voorbij en AZL Vastgoed wil daarom de achterliggende periode evalueren om 

te bezien of de bestaande toe- en uittredingsvoorwaarden nog aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt. Dit 

onderzoek vormt daar onderdeel van . 

Ook in meer algemene zin vormt het liquiditeitsvraagstuk een relevant onderwerp voor onderzoek en discussie. 

Sinds het eind van de jaren tachtig van de 20• eeuw worden de vastgoedbeleggingen van (Nederlandse) 

institutionele beleggers in toenemende mate uitbesteed en wordt er steeds meer belegd in vastgoedfondsen. 

Ook de markt voor niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen vertoont de laatste jaren sterke groei, met name in 

die landen (waaronder Nederland) waar daarvoor een gunstig fiscaal klimaat heerst2. Dit betekent dus een 

toename in indirecte niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen van (Nederlandse) institutionele beleggers met 

als gevolg dat het liquiditeitsvraagstuk een toenemend belang wordt toegekend. 

Op internationaa l gebied begint de interesse in het liquiditeitsvraagstuk ook toe te nemen. In 2001 is in 

Engeland onderzoek3 gedaan naar niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen, waarbij ook het onderwerp liquiditeit 

ruim aan bod kwam . Ook in Nederland wint het liquiditeitsvraagstuk aan belangstell ing en interesse. INREV, 

een pan-Europese associatie voor beleggers in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen, is onder meer gericht op 

het verbeteren van de liquiditeit op de markt van niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen , onder andere door 

2 
Bron : 

3 
Bron: 

Meer over het liquidat iebesluit van AZL Vastgoed Duitsland N.V. is te v inden in de vertrou welijke notitie die hierover aan de 
aandeelhouders is gestuurd. 

Jnvestment Fund Veh icles for Pan-European Real Estate : a Technica! and Commercial Review, D. Brown, verschenen in Briefings in Real 
Estate Finance, vo lume 2, nummer 4, p. 289 - 301 

Liqu id ity and Private Property Veh icles: Wh ere Next ?, Univers ity of Read ing en Oxford Property Consultants, Engeland , oktober 200 1 
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het doen van onderzoek•. Hiertoe is er een speciale commissie in het leven geroepen die zich geheel en al heeft 

toegelegd op het verbeteren van deze liquiditeit5
• Ruim 1;3• van het ledenbestand van INREV bestaat echter uit 

Nederlandse partijen. 

Niet alleen binnen overkoepelende instanties is de discussie omtrent de verbetering van de liquiditeit van de 

markt voor niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen actueel, ook andere partijen, zoals bijvoorbeeld het 

Amsterdams Effecten Kantoor (AEK) en andere aanbieders van vastgoedfondsen , nemen deel aan de discussie6
• 

De discussie omtrent het liquiditeitsvraagstuk van niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen is daarmee ook in 

algemene zin actueel en onderstreept dat onderzoek ernaar relevant is. 

In samenspraak met mijn begeleiders van de Techn ische Universiteit, prof. ir. W.G. Keeris MRICS - wiens plek 

wegens vertrek later door drs. R.M. Weisz RA ingevuld is - en ir. S.J.E . Maussen MRE alsmede drs. ing. N.J.T. 

Bol en drs. M.H.P Starren, (voormalige) directieleden bij AZL Vermogensbeheer B.V., is dit onderwerp gekozen 

voor mijn afstudeerscriptie. 

In dit hoofdstuk volgt een uiteenzetting van het onderwerp. Deze eerste paragraaf ging in op de aanleiding van 

het onderzoek. Deze paragraaf wordt gevolgd door de probleemstelling van het onderzoek, waarna direct de 

doelstell ing geformuleerd wordt. Vervolgens worden de deelvragen geformuleerd die tot beantwoording van de 

probleemstelling dienen. In het tweede hoofdstuk wordt het onderzoek methodologisch uiteengezet, zowel in 

ruime als in nauwe zin. 

4 
Bron : 

5 Bron: 

6 
Bron : 

Website I NREV (www.inrev. org ) , 1-8-2004 

Leden van deze commissie zij n dhr. M. Clarke (Schroder Pro perty Investment Management), mw. L. Duhot (Macqu ire Capital Partners), 
dhr. T. Sh ipton (Linklaters), dhr. 0 . Spencer (Sti chting ABP Pensioenfonds), dhr. R. Stockt on (Morgan St anley) en dhr. R.J . Tel (TKP 
Pensioen Real Estate Fu nds) 

AEK introduceert platform voo r niet-genoteerd vastg oed, verschenen in PropertyNL, pagina 12, j uni 2004 
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1.1 Context, probleem- en doelstelling en afbakening 
I n deze paragraaf wordt uiteengezet in welke context het onderzoek zich afspeelt en wat, gebaseerd op de 

aanleiding, vervolgens de probleem- en doelstelling zijn van het onderzoek. Hierbij wordt tevens een 

afbakening van het onderwerp geboden. Vervolgens wordt in de paragraaf daarna duidelijk gemaakt welke 

onderzoeksvragen hierbij beantwoord moeten worden en welke aanpak hierbij nodig is. Allereerst wordt in deze 

paragraaf de positionering van het vraagstuk en het onderzoek kort uiteengezet. 

Context en positionering 

Mijn onderzoek richt zich op de liquiditeit van niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen. Deze discussie heeft 

plaats op het raakvlak van de financiële markt en de vastgoedpraktijk . Dit houdt in dat ook het onderzoek zich 

op dit raakvlak afspeelt, zoals onderstaande figuur weergeeft. Het vraagstuk wordt dus niet alleen vanuit de 

financiële markt beschouwd wordt, maar ook vanuit de vastgoedpraktijk. Figuur 1 geeft de verhouding weer 

tussen de vastgoedpraktijk en de financiële markt7. Op dit raakvlak bevindt zich het onderzoek. 

Fig. 1 Positionering en verband vastgoedmarkt met financiële markt 

Financiële markt 

Bancaire instelling Beleggingsinstelling 

Asset 
classes 

Asset 
Allocation / ALM 

Ontwikkelingen 
Verplichtingen 

Tactisch 1 
Operationeel 

Getiouwcle omgeving 

.___G_ro_n_d_m_a_rk_t _ _.l .... I __ B_o_u_w_m_a_rk_t_ ..... l I Gebouwenmarkt 1 1 Huurmarkt 

.__o_n_d_e_rn_e_m_i_n_g_e_n__.l I Consumenten 1 1 Overheden / Middenveld 1 1 Dienstverleners 

7 
Bron : Expressive Images, Framework for the Real Estate Market, W.G. Keeris & D. Witvoet, Technische Universiteit Eindhoven, faculteit 

Bouwkunde, juni , 2004 
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Om een juiste probleemstelling te formuleren, wordt eerst de stand van zaken in kaart gebracht met het oog op 

reeds verworven inzichten en kennis omtrent de liquiditeit van niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen. 

Uit oriënterende voorstudie (literatuurstudie, gesprekken, etc.) blijkt dat de kennis in de praktijk omtrent de 

liquiditeit van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen beperkt is en dat er op wetenschappelijk gebied 

nagenoeg niets voorhanden is dat ingaat op deze problematiek. Dit, terwijl er wel behoefte aan is (getuige 

onder meer de acti viteiten van INREV ter verbetering van de liquiditeit). Literatuur die daadwerkelijk ingaat op 

de liquiditeit van vastgoed als belegging, concentreert zich in het merendeel van de gevallen op 

beursgenoteerde vastgoedaandelen en bovendien in een buitenlandse context . Van belang echter te vermelden, 

is het rapport van Oxford Property Consultants8
, dat als een van de weinige wel aandacht besteed aan het 

liquiditeitsprobleem van niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen en het artikel van Petkunas en Mueller9
, dat 

ingaat op eerdere ervaringen met de problematische liquiditeit van niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen. 

Direct gehouden vastgoed komt langzaam meer in de aandacht, zij het wederom in een buitenlandse context. 

Niet-beursgenoteerde indirecte vastgoedbeleggingen zijn tot op heden echter niet of nauwelijks ten tonele 

verschenen , laat staan in een Nederlandse setting . Van noemenswaardig belang op dit gebied zijn de studies 

van Collett e.a.10 en van Crosby en McAllister11
. 

De schaarsheid in bruikbare artikelen wordt overigens in de hand gewerkt door het ontbreken van bru ikbare 

data om e.e.a. meetbaar en inzichtelijk te maken. Het ontbreekt zowel praktijk als wetenschap dus vooralsnog 

aan specifieke inzichten op dit gebied. 

Dit leidt tot de conclusie dat het totaal aan onderzoek min of meer nog in de kinderschoenen staat en dat het 

daarmee in de eerste plaats van belang is om te komen tot een probleemstelling alvorens een diagnose te 

kunnen stellen op grond waarvan verbeteringen bewerkstelligd kunnen worden . Probleem- en doelstelling zien 

er dan ook als volgt uit. 

Probleemstelling 

Hoe ziet de problematiek rondom de liquiditeit van niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedfondsen van 

onbepaalde looptijd er uit en bestaat er hierbij een relatie met direct vastgoed? 

Op welke wijze verhoudt zich de liquiditeit van niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedfondsen van 

onbepaalde looptijd tot de wensen van Nederlandse institutionele beleggers? 

In praktische zin wil deze vraagstelling dus antwoord geven op de vraag hoe en waardoor het te gelde maken 

van een belang in een niet-beursgenoteerd semi-open end vastgoedfonds van onbepaalde looptijd beïnvloed 

wordt, of hierbij sprake is van een relatie met direct vastgoed en hoe deze relaties zich verhouden tot de 

wensen van Nederlandse institutionele beleggers. 

De doelstelling van dit onderzoek is een directe afgeleide van de probleemstelling zoals hierboven omschreven . 

In de eerste instantie heeft het onderzoek een algemene doelstelling, zijnde: 

Doelstelling 

Het inzichtelijk maken van de problematiek rondom de liquiditeit van niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen 

voor de Nederlandse institutionele beleggingsmarkt alsook het inzichtelijk maken van de relatie die direct 

vastgoed heeft met deze problematiek. 

8 
Bro n: Uquidity and Pri vate Property Vehicles: Where Next?, University of Reading en Oxford Property Consultants, Engeland, oktober 2001 

9 
Bro n : Commingled Real Estate Fund Trading: The Emergence of a Formalized Secondary Trading Market , F.J. Petkunas & G.R. Mueller, Journal 

of Rea l Estate Port fol io Management, volume 4, nr. 1, 1998 

JO Bron : Timing and Holding Periods of Institutional Real Estate, D. Collett, C. Uzieri & C. Ward , verschenen in Real Estate Economics, 2003, 31, 2 
p. 205 - 222 

11 
Bron : Uquidity in Commercial Property Markets: Deconstructing the Transaction Process, N. Crosby & P. McAllister, The University of Reading 

Business Schoo l, verschenen op ERES Convention 2004, Milaan, Italië 
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Er worden dus verbanden gezocht aan de hand van literatuur, interviews en discussie. Deze verbanden worden 

vervolgens getracht te bevestigen door toetsing in de praktijk op bestaan en geldigheid . Op grond hiervan 

wordt de problematiek inzichtelijk en is het mogelijk een eventueel verband met direct vastgoed te onthullen. 

Subdoelstelling hierbij is het leveren van een bijdrage aan de definiëring en begripsvorming van liquiditeit door 

middel van het identificeren van de voor het begrip liquiditeit relevante aspecten en structurering hiervan, 

zodanig dat de relatie tussen het begrip liquiditeit en niet-beursgenoteerd indirect vastgoed inzichtelijk wordt. 

Getracht wordt daarnaast aan de hand van een casus antwoord te geven op de vraag hoe er, rekening houdend 

met beleggingswensen en -gedrag van Nederlandse institutionele beleggers, binnen de mogelijkheden die 

vastgoed als (onderlegger van het) beleggingsmiddel biedt, een passende oplossing kan worden gevonden voor 

het liquiditeitsvraagstuk van niet-beursgenoteerde indirecte vastgoedbeleggingen. Dit gebeurt aan de hand van 

de vastgoedfondsen en voorwaarden van AZL Vastgoed. Uiteindelijk doel van deze casus is het formuleren van 

conclusies en aanbevelingen aan AZL Vastgoed waarin, binnen het kader van liquiditeit, omschreven staat hoe 

er aan de hand van onder meer het toe- en uittredingsbeleid optimaal om gegaan kan worden met de 

liquiditeitsbehoefte van institutionele beleggers. 

Afbakening 

Uit de ondertitel van het verslag en uit bovenstaande probleemstelling blijkt dat er de nodige afbakening van 

het onderwerp plaatsvindt. 

Het onderzoek vindt plaats binnen een Nederlands fiscaaljuridisch klimaat . Dit houdt in dat zogenaamde fiscale 

beleggingsinstellingen (FBI's) onderwerp van discussie zijn. Deze FBI-structuur is van belang, omdat het 

beperkingen stelt aan de mogelijkheden tot handel in aandelen van een fonds . Daarnaast betekent het dat 

buitenlandse niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen buiten beschouwing blijven. Internationaal zijn er namelijk 

grote verschillen in fiscaaljuridisch klimaat. 

Vervolgens wordt er alleen aandacht aan institutionele beleggers besteed, wanneer het gaat om 

beleggingswensen ten aanzien van liquiditeit. Particuliere beleggers worden buiten beschouwing gelaten. Het 

verschil tussen particuliere en professionele, institutionele beleggers is zo groot dat opname in één en hetzelfde 

rapport niet terecht zou zijn. 

Binnen het gebied van niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen bevindt zich een aanzienlijk spectrum van 

verschijningsvormen met grote onderlinge verschillen. Bespreking van alle verschijningsvorming in relatie tot 

liquiditeit betekent een zeer omvangrijke beschouwing van al die punten. Afgezien van het feit dat bepaalde 

verschijningsvormen buiten beschouwing zouden kunnen blijven vanwege het ontbreken van interesse erin 

vanuit institutionele hoek, is het ook verstandig om vanuit oogpunt van relevantie hierin een indeling en 

afbakening aan te brengen . 

Kern van het onderzoek vormt het begrip liquiditeit. Liquiditeit laat zich, kort en enigszins ongenuanceerd 

gezegd, omschrijven als de mate waarin handel in vermogenstitels mogelijk is . Het is daarom ook logisch om 

met het oog daarop een afbakening aan te brengen . De mogelijkheid tot handel wordt in grote lijnen bepaald 

door de voorzieningen die een fonds biedt tot vrije toe- en uittreding van kapitaal. Deze voorzieningen hangen 

samen met de aard en structurering van een fonds. 
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Allereerst de structurering van het fonds. Voorkomende structuren zijn closed end en (semi-)open end 12
. In het 

geval van een closed end structuur is bij de opzet van de beleggingsinstelling niet (meer) voorzien in het vrij 

toe- of uittreden van het kapitaal van de deelnemers. Nieuwe aandelen of participatiebewijzen worden slechts 

door een georkestreerde uitgegeven. Als zodanig is handel in dergelijke niet-beursgenoteerde aandelen 

moeilijk. Bij een open end structuur is dit laatste (vrije toe- en uittreding van kapitaal) wel mogelijk wanneer 

individuele deelnemers dit wensen . In geval van vraag wordt er overgegaan tot de uitgifte van nieuwe aandelen 

of participatiebewijzen en is er sprake van aanbod, dan is de beleggingsinstelling verplicht deze aandelen of 

participatiebewijzen weer in te nemen. De handel in dergelijke niet-beursgenoteerde aandelen is dan ook beter 

mogelijk . In het geval er sprake is van een semi-open end structuur, is toe- en uittreding van kapitaal van 

deelnemers wel mogelijk, zij het dat hieraan voorwaarden gesteld zijn, die er doorgaans op gericht zijn de 

inkoopverplichting van de beleggingsinstelling te beperken en grootschalige uittreding te voorkomen. Hierbij 

wordt de beleggingsinstelling de mogelijkheid gegeven de inkoop van aandelen te staken in geval van 

overaanbod . Dit zorgt ervoor dat handel in dergelijke niet-beursgenoteerde aandelen wel mogelijk is, zij het 

onder voorwaarden . 

In de tweede plaats is de aard van het fonds van belang . Hierbij gaat het om de looptijd van een fonds. De 

fondsen in kwestie hebben een onbepaalde looptijd, wat wil zeggen dat deze fondsen er op gericht zijn voor 

onbepaalde tijd te bestaan. Dit heeft gevolgen voor de te voeren strategie en beleid . Niet alleen voor het 

fondsbeheer, maar ook voor de belegger. Immers, het fondsbeheer moet oog hebben voor de continuïteit van 

zijn fonds en de belegger moet zijn eigen beleggingshorizon bepalen . Dit in tegenstelling tot vastgoedfondsen 

met een bepaalde looptijd , waar in de regel beleggers gezamenlijk toe- en uittreden en het fondsbeheer meer 

zekerheid heeft over de continuïteit van zijn fonds . 

Gezien het feit dat de fondsen van AZL Vastgoed een semi-open end structuur kennen met een onbepaalde 

looptijd, vormen fondsen met deze (of een vergelijkbare) structuur het onderwerp van het onderzoek. Dit 

betekent echter niet dat de liquiditeitsproblematiek niet speelt voor fondsen van bepaalde looptijd of fondsen 

met een closed end structuur. Ook deze fondsen hebben te maken met deze kwestie en de resultaten van dit 

onderzoek zullen dan ook in zekere mate relevant zijn voor deze fondsen . 

De in deze paragraaf geformuleerde probleem- en doelstelling laten zich vertalen naar een aantal 

onderzoeksvragen. Deze vragen zullen in de volgende paragraaf behandeld worden . Hoofdstuk twee gaat in op 

het methodologische kader van het onderzoek. 

1.2 Onderzoeksvragen 
Om tot een antwoord te komen op de probleemstelling moet een aantal elementen van dit vraagstuk nader 

belicht worden. Dit resulteert in een aantal deelvragen. Deze vragen concentreren zich rondom de thema's 

liquiditeit, niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen en de liquiditeitsbehoefte van Nederlandse institutionele 

beleggers. 

Liquiditeit 

Het is belangrijk meer zicht te krijgen op het begrip liquiditeit. Duidelijk moet worden waarom liquiditeit van 

belang is op financiële markten, wat liquiditeit inhoudt, hoe het bepaald wordt en tot uiting komt. Dit leidt tot 

de volgende vragen . 

Waarom is liquiditeit van belang op financiële markten? 

Wat houdt liquiditeit in en hoe is het definieerbaar? 

Wat bepaalt liquiditeit? 

Hoe komt liquiditeit tot uiting? 

12 
Bron: Vast goedbeheer Lexicon, begrippen - omschrijving - toelichting , W.G . Keeris, Wolters-Noordhoff, Groningen , 2001 
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Niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedaandelen van onbepaalde looptijd 

Ten aanzien van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen is het belangrijk de relatie ervan met liquiditeit te 

begrijpen. Ook van belang is de relatie van direct vastgoed met liquiditeit. Dit leidt tot de volgende 

onderzoeksvraag . 

Hoe verhouden zich direct vastgoed en niet-beursgenoteerde (semi-)open end vastgoedbeleggingen met 

onbepaalde looptijd tot liquiditeit? 

Liquiditeitsbehoefte Nederlandse institutionele beleggers 

Tot slot moet de liquiditeitsbehoefte van Nederlandse institutionele beleggers onderzocht worden. Het bestaan 

ervan en de reden ervan moeten onderzocht alsmede de mate waarin deze behoefte geldt voor niet

beursgenoteerde vastgoedbeleggingen . Van belang hierbij is na te gaan of die behoefte aan liquiditeit terecht is 

of niet. Dat wil zeggen, is de mate van liquiditeit die institutionele beleggers verlangen op zijn plaats wanneer 

er rekening gehouden wordt met de eigenschappen van niet-beursgenoteerde indirecte vastgoedbeleggingen? 

Hiertoe moet er antwoord gegeven worden op de volgende vragen: 

Hoe ziet het (beleggings)beleid van deze typen institutionele beleggers er uit? 

Op welke wijze vormt het beleggingsbeleid van institutionele beleggers aanleiding tot de behoefte aan 

liquiditeit van niet-beursgenoteerde (semi-) open end vastgoedbeleggingen met onbepaalde looptijd? 

Hoe manifesteert zich die behoefte en is deze mate van behoefte terecht? 

In hoeverre is er, naast de geuite behoefte aan liquiditeit, bij institutionele beleggers nog sprake van een 

latente behoefte aan liquiditeit? 

Na beantwoording van bovenstaande vragen, moet het mogelijk zijn het de liquiditeitsproblematiek van niet

beursgenoteerde vastgoedaandelen inzichtelijk te maken en te komen tot conclusies en aanbevelingen omtrent 

de liquidite itsproblematiek. 

Vervolgens is het zaak deze bevindingen toe te passen op de hierboven omschreven casus van AZL Vastgoed. 

Hierbij wordt getracht de diagnose te vertalen naar toepasbare aanbevelingen . De volgende paragraaf wordt de 

onderzoeksaanpak gepresenteerd. Hoofdstuk twee plaatst deze aanpak in een breder kader. 
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1.3 Onderzoeksaanpak 

Onderstaande figuur laat een schematische weergave van de onderzoeksbenadering . Per stap is kernachtig 

weergegeven welk onderwerp er op het programma staat en de kaders om het geheel heen geven weer welke 

methoden gebruikt worden om dit te onderzoeken . 

literatuur 
& Interviews 

·■·,r ~,l;;(t··· •:' :• .. 
"/' {~ ·.} {. . 
~'\ " . . . 

Interviews 

& literatuur 

Toepassin9 

& Toetsin9 

8 



2 Methodologie 

Om dit onderzoek een juiste plaats toe te kennen in het totaal aan onderzoek op dit gebied, volgt in dit 

hoofdstuk een methodologische beschouwing. Door de aard van de totale problematiek te beschouwen, wordt 

duidelijk hoe de onderzoekscyclus eruit moet komen te zien. Door vervolgens de problematiek van het 

onderzoek te beschouwen, wordt duidelijk in welke fase van deze cyclus mijn onderzoek zich afspeelt. 

2.1 Methodologie in ruime zin 
Allereerst de problematiek in zijn geheel. De behoefte aan een verbeterde liquiditeit van niet-beursgenoteerde 

(semi-)open end vastgoedaandelen is duidelijk aanwezig in de vastgoedbeleggingspraktijk. 

Er is sprake van een huidige situatie die, naar algemeen geaccepteerde maatstaven niet voldoet aan de 

gewenste situatie. Aan de hand van de norm " liquiditeit" wordt de huidige situatie gemeten en vergeleken met 

de ideale situatie . Dit leidt tot de onderkenning van een probleem: gebrekkige liquiditeit van niet

beursgenoteerde (semi-) open end vastgoedaandelen. 

Het doel is het verbeteren van deze huidige situatie. Met het uiteindelijke doel voor ogen de liquiditeit van niet

beursgenoteerde (semi-)open end vastgoedaandelen te verbeteren, worden oplossingen onderzocht. Dit soort 

onderzoek staat daarmee aan het begin van een zogenaamde 'regulatieve onderzoekscyclus'. 

Immers, zo stelt Van Strien13
, " terwijl bij het verklarend-theoriegerichte denken de anticipatie op een 

toekomstige situatie het karakter draagt van een hypothetisch-afwachtend voorspe llen, gaat het hier om de 

realisering van een gewenste ( eventueel vermijding van een ongewenste) situatie. Het voorwerp van onderzoek 

wordt bestudeerd onder het gezichtspunt van een veranderingsdoel en op basis van de uitkomsten wordt er 

zodanig in de werkelijkheid ingegrepen (het middel) dat de gewenste situatie (het doel) zo goed mogelijk wordt 

bereikt. Het praktijkdenken heeft aldus meer het karakter van ontwerpen dan van voorspellen. 

Ter onderscheiding van de empirische cyclus van het verklarend-wetenschappelijke denken (observatie -

inductie - deductie - toetsing - evaluatie, zie De Groot, 1961), kan men de denk- en handelingscyclus die hier 

aan de orde is, aanduiden als de "regulatieve cyclus" als eigen methodologische grondfiguur van het 

probleemgericht praktijkdenken . Deze cyclus doorloopt, grofweg, de volgende fasen : probleemdefiniëring, 

diagnose, plan, ingreep en eva luatie." 

" ... (D)e probleemstelling ontstaat op grond van het besef dat iets niet gaat zoals het moet en dat men op eigen 

kracht de oplossing niet kan vinden . De diagnose is een theorie van de norm-afwijking en het advies bestaat uit 

meerdere maatregelen waarvan hypothetische wordt aangenomen dat ze tot een meer overeenkomstig 

functioneren zullen bijdragen. Evaluatie betekent letterlijk waardebepaling, dus ook weer toetsing aan een 

norm." 

Het gehele probleem - verbetering van de liquiditeit van niet-beursgenoteerde (semi-)open end 

vastgoedaandelen - is dus typisch een vraagstuk waarvan de oplossing gegenereerd zal worden aan de hand 

van de regulatieve cyclus (regulatief, want ingrijpen in de huidige situatie ten behoeve van een oploss ing). 

Figuur 2 geeft weer welke fasen daarin achtereenvolgens doorlopen worden. 

13 
Bron: Praktijk als Wetenschap, Methodologie van het Sociaal-wetenschappelijk Handelen, P.J . van Strien, Assen/ Maastricht, 1986 
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Fig. 2 Regulatieve cyclus 

5, Evaluatie 

4, Interventie 

Regulatieve 

Cyclus 

3. Plan 

1. Probleemstelling 

2. Diagnose 

Fase 1: Probleemstelling 

Door middel van signaleren van knelpunten wordt tot 

een definiëring van het probleem gekomen. 

Fase 2: Diagnosestelling 

Er wordt tot een diagnose gekomen door analyse van 

het probleem. 

Fase 3: Plan 

Op grond van de diagnose wordt een plan ontworpen. 

Fase 4: Interventie 

Het plan wordt getest op de praktijksituatie. 

Fase 5: Evaluatie 

De resultaten van deze confrontatie worden vervolgens 

geëvalueerd en kunnen aanleiding vormen tot een 

nieuwe cyclus. 

Het totaal aan onderzoek naar de liquiditeit van niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen bevindt zich in fase 1, 

probleemstelling . In fase 1 vindt de probleemstelling plaats. Het in deze fase zaak om aan de hand van een 

zogenaamd causaal diagram (oorzaak-gevolg diagram) te signaleren waar zich het daadwerkelijke probleem 

bevindt . Immers, sommige knelpunten zijn te classificeren als symptomen (gevolg van andere knelpunten), 

terwijl andere knelpunten grondoorzaken zijn en daarmee de oorzaak van andere knelpunten vormen. Het is 

zaak deze grondoorzaken te signaleren . Deze vormen uiteindelijk het daadwerkelijke probleem. 

Een probleemstelling bestaat uit een doelstelling en een vraagstelling . Een doelstelling dient in ieder geval 

antwoord te geven op de volgende vier vragen14
: 

waaruit bestaat het probleem? 

wat zijn de gevolgen van het probleem? 

waaruit ontstaat het probleem? 

wat is de samenhang van het probleem met andere problemen? 

De eerste twee vragen betreffen de symptomen van het probleem, de laatste twee vragen hebben betrekking 

op de diagnose van het probleem, fase 2 van de cyclus, waarin de grondoorzaken worden bepaald. 

Wanneer men vervolgens zou moeten bepalen hoever het totaal aan onderzoek in de cyclus gevorderd is, leidt 

dit al snel tot de conclusie dat het totaal aan onderzoek, zoals gezegd, nog in de kinderschoenen staat en zich 

vooraan in de regulatieve cyclus bevindt (probleemstelling en diagnose) . Ieder onderzoek dat de problematiek 

van de liquiditeit van niet-beursgenoteerde (semi-)open end vastgoedaandelen aan de kaak wil stellen, zal dus 

vooraan moeten beginnen en in de eerste plaats antwoord moeten geven op de vier hierboven genoemde 

vragen. Het zal zich dus in eerste instantie moeten richten op het identificeren van grondoorzaken alvorens 

oplossingen te kunnen gaan ontwerpen. Vandaar ook de probleem en doelstelling. 

2.2 Onderzoeksaanpak 
Als het totaal aan onderzoek op dit gebied in de kinderschoenen staat, betekent dat ook dit onderzoek vooraan 

in die cyclus zal moeten beginnen . De doelstelling van dit onderzoek is voornamelijk gericht op het 

uiteenrafelen van de problematiek van de liquiditeit van niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen en daarmee 

op het inzichtelijk maken van relaties tussen knelpunten en het identificeren van grondoorzaken. Om antwoord 

14 
Bron: De probleemstelling voor een onderzoek, P.J .M Verschuren, Het Spectrum, Utrecht, 1991 
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te kunnen geven op de vraag "wat is de liquiditeit van niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen?" is het van 

belang te weten welke factoren erop van invloed zijn. 

2.2.1 Grondvorm onderzoek 

Wegens het ontbreken van een duidelijke en algemeen geaccepteerd raamwerk waarbinnen relaties te 

onderzoeken zijn, ben ik in dit onderzoek aangewezen op een verkennend onderzoek. Verkennend onderzoek is 

te karakteriseren als een tussenvorm van beschrijvend en toetsend onderzoek. Vooralsnog bestaan er geen 

theorieën om toe te passen en hypothesen te stellen en is het niet mogelijk een nieuwe theorie te ontwikkelen . 

Dit wil overigens niet zeggen dat we ongehinderd van enige vorm van kenn is beg innen. 

Het doen van verkennend onderzoek heeft directe gevolgen voor de resultaten . De resultaten zijn niet geschikt 

om te dienen als basis voor het nemen van beslissingen, maar geven wel een goed inzicht in de situatie. Ze 

geven een mooie indicatie van het ' hoe' en 'waarom', maar lenen zich niet voor generalistische uitspraken en 

zijn dan ook niet representatief voor de gehele populatie. 

2.2.2 Type onderzoek 

Het type onderzoek is onlosmakelijk verbonden met de grondvorm van het onderzoek. In het geval van mijn 

onderzoek, betreft het een verkennend onderzoek. Een typische vorm van onderzoeken die hierbij past is het 

survey-onderzoek. Survey-onderzoek is namelijk een methode van dataverzameling waarin een specifiek 

gedefnineerde groep van individuen gevraagd wordt een aantal identieke vragen te beantwoorden15
• 

Bij een survey-onderzoek worden doorgaans door middel van systematische ondervraging van een groot aantal 

onderzoekseenheden gegevens over een groot aantal kenmerken verzameld. Het survey-onderzoek is bij 

uitstek geschikt om data omtrent meningen, motieven, attituden, en persoons- en achtergrondkenmerken te 

verzamelen. In dit onderzoek is gekozen voor dataverzameling door interviews aan de hand van een 

vragenlijst. 

2.2.3 Kwalitatief onderzoek 

Dit onderzoek valt te kwalificeren als kwalitatief onderzoek. Doel van dit soort onderzoek is theoriezoekend en -

vormend . Het is gebaseerd op de grondhouding dat kennis over de werkelijkheid alleen verkregen kan worden 

'door de ogen van een ander'. Dit betekent dat de onderzoeker geen objectief buitenstaander blijft. Waarom 

kwalitatief onderzoek? In de eerste plaats is de onderzoeksproblematiek tamelijk nieuw en onontgonnen 

gebied. Er bestaat nog weinig wetenschappelijke kennis op dit gebied . Daarnaast is het zaak om 

betekenisgeving van ondervraagden te achterhalen en is het nodig om het onderwerp actief aan te vliegen. Ten 

slotte ontbreekt het de auteur aan enige kwantitatieve data om verbanden en relaties uit te kunnen drukken, 

waardoor kwalitatief onderzoek noodgedwongen de aangewezen methode is. 

2.2.4 Steekproef 

Voordat met het onderzoek begonnen kan worden, moet aangegeven worden waaruit de populatie bestaat en 

op wie het onderzoek dus betrekking heeft. Eerder is aan bod gekomen dat Nederlandse institutionele 

beleggers onderwerp van onderzoek vormen. Deze omschrijving verdient echter enige nuancering. Immers, het 

begrip 'institutionele belegger' omvat meerdere partijen. 

Een institutionele belegger staat te boek als een financiële instelling welke als uitvloeisel van haar hoofdfunctie 

- en rekening houdend met aangegane verplichtingen - met een zekere regelmaat de beschikking krijgt over 

gelden, waarvoor met name langlopende beleggingen moet worden gezocht, waarmee een afzonderlijk 

15 
Bron : Do ing social Research, T.L. Baker, McGraw-H ill Book Co ., Boston, 1994 
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onderdeel van de organisatie belast wordt, alsmede in het algemeen met de daaruit voortvloeiende 

operationele betrokkenheid16
. Tot dergelijke instellingen worden gerekend: 

Pensioenfondsen; 

Verzekeringsmaatschappijen; 

Beleggingsinstellingen die aan de beurs genoteerd zijn; 

Overige beleggingsinstellingen, waarvan minimaal 50% van de aandelen in het bezit is van een of 

meer hiervoor genoemde institutionele beleggers . 

Het betreft ondernemingen die hun vrij belegbaar vermogen aanwenden voor beleggingsdoeleinden vanuit het 

oogpunt daaruit winsten te genereren ten gunste van de primaire doelstelling van de onderneming, waarbij de 

verplichtingenstructuur ten gevolge van de aanspraken van de verstrekkers van dat vermogen op de 

toekomstige opbrengsten van cruciaal belang is . De doelstelling is het beheren van het vermogen dat door de 

deelnemers is ingebracht. Het beleid is daarbij over het algemeen gericht op het verkrijgen van stabiele 

beleggingsopbrengsten, teneinde sterke wisselingen ten aanzien van de bijdrage van de deelnemers via de door 

hun te betalen premies te voorkomen. 

Afbakening van de groep institutionele beleggers is nodig . Beursgenoteerde instellingen vallen op voorhand af 

omdat het gaat om niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen. Van de contractuele besparingen waarover 

institutionele beleggers beschikken, wordt vervolgens de grote meerderheid (ca . 90% ) belegd door de 

pensioenfondsen en verzekeraars17
. De groep pensioenfondsen is hieronder veruit de grootste, zowel in termen 

van aantal, als in termen van belegd vermogen. Een relatief klein deel valt ten deel aan de beursgenoteerde en 

overige beleggingsinstellingen. Gezien deze verdeling wordt de aandacht voornamelijk gericht op 

pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. 

Onderling verschillen verzekeraars en pensioenfondsen echter aanzienlijk . In essentie vangen pensioenfondsen 

en (levens)verzekeraars de financiële gevolgen van ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden op. 

Dergel ijke instanties kenmerken zich door een sterk spaarkarakter. 

Voor pensioenfondsen, welke zich tot een waarde- of welvaartsvaste pensioenuitkering hebben verplicht, is het 

echter vooral van belang voldoende dekking tegen inflatie te krijgen. Zij hebben een verplichtingstructuur die 

zich kenmerkt door een lange termijn. Verzekeringsmaatschappijen hebben een andere verplichtingstructuur. 

Zij hebben over het algemeen slechts verplichtingen in de vorm van een bepaald nominaal eindkapitaal. De 

termijn ervan is doorgaans korter dan bij pensioenfondsen . Ook in termen van het wettelijk en fiscale kader 

waarin zij zich bevinden, lopen beiden niet in gelijke tred. Op grond hiervan vormen Nederlandse 

pensioenfondsen de onderzoekspopulatie. 

Wanneer dus gesproken wordt over Nederlandse institutionele beleggers, dan gaat het in het kader van dit 

onderzoek dus over Nederlandse pensioenfondsen. Hierbij zal er gekeken worden naar een institutionele 

context, hetgeen wil zeggen dat niet alleen Nederlandse institutionele beleggers onderdeel uit zullen maken van 

de steekproef, maar ook andere betrokken partijen, zoals in de volgende paragraaf omschreven zal worden. 

2.2.S Dataverzamelings- en analysetechnieken 

Bij de uitvoering van het kwalitatief onderzoek is gebruik gemaakt van desk-research en field-research. Het 

desk-reseach behelst voornamelijk de bestudering van relevante wetenschappelijke publicaties aangaande 

liquiditeit, niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen en institutionele beleggers alsmede publicaties over 

aanverwante aandachtsgebieden . De literatuurstudie heeft geleid tot de aandachtsgebieden en de belangrijkste 

aspecten die centraal staan bij het beantwoorden van de probleemstelling. Op grond van dit 

16 
Bron: Vastgoedbeheer Lexicon, begrippen - omschrij vi ng - toeli chting, W.G. Keeris, Tweede druk, Wolters-Noordhoff Groningen, 2001 

17 
Bron: Toezicht op het beleggingsbeleid van pensioenfondsen en verzekeraars, G.R. Boshuizen en J.R. Pijpers, Pensioen- en Verzekeringskamer, 

februari 2000 
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literatuuronderzoek is een vragenlijst opgesteld, die in eerste instantie ter discussie is voorgelegd aan een 

kleine, selecte groep experts op het probleemgebied en vervolgens, nadat de resultaten hiervan erin verwerkt 

waren, aan een grotere selecte groep experts. 

De field-research betreft de interviews die door de auteur zijn afgenomen . De eerste ronde interviews is 

beperkt en betreft interviews met directe betrokkenen en experts intern bij AZL Vermogensbeheer. 

Voornaamste input voor deze ronde was de literatuurstudie. Er is daarnaast ook gebruik gemaakt van de 

resultaten van een door het Amsterdams Effecten Kantoor georganiseerde discussiemiddag over de secundaire 

markt voor niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen . Op deze middag diende een presentatie van de auteur 

over dit onderzoek als basis voor discussie. 

De tweede ronde interviews heeft plaats gevonden bij 24 personen werkzaam bij 18 partijen. Meer in detail 

betroffen dit 7 productgebruikers (institutionele beleggers in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen), 6 

productaanbieders (niet-beursgenoteerde vastgoedfondsbeheerders en vermogensbeheerders die op mandaat 

beleggen in vastgoedfondsen) en 5 'invloedhebbers' (adviseurs en koepelorganisaties). Hoewel beperkt in 

omvang, vertegenwoordigt deze steekproef een groot deel van de institutionele vastgoedbeleggingsmarkt 

wanneer er in termen van belegd vermogen wordt gesproken. Voor een overzicht van betrokken personen 

wordt verwezen naar bijlage 1 

De keuze voor het interview als dataverzamelingsmethode is gemaakt omdat het onderwerp bij de betrokkenen 

niet sluitend omschreven is en daarmee ruimte biedt voor discussie. Er schuilt echter ook een gevaar in het 

afnemen van interviews. Men is zich namelijk niet altijd bewust van het eigen gedrag en/of de motieven van 

dat gedrag, maar heeft men meer een globaal idee van dit gedrag. Gezien het feit dat gedrag en motieven van 

dat gedrag in dit onderzoek slechts beperkt aan bod komen en gezien het feit dat de interviews afgenomen 

worden bij experts, wordt het gevaar van dit aspect miniem geacht. 

Uit de verschillende soorten interviews is gekozen voor het gestandaardiseerde open ended diepte interview. 

Aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst zijn de interviews afgenomen. De vragen zijn open ended, 

hetgeen wil zeggen dat ze geen vastgelegde antwoordcategorieën kennen . Dit geeft ondervraagden de ruimte 

om uit te wijden over het onderwerp en het voorkomt foutieve interpretatie van de vraag en het antwoord . De 

interviews zijn 1 op 1 afgenomen en op een voor de geïnterviewde vertrouwde locatie, veelal het eigen kantoor. 

Gedurende de interviews zijn antwoorden op schrift opgetekend en is er per 'sub-onderwerp' en korte 

samenvatting ter bevestiging voorgelegd. Afsluitend is dit voor het gehele interview gedaan. Vervolgens zijn de 

verkregen gegevens op (zeer) korte termijn uitgewerkt. Er is bewust gekozen om dit snel na afloop van het 

interview te doen om de volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens te waarborgen 18
. Bovendien konden 

op deze manier nieuwe aspecten en aandachtsgebieden worden opgenomen in volgende interviews. Hierop 

volgend zijn de vragen per onderwerp (secundaire markt, directe markt, fondsaspecten, direct vastgoed en 

liquiditeitsbehoefte) gesorteerd en zijn de antwoorden van de geïnterviewden gegroepeerd naar 

productgebruikers, productaanbieders en invloedhebbers. Doel van deze analyse is het aanbrengen van 

structuur in de grote hoeveelheid gegevens en te komen tot een relevante ordening. Deze analyse wordt later 

in dit verslag gepresenteerd per groep en per onderwerp. 

Bij de analyse van de interviews is gebruik gemaakt van de methode van Baarda e .a19
. Uitgangspunt bij deze 

methode vormen de probleem- en doelstelling. Het voornaamste doel van de analyse van kwalitatieve 

gegevens is het aanbrengen van een structuur of patroon in de grote hoeveelheid gegevens die voortkwam uit 

de interviews. Achtereenvolgens zijn de verschillende analysestappen weergegeven. 

18 
Bron: De gevalsstudie , J.M . Hutjes & J.A. van Buuren, Boom/ Open Universiteit, Meppel , 1992 

19 
Bron: Methoden en technieken , O.B. Baarda & M.P.M. de Goede, Stenfert Kroese, Groningen, 2001 
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1. Informatie selecteren op relevantie: 

Op grond van probleem- en doelstelling wordt niet-relevante informatie geschrapt voor verdere 

analysering . 

2. Relevante tekst opsplitsen in fragmenten: 

Wat wel relevant is voor verder analyse wordt opgesplitst in fragmenten, zodanig dat ieder fragment 

informatie geeft over slechts één onderwerp . In casu, één aspect. 

3. Labelen 

Bij het labelen worden tekstfragmenten voorzien van een naam. Dit kan de naam zijn van een reeds 

bestaand aspect uit het theoretische 'model', maar het kan ook een additionele factor zijn die nog niet 

in het model is verwerkt. In deze fase kan een fragment meerdere labels bevatten 

4. Ordenen en reduceren van labels 

De verschillende labels die aan de tekstfragmenten zijn gegeven, kunnen behoorlijk variëren. Het doel 

is tot een ordening en reductie van het aantal labels te komen . Hiertoe worden de fragmenten van 

kernlabels voorzien die alle relevante aspecten uit dat fragment weergeven. Dat wil zeggen dat de 

aspecten uit het theoretische model als uitgangspunt hebben gediend en dat labels op grond van de 

kenmerken bij een aspect worden ondergebracht of, indien nodig, bij een additioneel aspect. 

5. Vaststelling van de geldigheid van de labeling 

De geldigheid van de min of meer definitieve labeling moet worden vastgesteld , waarbij wordt getest 

of de labeling ook geldt voor nieuwe interviews. 

6. Definiëren van kernlabels 

De kernlabels die gevonden zijn uit het voorgaande gedeelte van het analyseproces worden 

gedefinieerd. Hierbij is het noodzakelijk precies te omschrijven wat ze inhouden . 

7. Vaststellen van de intersubjectiviteit 

De intersubjectiviteit geeft aan in hoeverre de gevonden resultaten afhankelijk zijn van de persoon van 

de onderzoeker. Dit is na te gaan door de protocollen ook door een andere onderzoeker(s) te laten 

analyseren . Dit is niet gebeurd. Het is namelijk een tijdrovende bezigheid die het proces aanzienlijk 

zou vertragen en de inhoud van de interviews diende vertrouwelijk te blijven. 

Respondentenwerving 

In samenspraak met dhr. Bol, mijn externe begeleider, is een lijst met partijen en personen opgesteld die te 

kwalificeren vallen als experts op het onderzoeksgebied . Deze lijst omvatte ca. 40 personen, afkomstig uit 29 

organisaties. De gehele lijst is aangeschreven met het verzoek tot deelname aan een interview ten behoeve van 

het onderzoek. Enige tijd later werden personen, die niet gereageerd hadden, nagebeld en nogmaals gevraagd 

om medewerking. Uiteindelijk zijn 24 personen afkomstig uit 17 organisaties bereid geweest tot het verlenen 

van hun medewerking . De interviews vonden plaats op het kantoor van de ondervraagde, duurden gemiddeld 

genomen een tot anderhalf uur en zijn binnen een tijdbestek van een maand na benadering afgenomen en 

verwerkt. 

2.2.6 Methodologische kwaliteit 

De methodologische kwaliteit van dit onderzoek wordt gezocht in de wijze waarop gekomen wordt tot 

onderzoeksconclusies. Ieder onderzoek streeft naar objectiviteit . Hiertoe moet gelet worden op zaken als 

betrouwbaarheid, validiteit, subjectiviteit en intersubjectiviteit. 

Betrouwbaarheid 

Wanneer toevallige of onsystematische vertekeningen van het object van studie afwezig zijn, is er sprake van 

betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid komt neer op herhaalbaarheid indien het object stabiel is en niet verandert 

gedurende een tijdsperiode . In kwantitatief onderzoek betekent betrouwbaarheid de herhaalbaarheid van de 

tussen - en eindresultaten van het onderzoek. In kwalitatief onderzoek is feitelijke herhaling van een onderzoek 
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of onderdelen daarvan vaak echter niet mogelijk, doordat de onderzochte situatie verandert. Wat in dat geval 

verlangd moet worden is zogenaamde virtuele haalbaarheid, wat niets anders is dan de mogelijkheid om een 

onderzoek en onderdelen ervan opnieuw te kunnen herhalen, ceteris paribus. Dit wordt bewerkstelligd door een 

uitvoerige methodologische omschrijving van het onderzoek. 

Validiteit 

Validiteit heeft betrekking op de vraag of ook daadwerkelijk gemeten wordt wat men zegt te meten. Validiteit 

kan op verschillende wijzen worden beoordeeld . Hierbij zijn begripsvaliditeit en interne validiteit steeds van 

belang. 

Begripsvaliditeit verwijst naar hoe goed de metingen het onderliggende construct of de theoretische basis 

reflecteren. De interviewvragen zijn gerelateerd aan de theorie zoals die in hoofdstukken drie, vier en vijf 

behandeld is en zijn tot stand gekomen na een eerste toetsing op een kleine selecte groep experts. 

Interne validiteit is validiteit binnen een onderzoeksproject en betreft vooral de deugdelijkheid van de 

argumenten (verzamelde gegevens) en de redenering (onderzoeksopzet en analyse) die tot de 

onderzoeksconclusies geleid hebben. Deze argumenten en redeneringen moeten zoveel mogelijk vrij zijn van 

systematische vertekeningen . 

Ten slotte is er ook nog sprake van externe validiteit of generaliseerbaarheid . Het doel van dit onderzoek is niet 

om generaliseerbaar te zijn, maar om een eerste inzicht te verschaffen in de problematiek omtrent de liquiditeit 

van niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen . Externe validiteit behoort daarmee niet per definitie tot het 

objectiviteitsstreven. 
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3 Liquiditeit 

Hoofdstuk één sloot af met een plan van aanpak waarin stapsgewijs de verschillende deelonderwerpen aan bod 

kwamen . In hoofdstuk drie vindt een verkenning plaats van het begrip liquiditeit. In paragraaf 3.1 wordt 

toegelicht wat de functie van liquiditeit op financiële markten is en waarom het van belang is. 

In paragraaf 3.2 vindt vervolgens een beschouwing plaats van enkele relevante studies over liquiditeit. 

Aansluitend bij deze beschouwing vindt een zijstap plaats naar de praktijk. Hierbij wordt gekeken hoe enkele 

toonaangevende marktpartijen liquiditeit beschouwen en hanteren. Paragraaf 3.2 sluit af met een omschrijving 

van liquiditeit in een bruikbaar algemeen kader aan de hand waarvan in latere hoofdstukken 

vastgoedbeleggingen besproken kunnen worden. Paragraaf 3.3 gaat in op enkele methoden waarmee liquiditeit 

gemeten kan worden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting. 

3.1 Functie en belang van liquiditeit 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de functie en het algemeen belang van liquiditeit voor financiële markten. 

Voordat hier echter op ingegaan kan worden, is het noodzakelijk onderscheid te maken in twee vormen van 

liquiditeit . Er is namelijk sprake van twee verschijningsvormen van liquiditeit. 

Liquiditeit laat zich onderverdelen in monetaire liquiditeit en marktliquiditeit20
. Monetaire liquiditeit heeft vooral 

betrekking op de mate waarin voldaan kan worden aan financiële verplichtingen en onderkent met name tijd als 

dimensie. Marktliquiditeit, zo zal uit volgende paragrafen blijken, heeft daarentegen betrekking op de 

verhandelbaarheid van vermogenstitels op financiële markten. Het is deze laatste vorm van liquiditeit die het 

onderwerp is van dit onderzoek. Monetaire liquiditeit blijft buiten beschouwing, al moet gezegd dat beide 

begrippen wel met elkaar te maken hebben. 

Marktliquiditeit speelt een rol in het efficiënt maken van markten21
• Gegeven het feit dat marktliquiditeit een 

weergave is van de mate waarin er vraag en aanbod is van beleggingsmiddelen tegen of nabij de marktprijs en 

gegeven het feit dat het een weergave is van de veerkracht van de markt in reactie op prijsfluctuaties als 

gevolg van onevenwichtig verdeelde vraag een aanbod, kan gesteld worden dat marktliquiditeit verband houdt 

met de prijsvorming op een markt. Wanneer daarnaast rekening wordt gehouden met het feit dat 

marktefficiëntie de weergave is van de mate waarin beschikbare informatie is verwerkt in de marktprijs en 

onderdeel van het prijsvormingsproces is, kan gesteld worden dat marktliquiditeit dus invloed heeft op de mate 

waarin een markt efficiënt is . Marktefficiëntie kan dus verbeterd worden door verhoging van marktliquiditeit. 

Marktliquiditeit is ook van belang bij het waarborgen van de stabiliteit van financiële markten22 . Het instorten 

van een markt en daarmee de prijsvorming op die markt, hangt af van de vraag of de meerderheid van de 

marktpartijen op een markt het vertrouwen in die markt kwijt is geraakt en dientengevolge (extra) 

risicomijdend gedrag gaat vertonen. Dit risicomijdende gedrag, het op de markt aanbieden en hopelijk 

vervolgens afstoten van belangen, vindt doorgaans plaats zodra bepaalde marktcondities, waaronder het 

prijsniveau en de snelheid waarmee dit niveau verandert, zekere grenswaarden hebben overschreden. Het 

proces waarlangs een markt instort, vindt onder meer plaats door het optreden van feedback-effecten ten 

gevolge van de reacties van marktpartijen en door het optreden van synchronisatie effecten tussen markten 

onderling. Bovendien kunnen dergelijke grenswaarden en processen per markt verschillen. De karakteristieken 

van grenswaarden en processen zijn afhankelijk van het vertrouwen en de verwachtingen van marktpartijen in 

en van de markt. Deze zijn op hun beurt gebaseerd op het gedrag van de markt onder normale 

20 Bron: 
21 

Bro n : 
22 Bron: 

Global Liquidity and Asset Pri ces: Measurement, Implications, and Spillovers, K. Baks en C. Kramer, in opdracht van IMF, december 1999 

Market Microstructure and Market Liquidity, J. Muranaga en T. Shimizu, Bank of Japan, mei 1999 

Market Microstru cture and Market Liquidity, J. Muranaga en T. Shimizu , Bank of Japan, mei 1999 
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omstandigheden. Daarom is het bieden van een voldoende mate van liquiditeit voor een markt onder normale 

omstandigheden van belang om marktstabiliteit te verbeteren . Dit gebeurt dan door het verleggen van de 

grenswaarden waarboven risicomijdend gedrag vertoond wordt en door het verbeteren van het vertrouwen van 

marktpartijen in de markt. 

Afgezien van dit algemene belang, is liquiditeit ook van belang voor beleggers en beleggingsproducten23
. 

Immers, een liquide markt stelt een belegger meer in staat uiting te geven aan zijn beleggingsbeleid. 

Bovendien kan een belegger in een liquide markt grotere discrepanties tussen assets en verplichtingen 

accepteren, omdat hij in staat is adequaat te handelen indien nodig. Daarnaast bevorderen liquide markten de 

aantrekkelijkheid van financiële beleggingsproducten, omdat de handel erin toegankelijker wordt. 

3.2 Toelichting van het begrip liquiditeit 
Liquiditeit moet onderscheiden worden in monetaire liquiditeit en marktliquiditeit. Marktliquiditeit is de vorm 

van liquiditeit waar het in dit onderzoek om gaat. Deze vorm van liquiditeit wordt alom gebezigd, maar laat zich 

desondanks moeilijk definiëren of meten24
, niet in de laatste plaats vanwege de veelheid aan 

verschijningsvormen die financiële markten vertonen. In deze paragraaf wordt een verkenning van de theorie 

en praktijk omtrent marktliquiditeit geboden. Hieruit volgt een verzameling van relevante aspecten die op hun 

beurt geordend worden in een schematisch kader. 

3.2.1 Theorie 

Teneinde de werking van bepaalde variabelen zo zuiver mogelijk te kunnen omschrijven, wordt in veel studies 

geabstraheerd van de werkelijkheid en dus de veelheid aan betrokken variabelen voor zover bekend. Dit 

resulteert vaak in gemodelleerde weergaven van de werkelijkheid die slechts een beperkte toepasbaarheid 

kennen op het onderwerp van dit onderzoek. Toch is een overzicht van bepaalde studies relevant, omdat het 

een indicatie geeft welke variabelen van belang zijn voor liquiditeit. Onderstaand overzicht is geen totaalbeeld, 

maar een inventarisatie en toelichting van de voor het begrip relevante aspecten . 

Marktliquiditeit is in het verleden op verschillende manieren omschreven, afhankelijk van de context waarin het 

begrip gebruikt werd. Keynes25 en Hicks26 bespraken liquiditeit in hun studies - die weliswaar tot het gebied van 

de algemene economie gerekend werden en dus in feite los stonden van marktliquiditeit in financiële zin - in 

termen als " toekomstige volatiliteit van marktprijzen" en de "kans op directe voltrekking van de transactie", 

waarbij marktspeculatie en prijsdiscrepanties gerelateerd werden aan fluctuaties in de ondernemingscyclus. Dit 

geeft aan dat het begrip als functie van prijs (en de zekerheid daaromtrent) en tijd beschouwd werd. In deze 

was de liquiditeitsvoorkeur van consumenten de crux van de overweging die consumenten maakten bij de 

keuze tussen enerzijds het aanhouden van contanten ten behoeve van de productie en circulatie van goederen 

en diensten en anderzijds het aanwenden van besparingen, om te handelen in vermogenstitels. 

Bagehot27 verwerkte in 1971 de mate van informatievoorziening in relatie tot marktliquiditeit en stelde dat er, 

ten gevolge van verschillen in informatievoorziening, marktpartijen zijn die over betere informatie beschikken 

dan anderen en daardoor tegen een dusdanige prijs kunnen handelen, dat het altijd nadelig is voor de andere 

partij. In deze context werd liquiditeit dus besproken in termen van (transactie)prijs en informatie, waarbij 

informatie duidelijk verband houdt met prijszekerheid. 

23 Bron: 
24 

Bron: 

25 
Bron: 

26 
Bron: 

27 
Bron : 

Measuring Liquidity in Financial Markets, A. Sarr & T. Lybek, Working Paper, International Monetary Fund, 2002 

Trad ing Location and Liquidity: an Analysis of U.S. Dealer and Agency Markets for Common Stocks, K. Baker, verschenen in Financial 
Markets, Institutions and Instruments, 1996, volume 5, nr. 4 

Trea ti se on Money, J. M. Keynes , AMS Press, 1930 

Liquidity, J.R. Hi cks, verschenen in Economist's Journal, 1962 

The On ly Game in Town, W. Bagehot (pseud. voor J. Treynor), verschenen in Financial Analysts Journal, 1971, nr. 27, p. 12-17 
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Marktliquiditeit wordt ook besproken in de context van de microstructuur-theorie. Markt-microstructuurstudies 

concentreren zich op het proces waarlangs latente beleggerswensen uiteindelijk vertaald worden in 

transactieprijzen en -vo lumes binnen het gegeven van specifieke regelgeving. Het gaat in deze dus over het 

specifieke mechanisme dat de handel op een markt mogelijk maakt28
, waarbij liquiditeit dus verband houdt met 

dit mechanisme en uiteindelijk uiting krijgt in prijs en hoeveelheid . 

Wanneer marktliquiditeit in deze context besproken wordt, wordt het veelal besproken in termen van diepte, 

breedte en veerkracht29
. Diepte van een markt omschrijft in dit verband de aanwezigheid van orders aan 

weerszijden va n het "order book" (de weergave van informatie omtrent aanbod- en vraagprijzen en het 

daaraan gerelateerde vol ume) nabij de prijs waartegen er handel plaatsvindt. Een markt is ondiep of dun 

wanneer er weinig verkoop- en aankoopopdrachten zijn nabij de handelsprijs. Breedte omschrijft de mate 

waarin een markt in staat is ruimte te bieden aan volumineuze orders. Hierbij is een brede markt een markt 

met veel en grote orders . Veerkracht omschrijft het vermogen van een markt om te herstellen van een 

prijsfluctuatie ten gevolge van het tijdelijk uit balans zijn van vraag en aanbod. Als een markt gekenmerkt 

wordt door een grote veerkracht, dan zal de tijd die deze markt nodig heeft om te herstellen van een 

prijsfluctuatie kort zijn . 

Bij de definiëring van een liquide markt stelde Black30 (1971) dat, in dat geval de marktprijs altijd bekend moet 

zijn, het versch il tussen de aanbod- en de vraagprijs klein (genoeg) en dat kleine transacties direct en zonder 

gevolgen voor de prijs vo ltrokken kunnen worden, voordat er sprake is va n een liquide markt. Black 

onderkende dus kwantiteitsaspecten, tijdsaspecten en prijsaspecten binnen het kader van de hierboven 

beschreven veerkracht van de markt, waarbij informatie ook nog een rol speelt . 

Grossman en Miller'1 
( 1988) concludeerden dat marktliquiditeit gedefinieerd en gemeten kan worden aan de 

hand van de kosten van het onmiddellijk totstandkomen van een transactie . Naarmate er meer partijen 

aanwezig zijn die bereid zijn transacties tot stand te laten komen, zullen de kosten hiervan dalen. In de context 

van hun onderzoek is liqu iditeit dus uitgedrukt in tijd en prijs en binnen het kader van marktbreedte. 

In de context van marktliquiditeit zijn er, zoals gebleken, verschillende dimensies van belang voor het begrip. 

Liquiditeit in relatie tot handelsmogelijkheden op financiële markten kent, zo blijkt, verschillende aspecten. 

Naarmate deze aspecten in meer of mindere mate aanwezig of van invloed zijn op de markt zal de liquiditeit 

ervan variëren . Dit laat zich goed illustreren door situaties van verschillende liquid iteit waarbij enerzijds 

volledige illiquiditeit besproken moet worden en anderzijds perfecte liquiditeit. Voordat dit echter plaatsvindt, 

komt eerst de praktijk kort aan bod. 

3.2.2 Praktijk 

In de praktijk gelden verschillende opvattingen over het begrip liquiditeit. Onderstaande inventarisatie geeft 

een overzicht van enkele begrippen, zoals gehanteerd door bepaalde partijen uit de praktijk . Getracht wordt 

inzichtelijk te maken hoe zich de praktijk verhoudt tot de theoretische omschrijving van liquiditeit . 

Het toezichthoudend orgaan op de Nederlandse financiële markten, de Autoriteit Financiële Markten32 (AFM), 

hanteert een algemene definiëring van het begrip liquiditeit. Zij omschrijft liquiditeit namelijk als de mate 

waarin effecten goed of slecht verhandelbaar zijn en stelt als voorwaarde voor (goede) verhandelbaarheid het 

altijd aanwezig zijn van kopers en verkopers. Deze definitie gaat verder niet in op het spanningsveld tussen 

28 
Bron : Ma rket Microstructure: A Practioner's Gu ide, A. Madhaven, verschenen in Financial Analyst Journal volume 58, nr. 5, september/ oktober 

2002 
29 

Bron: An Assessment of Stock Exchange and Over-the-Counter Markets, J. Hasbrouck, en R. A. Schwartz , Journal of Portfolio Management, 
1988, nr. 14, p. 10-16 

30 
Bron : Toward a fully automated stock exchange: Part !, F. Black, verschenen in Financial Analysts Journal , 1971 , nr. 27, p. 28-35 

31 
Bron : Liquidity and Market Structure, S.J. Grossman en M.H. Mi ll er, verschenen in Journal of Finance, 1988 

32 
Bron: Website Autoriteit Financiële Markten (www. afm.nl ), 23-12-2003 
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overwegingen zoals tijd, prijs en hoeveelheid en concentreert zich dus op de eerder besproken diepte van de 

markt. 

Euronext N.V., de grensoverschrijdende verzameling van de beurzen van België, Frankrijk, Nederland, Portugal 

en Engeland, geeft geen definitie van het begrip liquiditeit33
. Ze stelt slechts dat het bepaald wordt door de 

mate van vraag en aanbod, waarbij de samenloop van meer vraag dan aanbod resulteert in een toenemende 

liquiditeit . Deze definitie gaat slechts in op de diepte van de markt en laat verder overige aspecten buiten 

beschouwing. 

Wordt er gekeken naar haar omschrijvingen van een (il)liquide markt dan stelt Euronext het volgende. Een 

illiquide markt is een markt waarin het lastig is om een order snel, tegen een goede prijs en zonder 

noemenswaardige prijseffecten uit te voeren. In een illiquide markt is weinig tot geen balans tussen vraag en 

aanbod, of is er zelfs helemaal geen sprake van vraag en/of aanbod. Een illiquide markt is ongunstig voor de 

belegger omdat het moeilijk is om een order tegen een gunstige prijs uit te voeren . Meer liquiditeit komt ten 

goede van de belegger. Ook een liquide markt wordt door Euronext omschreven en wel als volgt. Een liquide 

markt is een markt waarin veel vraag en aanbod samenkomen. Aan- en verkooporders kunnen makkelijk 

worden uitgevoerd . 

Uit bovenstaande omschrijvingen blijkt dat liquiditeit afhangt van de mate waarin de eerder aangehaalde vraag 

en aanbod op een markt aanwezig en in balans zijn en ook nog bepaald wordt door de tijd die het kost om een 

transactie tot stand te laten komen, de prijs waartegen dit gebeurt en het gevolg op de prijs ten gevolge van 

die transactie. Dit betekent dat marktliquiditeit uitgedrukt wordt in termen van tijd en prijs en dat deze 

aspecten zich in een kader van marktdiepte en -veerkracht bevinden. 

Het Financieel Dagblad34 definieert op haar beurt liquiditeit ook als de mate van verhandelbaarheid van een 

belegging, maar maakt hierbij de toelichting dat een belegging liquide is, wanneer zonder direct zichtbare 

invloed op de koers relatief grote pakketten aandelen of obligaties gekocht en verkocht kunnen worden. Deze 

definitie gaat dus in op de kwantiteitsaspecten van liquiditeit binnen de structuur van de markt in termen van 

breedte en veerkracht van de markt waarop er gehandeld wordt. 

Het Dictionary of Financial Risk Management van Gastineau en Kritzman 35
, dat onder meer door de American 

Stock Exchange gehanteerd wordt, geeft (vrij vertaald) de volgende definitie van het begrip. Liquiditeit is een 

marktomstandigheid, waaronder voldoende eenheden van een beleggingsmiddel, of ander financieel 

instrument, worden verhandeld, om het mogelijk te maken dat grote informatieloze transacties door de markt 

worden geabsorbeerd, zonder significante gevolgen daarbij voor de prijsstabiliteit. 

Hoewel in grote lijnen vergelijkbaar met de definitie van het Financieel Dagblad, introduceert deze definitie een 

nieuw aspect, te weten het belang van gelijke informatievoorziening en daarmee de mate van marktefficiëntie. 

3.2.3 Theorie en praktijk 

Het blijkt dat zowel theorie als praktijk liquiditeit op verschillende wijzen definiëren, maar wel in grote lijnen 

dezelfde variabelen onderkennen. In deze paragraaf wordt een kader gevormd waarbinnen getracht wordt 

bovenstaande aspecten te ordenen op een wijze die het in een later stadium mogelijk maakt om niet

beursgenoteerde indirecte vastgoedbeleggingen te omschrijven in relatie tot liquiditeit. 

Duidelijk is dat liquiditeit een kenmerk is van handel in vermogenstitels . De omstandigheden waaronder deze 

handel tot stand komt, bepalen tezamen de liquiditeit van die verhandelingen. Handel is het resultaat van vraag 

en aanbod op een markt. Eigenschappen van beleggers en eigenschappen van het soort vermogenstitel, alsook 

33 Bron: Website Euronext N.V. (www. euronext. com), 21-1 -2004 
34 

Bron: Web site Financieel Dagblad (www.fd.nl ), 11 - 12-2003 
35 Bron: Dictionary of Financial Risk Management, G.L. Gastineau en M.P. Kritzman , John Wiley & Sons, januari 1996 
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de eigenschappen van de markt waarop een en ander zich voltrekt zijn hierbij van invloed op iedere transactie 

die op die markt tot stand komt. 

De markt is dus een bepalende factor voor de handel en daarmee de liquiditeit . Liquiditeit varieert naarmate de 

eigenschappen verschillen van de markt waarop gehandeld wordt. Eigenschappen die van invloed zijn op de 

liquiditeit zijn summier aan bod gekomen en betroffen zaken als marktdiepte en -breedte, veerkracht van de 

markt en de efficiëntie op een markt. De specifieke structuur van een markt stelt kaders waarbinnen de 

aanwezige partijen zich zullen moeten bewegen. Figuur 3 is een schematische weergave van de verhouding 

tussen de markt en liquiditeit, waarbij de marktstructuur invloed uitoefent op de transacties op die markt en 

daarmee op liquiditeit. 

Fig. 3 Invloed van markstructuur op de mate van liquiditeit 

Markt(structuur) 

Transacties 

~ ~ ... .... 

Wordt hiermee volstaan, dan wordt er vanuit gegaan dat datgene wat verhandeld wordt geen invloed heeft op 

de liquiditeit van de handel erin. Onderscheid voor de verschillende beleggingscategorieën en -middelen wordt 

niet gemaakt. Er bestaat echter een grote diversiteit aan beleggingscategorieën en het is ook niet 

vanzelfsprekend dat een beleggingscategorie intern homogeen is. Het komt de hanteerbaarheid van het kader 

ten goede wanneer hiervoor een plek gereserveerd wordt. Daarnaast is er een duidelijk onderscheid te maken 

tussen specifieke markteigenschappen die invloed hebben op liquiditeit en specifieke eigenschappen van een 

beleggingscategorie en -middel die betrekking hebben op liquiditeit. 

Naast markteigenschappen is er dan dus ook sprake van eigenschappen de beleggingscategorie en -middel in 

kwestie die van invloed zijn op de liquiditeit. Hierbij zal de marktstructuur afgestemd zijn op de specifieke 

beleggingscategorie. Er kan daarnaast ook onderscheid gemaakt worden tussen beleggingscategorie en 

beleggingsmiddel. Immers, de keuze voor een categorie heeft andere invloed op liquiditeit dan de specifieke 

keuze van een vehikel binnen die categorie. Uitbreiding vindt plaats zoals figuur 4 weergeeft . 

Fig. 4 Invloed van markstructuur en beleggingscategorie op de mate van liquiditeit 

Markt(structuur) Beleggingscategorie & 

~ Transacties 
Beleggingsmiddel 

~ ... .... 
~ .... 

Met figuur 5 wordt er een structuur geboden om zowel de markt als de beleggingscategorie en -middel in relatie 

tot liquiditeit te bespreken. Deze structuur is echter niet compleet. Er wordt voorbijgegaan aan de belegger zelf. 

Zijn doelstellingen, beleggingsbeleid, verplichtingen, wettelijke kaders, etc. zijn van invloed op de wijze waarop 
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hij handelt. Dergelijke factoren bepalen de perceptie van de belegger ten aanzien van liquiditeit van transacties 

en plaatsen objectieve kenmerken van de markt en de beleggingscategorie in een subjectief daglicht in relatie 

tot liquiditeit . Dit betekent dat de figuur als volgt uitgebreid kan worden. 

Fig. 5 Invloed van markt, beleggingscategorie & -middel en belegger op de mate van liquiditeit 

Belegger Ma rkt(structuur) Beleggingscategorie & 

~ Transacties 1~ Beleggingsmiddel 

..... ... 
~ ..... 

Liquiditeit komt ten slotte tot uiting doordat de belegger, onder invloed van zijn eigen randvoorwaarden en 

onder inv loed van de eigenschappen van zowel de beleggingscategorie en -middel als de markt waarop hij zich 

bevindt, een compromis moet sluiten tussen de uiteindelijke prijs waartegen hij wil handelen, de snelheid 

waarmee hij wil handelen en de hoeveelheid waarin hij wil handelen; de kenmerken van een transactie die 

tezamen maatgevend zijn voor de liquiditeit. Schematisch weergegeven ziet deze verhouding er als volgt uit. 

Fig. 6 Snelheids-, prijs- en hoeveelheidsdimensies van liquiditeit 

ma x 

Prijs 

Snelheid 

ma x 

min 

max 

Hoeveelheid 

De as van iedere dimensie loopt vanuit het middelpunt, hetgeen de zogenaamde nulsituatie is waar voor die 

dimensie de minst gunstige situatie geldt, naar het uiteinde ervan, wat een weergave is van het maximaal 

haalbare ; de best mogelijke situatie. 

Ten aanzien van de drie dimensies bestaat een in theorie een logische samenhang . Ervan uitgaand dat iedere 

rationele (institutionele) belegger, rekening houdend met zijn eigen doelstellingen, verplichtingen, 

beleggingsbeleid, wettelijke kaders , etc . naar nutmaximalisatie1 streeft, mag aangenomen worden dat iedere 

belegger (of hij nou vraagt of aanbiedt) bij voorkeur altijd het gewenste aantal stukken zo snel mogelijk tegen 

de marktprijs w il verkrijgen of verkopen . 

I David Bernoulli st el de destij ds in zijn we rk, daterend van 1738, dat 'nut', als maatstaf voor t ev redenheid of geluk, in de regel omschreven kan 
worden als een functie van vermogen dan wel rendement. Hij ging ervan uit dat rationele indiv iduen naar nutsmaximalisat ie streven en dat het nut 
voor een individu toeneemt naarmate vermogen of rendement stijgt en als zodanig een concaaf verl oop kende . (Zie ook: Bernoulli , D. {1738) . 
Specimen theoriae novae de mensura sorti s. Commentarii Acad emiae Scientiarum Imperiali s Petropolitanae 5:1 75-192) . Di scussies op dit gebied 
behoren typisch tot het geb ied van 'behavioral fi nance' dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van modellen voo r het handelsgedrag van 
marktpartij en. 
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Met het oog op de hieronder geformuleerde omschrijving van de perfecte (il)liquide situatie, impliceert dit op 

zijn beurt dat iedere belegger in feite streeft naar liquiditeitmaximalisatie . Wanneer blijkt dat er onder de 

voorkeuromstandigheden van de belegger geen transactie tot stand komt, zal hij af moeten wijken van de 

situatie waarin hij zijn nut maximaliseert en daarmee de combinatie van snelheid, prijs en hoeveelheid van de 

belegging zodanig moeten aanpassen dat er wel een transactie tot stand komt en er ten aanzien van zijn 

nutsfunctie de volgende beste situatie bereikt wordt. 

De prioriteit die de individuele belegger toekent aan iedere dimensie zal de samenstell ing van het compromis 

tussen die dimensies bepalen en daarmee zijn positie op de iso-nutcurve. Dit betekent dat liquiditeit als zodanig 

een subjectief begrip is. Omdat iedere belegger uniek is, is het uitdrukken van de onderlinge verhouding tussen 

de drie dimensies in algemene zin niet mogelijk. Bovendien wijst onderzoek36 uit dat er lang niet altijd sprake is 

van rationeel gedrag onder (institutionele) beleggers, waardoor het uitgangspunt van nutmaximalisatie niet per 

definitie ook rationaliteit impliceert37
. Daarmee wordt het vrijwel onmogelijk om ook op individueel niveau de 

onderlinge verhoudingen inzichtelijk te maken. Het uitgangspunt van een nutmaximaliserende belegger vervalt 

daarmee niet, maar moet als typisch subjectief beschouwd worden, waardoor dus liquiditeit onderhevig is aan 

individuele perceptie (en misschien ook wel emotie). 

Wanneer er sprake is van een situatie waarin alle drie dimensies maximaal scoren, duidt dat op perfecte 

liquiditeit. Dit betekent dat het een situatie betreft waarin een markt de handel in een bepaald soort 

beleggingsmiddelen zodanig mogelijk maakt dat een belegger onder efficiënte marktcondities kosteloos en op 

de kortst mogelijke termijn ieder gewenst aantal eenheden van dat middel tegen marktprijzen kan 

verhandelen, zonder dat daarbij sprake is van prijsfluctuaties ten gevolge van die verhandeling. Onderstaande 

afbeelding geeft deze situatie weer. 

Fig. 7 Perfecte liquiditeit 

max 

Prijs 

Snelheid 

max 

Hoeveelheid 

Het tegenovergestelde, complete illiquiditeit, betreft de situatie waarin alle drie dimensies minimaal scoren. Er 

is dan sprake van een situatie waarin een belegger onder geen enkele marktomstandigheid, tegen geen enkele 

prijs, op geen enkele termijn in überhaupt welke hoeveelheid van een bepaald soort beleggingsmiddel kan 

verhandelen . 

36 
Bron: Implications of Indiv idual versu s Institutional Real Estate Investing Strategies, S.E. Roulac, verschenen in Alternative Ideas in Real 

Estate Investment, onder redactie van A.L. Schwartz Jr. en S.D. Kaplan , American Real Estate Society, Kluwer Academie Publishers, 
Boston/ Dordrecht/ London, 1995 

37 
Bro n : Ged rag seconomie: de Ro l van Psychologie op Financiële Markten, H. Prast, Onderzoeksreeks Toezicht, nummer 63, augustus, 2003 
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In geen enkele praktijksituatie za l er sprake zijn van perfecte liquiditeit of perfecte illiquiditeit. Beleggers 

moeten altijd een compromis sluiten tussen de dimensies prijs, snelhe id en kwantiteit waartegen belegd wordt. 

De mate van handel hangt hiermee samen. Dit suggereert een verloop in de mate van liquiditeit met als 

extremen complete illiquiditeit en perfecte liquiditeit . Het beeld van dit verloop is het resultaat van een functie 

van een veelheid aan variabelen en is voor iedere individuele belegger uniek en laat zich dus moeilijk 

voorspellen . 

Bovendien geldt hierbij dat dit verloop zal veranderen met het verstrijken van de tijd . Liquiditeit kent in de 

eerste plaats namelijk de eigenschap niet constant te zijn in verschillende fasen van de marktcylus . Liquiditeit is 

doorgaans goed wa nneer de marktcyclus een opgaande beweging vertoont en slecht wanneer de marktcyclus 

een neergaande beweging vertoont38
. Daarnaast verandert ook het relatieve belang van verschillende 

eigenschappen van een bepaalde belegging en markt voor een belegger met het verstrijken van de tijd39
, 

waardoor het dus nog moeilijker wordt om het verloop van liquiditeit in kaart te brengen. 

Hoewel er verschillende interpretaties en definities van liquiditeit in zwang zijn, wordt tot slot van deze 

paragraaf een definitie van liquiditeit geformuleerd die beschouwd moet worden binnen de extremen van 

perfecte illiquiditeit en perfecte liquiditeit. Deze definitie wordt in dit onderzoek aangehouden. 

Liquiditeit 

De mate waarin een individuele belegger in staat is om binnen het gegeven van een bepaalde marktstructuur 

op zo kort mogelijke termijn tegen de geldende marktprijs (=maximale prijs) de gewenste hoeveelheid 

eenheden van een bepaald soort beleggingsmiddel nutmaximaliserend te verhandelen. 

Aan de hand van het schematische kader (figuur 5) waarbinnen zich de invloedsfactoren van liquiditeit 

bevinden, worden in volgende hoofdstukken per aspect (markt, beleggingsproduct en belegger) factoren 

geïdentificeerd die op hun beurt liquiditeit in algemene zin beïnvloeden . Daarbij wordt tevens beschouwd of dit 

ook in specifieke zin voor niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedaandelen met onbepaalde looptijd zou 

kunnen gelden. Of deze veronderstelde verbanden ook blijken aan te sluiten op de Nederlandse institutionele 

praktijk, wordt vervolgens in een later stadium getoetst. In de volgende paragraaf wordt echter eerst nog 

uiteengezet hoe liquiditeit gemeten kan worden. 

3.3 Meten van liquiditeit 
In deze paragraaf een beschouwing van de methoden die doorgaans gehanteerd worden om liquiditeit 

gekwantificeerd te meten. De onderkenning dat de drie karakteristieke kenmerken van een transactie (prijs, 

sne lheid en omvang) tezamen liquiditeit bepalen, geeft een prima handreiking om meetmethoden te gebruiken 

die een getalswaarde aan liquiditeit verbinden . Tegelijkertijd wordt aangegeven wat de toepasbaarheid is van 

deze methoden voor de niet-beursgenoteerde markt voor (semi-)open end vastgoedaandelen . 

3.3.1 Meten aan de hand van prijs 

In de eerste plaa ts zijn er meetmethoden die ingaan op het prijs-kenmerk van een transactie. De meest 

gebruikte methode om aan de hand van prijzen de liquiditeit in kaart te brengen is de zogenaamde bid-ask 

spread. Deze methode meet het verschil tussen de bied- en laatkoers waartegen partijen op een markt stukken 

willen verkrijgen, respectievelijk verkopen . 

38 
Bron : Controlling fo r Vari able Li quidity en Selection Bias in Indices of Private Asset Market Values, J. Gisher, D. Gatzlaff, D. Geltner, D. Haurin, 

m aart, 2002 
39 

Bron: Measuring Liquidity in Financial Markets, A. Sarr & T. Lybek, Werking Paper, International Monetary Fund, 2002 
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De bid-ask spread methode wordt voornamelijk gebruikt in markten waar zogenaamde dealers actief voor eigen 

en andermans reken ing handelen in vermogenstitels. Het verschil tussen de bied- en laatkoers reflecteert in 

een dergelijk geval de transactiekosten . 

Hoge transactiekosten drukken hierbij de lust om te handelen op een markt en daarmee zeer waarschijnlijk het 

aantal partijen op een markt. De afname in het aantal partijen op een markt heeft vervolgens invloed op de 

diepte en veerkracht van een markt, omdat minder partijen veelal ook minder (koop- of verkoop)opdrachten 

betekenen en omdat dit op zijn beurt de markt gevoeliger maakt voor prijsschommelingen. 

De bid-ask spread wordt in de regel gemeten als het absolute of het procentuele verschil tussen bied- en 

laatkoers, waarbij de procentuele methode het relatieve belang van een bepaalde ' spread ' bij verschillende 

hoogtes van bied- en laatkoersen onderkent. 

De bid-ask spread methode is typisch een methode die gehanteerd wordt op markten waarop het mogelijk is 

tegen verschillende prijzen te handelen. Veelal zijn dit beursgenoteerde markten . Voor de niet-beursgenoteerde 

situatie waar het in dit onderzoek over gaat, is de bid-ask spread methode dus niet geschikt. Immers, zoals ook 

later nog aan bod zal komen, op de niet-beursgenoteerde markt voor vastgoedaandelen worden stukken tegen 

een vaste prijs verhandeld (intrinsieke waarde), waarbij het doorgaans niet mogelijk is om aan de hand van 

verschillen in bied- en laatkoersen de liquiditeit te meten. 

3.3.2 Meten aan de hand van omvang 

Ook aan de hand va n omvang kan liquiditeit gemeten worden. Van belang hierbij is enerzijds de grootte van 

transacties, waarbij grotere transacties op meer liquiditeit duiden en anderzijds het aantal transacties, waarbij 

meer transacties meer liquiditeit betekent. Ook het product van die twee, het omgezette volume op een markt, 

is een indicatie van liquiditeit. Dit cijfer krijgt overigens meer betekenis wanneer het afgezet wordt tegen het 

aantal stukken dat voor de handel beschikbaar is, de zogenaamde free float. Naarmate de verhouding ten 

gunste van de omzet stijgt, duidt dit op een hogere omloopsnelheid en dus op een hoge liquiditeit . Hierbij moet 

overigens vermeld worden dat een klein aantal voor de handel beschikbare stukken tegelijkertijd op lage 

liquiditeit duidt. 

Dergelijke meetmethoden hebben als grote voordeel dat ze vrij eenvoudig zijn en dat met name 

beursgenoteerde markten aan de hand van deze methoden vrij snel te typeren zijn als meer of minder liquide. 

Echter, de niet-beursgenoteerde markt voor vastgoedaandelen is er in de eerste plaats (vooralsnog) een van 

beperkte openheid, waardoor de informatie die er over transacties is zelden openbaar wordt, waardoor het voor 

een buitenstaander moeilijk wordt deze methoden te gebruiken om liquiditeit in kaart te brengen. Daarnaast 

verkeert deze markt nog in een groeifase en is hij nog vrij jong, waardoor het de partijen op die markt naar alle 

waarschijnlijkheid zal ontbreken aan inzicht in wat voor deze markt nu normale liquiditeit mag heten. Mocht er 

dus al gemeten kunnen worden, dan zal de interpretatie van dit getal vooralsnog weinig lastig blijken . Dit 

neemt niet weg dat dit in de toekomst (indien de markt volwassen en meer transparant is) wel mogelijk kan 

zijn. 

3.3.3 Meten aan de hand van tijd 

Meten aan de hand van het derde kenmerk van transacties - snelheid - is net als meten aan de hand van 

omva ng een vrij eenvoudige methode. Het aspect van snelheid (of tijdsduur van een transactie) leent zich 

voora l om in relatie tot de andere twee kenmerken gebracht te worden. 

Tijdsduur in relatie tot prijs en omva ng wordt doorgaan gebruikt om te meten hoe lang het duurt voordat zich 

een transactie tegen een bepaalde prijs en van een bepaalde omvang heeft voltrokken . Ook wordt tijdsduur wel 

in relatie gebracht met alleen prijs, in welk geval het een indicatie vormt voor de veerkracht van een markt. In 

dit laatste geval wordt er niet zozeer naar individuele transacties gekeken, maar naar de tijd die het duur 

voordat een markt weer een stabiel prijsverloop vertoont na een volatiliteitsschok. 

Het in kaart brengen van marktveerkracht is voor een niet-beursgenoteerde markt, zoals die voor 

vastgoedaandelen, niet zinnig . Prijsschokken zijn op deze markten nu eenmaal niet aan de orde, gegeven het 
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feit dat er op grond van een vast prijs - de intrinsieke waarde - wordt gehandeld. Echter, de andere methode, 

tijdsduur in relatie tot prijs en omvang van een transactie, is in principe wel een geschikte methode. Immers, 

gezien het feit dat prijs een gegeven is, betekenen dit dat er slechts nog gevarieerd hoeft te worden met 

omvang en tijdsduur. Voorwaarde hierbij is wel dat deze data beschikbaar moeten zijn, hetgeen (vooralsnog) 

niet het geval is op de markt voor niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedaandelen met onbepaalde 

looptijd . 

Gezien het feit dat de markt voor niet-beursgenoteerde (semi-)open end vastgoedaandelen nog in een 

groeifase verkeert en gezien het gebrek aan openbaar beschikbare data, is het meten aan liquiditeit een lastige 

zaak. Zonder data is meting immers niet mogelijk en zonder een goed referentiekader (ten gevolge van de nog 

groeiende markt) is interpretatie van die meting lastig. Omdat kwantitatief meten aan liquiditeit lastig is, is er 

in dit onderzoek dus gekozen voor een kwalitatieve benadering van het probleem. 

Niettemin zijn meetmethoden op basis van omvang en tijd in principe wel geschikt. Meten aan de hand van 

prijsgerelateerde data heeft op de niet-beursgenoteerde markt voor vastgoedaandelen weinig zin, omdat prijs, 

zoals ook later aan bod zal komen, op deze markt een gegeven is. 

3.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is uiteengezet wat de functie en het belang is van liquiditeit op financiële markten in algemene 

zin en wat het betekent voor een belegger en een beleggingsproduct. Financiële markten worden meer efficiënt 

als de liquiditeit toeneemt en een goede liquiditeit is een waarborg voor de algehele stabiliteit op een financiële 

markt, zo is gebleken. Daarnaast stelt goede liquiditeit een belegger in staat om op adequate wijze in lijn met 

zijn beleggingsbeleid te kunnen handelen en draagt het bij aan de algehele aantrekkelijkheid van 

beleggingsproducten . Liquiditeit is daarmee een relevant thema binnen de financiële wereld. 

Vervolgens is door middel van een korte theoretische en praktische verkenning duidelijk gemaakt hoe liquiditeit 

werkt en welke factoren daarbij invloed uitoefenen. Dit heeft geleid tot een eenvoudige schematische weergave 

van het begrip liquiditeit zoals hieronder weergegeven in figuur 5. 

Fig. 5 Invloed van markt, beleggingscategorie & -middel en belegger op de mate van liquiditeit 

Belegger Markt(structuur) Beleggingscategorie & 

~ Transacties +-- Beleggingsmiddel 

... _... 
~ ~ 

Liquiditeit is een eigenschap, een kenmerk van een transactie en wordt beinvloed door marktaspecten, 

aspecten van het beleggingsmiddel en beleggeraspecten. Hierbij is het van belang te beseffen dat liquiditeit 

onderhevig is aan perceptie en dat niet constant is met het verstrijken van de tijd. Ook is uiteengezet hoe 

liquiditeit uiting krijgt, te weten door middel van transactieprijs, transactiesnelheid en transactieomvang. Zie 

hiervoor ook figuur 6. Liquiditeit is in dit onderzoek als volgt gedefinieerd: 

De mate waarin een individuele belegger in staat is om binnen het gegeven van een bepaalde marktstructuur 

op zo kort mogelijke termijn tegen de geldende marktprijs (=maximale prijs) de gewenste hoeveelheid 

eenheden van een bepaald soort beleggingsmiddel nutmaximaliserend te verhandelen. 
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Fig. 6 Tijds-, prijs- en hoeveelheidsdimensies van liquiditeit 
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Aan de hand van de transactiekenmerken - prijs, snelheid en omvang - zijn vervolgens enkele veelgebruikte 

meetmethoden geïntroduceerd en toegelicht. Hierbij is tevens aangeven dat de onvolwassen staat waarin de 

markt voor niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedaandelen met onbepaalde looptijd momenteel nog 

verkeert (waarover in een later stadium meer) alsmede het gebrek aan openheid de hoeveelheid beschikbare 

data minimaliseren , waardoor meten (voorlopig) niet mogelijk is. 

In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens de markt(structuur), de beleggingscategorie en het 

product alsook de belegger zelf in relatie tot liquiditeit besproken. Hierbij wordt liquiditeit in relatie tot niet

beursgenoteerde semi -open end vastgoedaandelen met onbepaalde looptijd bedoeld voor de Nederlandse 

institutionele belegg ingsmarkt gebracht. Op grond van deze beschouwing en een eerste interviewronde worden 

aspecten geselecteerd die opgenomen worden in de vragenlijst voor de interviewronde met personen uit de 

steekproef. 
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4 Markt en liquiditeit 

Eén van de aspecten die invloed heeft op liquiditeit is de markt(structuur). In dit hoofdstuk wordt het aspect 

' markt' nader beschouwd en wordt er een aantal deelaspecten onderkend dat inv loed heeft op de liquiditeit. 

Deze deelaspecten komen in algemene zin aan bod en worden vervolgens in relatie gebracht tot de markt voor 

niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedaa ndelen met onbepaalde looptijd . 

4.1 Marktaspecten in algemene zin 
De structuur van een markt wordt bepaald door haar specifieke architectuur ten aanzien van een aantal 

aspecten . Gezamenlijk bepalen zij de mate waarin een markt breedte, diepte en veerkracht biedt en daarmee 

liquide is40
: 

1. Continuïteit 

2. Aanwezigheid van handelsstimulerende partijen 

3. Transactiekosten 

4 . Belastingen 

5. Prijsvorming 

6. Automatisering 

7 . Regulering 

8 . Transparantie 

9. Anonimiteit 

10. Handelsmogelijkheden buiten de markt om 

11 . Waarderingsmethoden 

12 . Omvang 

Deze kenmerken worden in paragraaf 4.2 en 4 .3 één voor één besproken voor de markt voor niet

beursgenoteerde semi-open end vastgoedaa ndelen van onbepaalde looptijd . Voor een algemene omschrijving 

van deze aspecten wordt verwezen naar bijlage 2. 

De mate waarin de hierboven staa nde aspecten 'aanwezig' zijn, varieert specifiek van markt tot markt. In de 

eerste instantie geldt dat deze aspecten typisch zijn voor marktplaatsen waar beursgenoteerde effectenhandel 

plaatsvindt. De relevantie van deze aspecten voor de bespreking van de markt voor niet-beursgenoteerde 

vastgoedaa ndelen zal hiermee niet altijd even groot zijn . Indien dit het geva l is, wordt hiervan melding 

gemaakt. Uiteindelijk slu it paragraaf 4.4 af met een kort overzicht van die aspecten die we l relevant worden 

geacht voor de liquiditeit op de markt voor niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen . Deze se lectie is gemaakt 

op grond van literatuur41
, een eerste interview- en discussieronde en een specialist panel42 en zal vervolgens 

voorge legd worden aan de personen uit de steekproef. 

4.2 Markt voor niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen 
De markt voor niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedaandelen met onbepaalde looptijd is er een die 

zich kenmerkt door een gelaagdheid . De totale markt kan in drie deelmarkten verdeeld worden, gebaseerd op 

40 
Bron : 

41 
Bron : 

42 
Bro n : 

Market Microstructure: A Praction er's Guide, A. Madhaven, verschenen in Financial Analyst Journal volume 58, nr. 5, september/ oktober 
2002 

Uquidity and Pri va te Property Vehicles: Where Next?, University of Reading en Oxford Property Consultants, Engeland , oktober 2001 

Tij dens MIPIM 2003 in Cannes heeft INREV een 'specialist panel ' - bestaande uit dhr. M. Olland (destijds ABP), dhr. J. Bressolle (CDC) , 
dhr . K. Riesmeier (MEAG), dhr. G. Allendorf (R&V) en onder leiding van Dhr. De Geus (Morgan Stanley ) - laten discussiëren over 
beleggen in niet-beursgenoteerd e va stgoedaandelen. Resultaten hiervan zijn samengevat in een presentatie van INREV. 

27 



het type transactie . In de eerste plaats moet de primaire markt onderkend worden. Op deze markt vinden 

transacties plaats op grond van aandelenemissies. In concreto betekent dit dat een niet-beursgenoteerd semi

open end vastgoedfonds hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief aandelen van onbepaalde looptijd uitgeeft. 

Op deze markt vindt dus alleen verkoop van nieuwe aandelen plaats. De verkopende partij is het vastgoedfonds 

en de kopende partij is een nieuwe (dat wil zeggen een belegger die nog geen aandeelhouder is) of bestaande 

aandeelhouder. 

De aard van de aandelen, zijnde semi-open end (en van onbepaalde looptijd) , stelt aandeelhouders in de 

gelegenheid om (onder bepaalde voorwaarden) hun genomen belang te verhandelen. De markt waarop reeds 

uitgegeven aandelen worden verhandeld, heet de secundaire markt. De aanbodzijde op deze markt bestaat uit 

bestaande aandeelhouders. De vraagzijde wordt gevormd door nieuwe en bestaande aandeelhouders alsook het 

vastgoedfonds zelf. Dat ook het vastgoedfonds zelf als kopende partij op kan treden, is een gevolg van de 

semi-open end structuur. Die zorgt er namelijk voor dat het vastgoedfonds verplicht is om, onder bepaalde 

voorwaarden, op te treden als kopende instantie in het geval er zich geen of onvoldoende kopers melden voor 

het uittredende belang. Het moge duidelijk zijn dat de liquiditeitskwestie op deze markt veel meer speelt dan 

op de primaire markt, waar er alleen sprake is van toetreding of uitbreiding van belangen. 

De primaire- en de secundaire markt zijn afhankelijk van de directe markt voor vastgoed. Immers, op deze 

markt vinden de doelbeleggingen plaats van het vastgoedfonds. Er is dus een relatie met de liquiditeit van 

direct vastgoed en de liquiditeit van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. 

Op de primaire markt zullen nieuwe aandelen worden uitgegeven, mits daar nieuwe vastgoedobjecten 

tegenover staan. In het geval reeds uitgegeven aandelen niet verhandeld kunnen worden op de secundaire 

markt, dat wil zeggen, indien er geen nieuwe of bestaande aandeelhouders zijn die bereid zijn als kopende 

partij te fungeren èn indien het vastgoedfonds zelf niet in staat is om de aandelen in te kopen, kan het 

voorkomen dat het vastgoedfonds zich genoodzaakt ziet direct vastgoed uit de portefeuille af te stoten om 

uittreding mogelijk te maken . Een bijzondere situatie kan zelfs ontstaan wanneer een vastgoedfonds langdurig 

geconfronteerd wordt met de situatie waarin meer uittredende aandeelhouders dan toetredende 

aandeelhouders. Hier kan een (semi) open end fonds uiteindelijk closed end worden, waarbij vaak ook de 

onbepaalde levensduur van het fonds wordt omgezet in een bepaalde levensduur 

De totale markt voor niet-beursgenoteerde semi -open vastgoedaandelen van onbepaalde looptijd bestaat dus 

uit een primaire markt voor nieuwe aandelen, een secundaire markt voor reeds uitgegeven aandelen en, ook uit 

de directe vastgoedmarkt, waarop fysieke objecten aan- en verkocht worden. 

Ten aanzien van de in de vorige paragraaf omschreven aspecten zal de primaire markt, waar alleen nieuwe 

toetred ing tot vastgoedfondsen plaatsvindt, grotendeels overlapt worden door de secundaire markt, waar 

toetreding gepaard gaat met uittreding en waar dus de liquiditeitsproblematiek vaker en meer speelt . De 

primaire en de secundaire markt worden daarom gezamenlijk besproken ten aanzien van marktaspecten. De 

di recte vastgoedmarkt wordt wel afzonderlijk ten aanzien van deze aspecten besproken. 

4.2.1 De primaire en secundaire markt 

In deze paragraaf wordt er per marktaspect beschouwd hoe de primaire en secundaire markt voor niet

beursgenoteerde semi-open end vastgoedaandelen van onbepaalde looptijd ingericht zijn. Er wordt afgesloten 

met een selectie aspecten die vervolgens voor zijn gelegd aan de personen uit de steekproef. Hieronder kort 

nog even de afzonderlijke aspecten op een rijtje. Vervolgens de bespreking ervan. 

1. Continuïteit 

2. Aanwezigheid van handelsstimulerende partijen 

3. Transactiekosten 
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4. Belastingen 

5. Prijsvorming 

6. Automatisering 

7. Regulering 

8. Transparantie 

9 . Anonimiteit 

10. Handelsmogelijkheden buiten de markt om 

11. Waarderingsmethoden 

12. Omvang 

Ad 1. Continuïteit: continulteit heeft betrekking op het tijdsaspect van de mogelijkheid om te handelen. 

Naarmate er meer continulteit is, is er meer mogelijkheid tot handel en dus sprake van meer liquiditeit. Of 

dergelijke continulteit relevant is, valt te betwisten, getuige het incidentele karakter van transacties in 

dergelijke aandelen. 

De primaire markt is een toetredingsmarkt die zich kenmerkt door nieuwe vraag. Veelal geldt als voorwaarde 

dat toetreding slechts periodiek en onder voorwaarden mogelijk is . De specifieke frequentie verschilt van fonds 

tot fond s, maar veelal is toetreding per maand of kwartaal gebruikel ijk. 

Op de secunda ire markt is er sprake van een uittredende partij en veelal een toetredende partij . Voor 

toetreding geldt hierbij hetzelfde als op de primaire markt. Ten aanzien van uittreding kenmerkt de secundaire 

markt zich ook door een beperkte frequentie waarmee mogelijkheden hiertoe zich voor doen. Dit is tevens 

onderhevig aan bepaalde voorwaarden . 

Deze periodiciteit is specifiek kenmerkend voor de vastgoedfondsen op de primaire en de secundaire markt en 

werkt liquiditeitsbeperkend . Op het gebied van marktaspecten wordt het aspect continulteit echter niet relevant 

geacht. 

Ad 2. Aanwezigheid van handelsstimulerende partijen: handelsstimulerende partijen fungeren als 

tussenpersoon annex doorgeefluik voor aanbiedende en vragende partijen, teneinde sneller transacties tot 

stand te laten komen . Ten aanzien van de snelheid waarmee een transactie tot stand komt, geldt dat de 

aanwezigheid van dergelijke partijen een positieve invloed heeft op liquiditeit, terwijl hun aanwezigheid ook 

prijsverhogend werkt en daarmee tegelijkertijd ook liquiditeitsbeperkend is . 

Op de markt voor niet beursgenoteerde vastgoedaandelen, vervullen handelsstimulerende partijen nauwelijks 

een rol van betekenis. Confrontatie van vraag en aanbod is veelal een één op één aangelegenheid. Bemiddeling 

vindt echter wel plaats (met name op de secundaire markt) . Als bemiddelende partij treden in veel gevallen de 

fondsbeheerders zelf op. Een dergelijke situatie zorgt ervoor dat de liquiditeit beperkt blijft en in zekere mate 

afhankelijk is van het ' netwerk' van de fondsbeheerder. Naarmate er echter meer partijen op de markt 

aanwezig zijn die handel stimuleren, zal liquiditeit echter toenemen . De grootte van de markt - in termen van 

breedte en diepte - zal toenemen met een stijgend aantal handelsstimulerende partijen, waardoor de kans op 

een transactie toeneemt en daarmee de liquiditeit. Dit aspect wordt relevant geacht en daarom meegenomen 

voor de interviews 

Ad 3. Transactiekosten : hogere transactiekosten hebben een lagere liquiditeit tot gevolg . Eerder werd 

gesteld dat transactiekosten de kosten zijn van het voorzien in de liquiditeitsbehoefte door een dealer. In 

tegenstelling tot een georganiseerde marktplaats waar sprake is van vaste (zoals entree- en lidmaatschapgeld) 

en variabele (bijvoorbeeld de commissiekosten van een dealer), is er op de markt voor niet-beursgenoteerd 

indirect vastgoed in de eerste plaats geen sprake van vaste transactiekosten en is daarnaast de hoogte van 

transactiekosten vaak afhankelijk van de voorwaarden zoals vastgelegd in het prospectus . Een echt uniforme 

bespreking van 'de transactiekosten ' op de markt voor niet-beursgenoteerd indirect vastgoed is daarom ook 

niet mogelijk. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er onzekerheid bestaat over de hoogte van de 
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transactiekosten omdat het vaak vooraf niet duidelijk is of en zo ja, hoe veel inspanning door de bemiddelde 

partij vereist is en hoeveel kosten hiermee gepaard gaan . Deze onzekerheid komt de liquiditeit niet ten goede. 

Ad 4. Belasting : wanneer een belastingstelsel een zwaardere werking kent op beleggingsresultaten zal dit de 

handel onder druk zetten en daarmee liquiditeitbeperkend werken. De beleggingsproducten op de niet

beursgenoteerde markt in kwestie zijn bedoeld voor institutionele partijen . In de eerste plaats betekent dit dat 

er sprake zal zijn van fiscale beleggingsinstellingen. Dit houdt in dat er sprake is van een fiscale efficiëntie. 

Daarnaast moet vermeld worden dat de Nederlandse pensioenfondsen gevrijwaard zijn van belasting wanneer 

het gaat om hun beleggingsresultaten 43
• Als zodanig valt het fiscale klimaat van de markt als geheel als gunstig 

te bestempelen, waardoor het voor de liquiditeit geen rol van betekenis meer speelt. 

Ad 5. Prijsvorming: de prijs voor een transactie van niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen, is gebaseerd 

op en nagenoeg altijd gelijk aan de intrinsieke waarde van het aandeel indien er met of via het fondsbeheer 

wordt gehandeld. In de regel zijn er geen mogelijkheden tot afwijking van deze waarde . Periodieke en 

fragmentarische, al dan niet externe taxaties van de vastgoedportefeuille liggen ten grondslag aan deze 

waarde . Met overige waardebe1nvloedende factoren anders dan de vastgoedportefeuille wordt er bij de bepaling 

van de intrinsieke waarde geen rekening gehouden . Wordt er buiten het fondsbeheer om gehandeld, dan is 

men vrij om te variëren met de prijs. Een dergelijk prijsvormingsproces wordt daarom ook als 

liquiditeitbeperkend verondersteld44 en wordt relevant geacht voor verdere discussie. 

Ad 6. Automatisering: de markt voor niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen is verre van geautomatiseerd. 

Wanneer vraag en aanbod elkaar niet kunnen treffen via daarvoor opgerichte kanalen, is verdere 

automatisering ervan dan ook moeilijk te bewerkstelligen. 

Activiteiten van INREV zijn in dit verband noemenswaardig. Zij spant zich in een on-line database te bouwen 

met informatie over partijen die op de (primaire en secundaire) markt actief zijn. Er is echter geen sprake van 

een actueel overzicht van bijvoorbeeld vraag en aanbod van niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen. 

Hoewel bovenstaande als een beginnende vorm van automatisering beschouwd kan worden, kan gesteld 

worden dat automatisering de facto nauwelijks aanwezig, wat de marktliquiditeit dus niet in de hand werkt. 

Gezien het incidentele karakter van transacties wordt automatisering ten behoeve van liquiditeit niet relevant 

geacht. 

Ad 7. Regulering : Transacties in niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen zijn door hun grote onderlinge 

diversiteit in voorwaarden en incidentele karakter tamelijk uniek. Dit maakt regulering en uniformering lastig. 

Vooralsnog is er nog heel veel niet gereguleerd en/of gestandaardiseerd en waardoor de liquiditeit beperkt 

wordt. Getuige inspanningen in de markt die een bijdrage leveren aan regulering (INREV), wordt dit aspect 

relevant geacht. 

Ad 8 . Transparantie: de mate waarin en snelheid waarmee bruikbare informatie op een markt voor, tijdens 

en na afloop van transacties beschikbaar is voor marktpartijen is bepalend voor de transparantie van die markt. 

Meer transparantie betekent meer liquiditeit, omdat dit het vertrouwen in de handel vergroot. Volledige 

transparantie zou partijen echter af kunnen schrikken . Hoeveel transparantie vereist is om liquiditeit te 

maximaliseren verschilt dus per partij en per transactie . 

De markt voor niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen is weinig transparant. Transacties worden in de regel 

niet gemeld . Gesteld mag worden dat de markt als gebrekkig transparant te boek staat en verondersteld wordt 

dat dit een grote liquiditeitsbeperkende werking heeft. 

43 Bron : Belasting pl icht voor pensioenfondsen, A.H.M . Daniels, Ernst & Young, april 2004 
44 Bron : Commingled Real Estate Fund Trading : The Emergence of a Formalized Secondary Trading Market, F.J. Petkunas & G.R. Mueller, Journal 

of Rea l Estate Portfoli o Management, volume 4 , nr. 1, 1998 
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Ad 9. Anonimiteit: anonimiteit komt liquiditeit ten goede, zeker in het geval er de behoefte bestaat een grote 

hoeveelheid aandelen te verhandelen . Anonimiteit staat echter op gespannen voet met transparantie . Naarmate 

de anonimiteit van partijen beter gewaarborgd blijft, zal dit nadelige gevolgen hebben voor de transparantie . 

De (primaire en secundaire) markt voor niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen is typisch een markt waarop 

anonimiteit van bij transacties betrokken partijen gewaarborgd blijft, door het ontbreken van eisen ten aanzien 

van melding van transacties. Hoewel eerder gesteld is dat anonimiteit een positieve invloed heeft op liquiditeit, 

kan in dit geval de vraag gesteld worden of het in combinatie met de toch al weinig transparante markt voor 

niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen bevorderlijk werkt voor liquiditeit. Daarom wordt anonimiteit niet 

re levant geacht voor de liquiditeit op de niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen markt 

Ad 10. Handelsmogelijkheden buiten de markt om: de invloed die dergelijke mogelijkheden hebben op 

liquiditeit is voor de niet-beursgenoteerde markt voor semi-open end vastgoedaandelen naar alle 

waarschijnlijkheid erg klein. Voor de primaire markt is het onmogelijk om buiten de markt om te gaan, omdat 

er als aanbiedende partij slechts één tegenpartij is, te weten het fondsbeheer. Ook op de secundaire markt is 

het handelen buiten de markt om nagenoeg onmogelijk omdat de mogelijkheden tot handel in de eerste 

instantie al beperkt zijn . Immers, indien er toe- en uittreding plaatsvindt, is dit altijd onderhevig aan 

goedkeuring van het fondsbeheer. De invloed van dit aspect op liquiditeit is in het specifieke geval van de 

markt voor niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedaandelen dus klein en wordt niet relevant geacht. 

Ad 11 . Waarderingsmethoden : waar beursgenoteerde ondernemingen vanaf 2005 verplicht zijn om conform 

IFRS/IAS te rapporteren, geldt dit niet voor o.a. niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen . 

Waarderingsgrondslagen op de markt voor niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen zijn niet uniform. 

Onderlinge vergelijkbaarheid van fondsen wordt hiermee moeilijk. Dit komt de transparantie niet ten goede en 

daarmee de bereidheid tot handel en dus de liquiditeit. De invloed op liquiditeit wordt hiermee relevant geacht. 

Ad 12. Omvang: een grote markt biedt doorgaans meer ruimte voor handel en dus meer liquiditeit dan een 

kleine markt. Figuur 8 geeft een overzicht van de groei van markt voor niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen 

op Europees niveau in termen van aantal fondsen en belegd vermogen . Gebaseerd op de database van INREV 

(maart 2004) heeft de markt voor niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen in Nederland momenteel een omvang 

ter waarde van een kleine 16 miljard euro en groeit deze hard. 

Fig 8 Overzicht omvang Europese markt voor niet-beursgenoteerd vastgoed 

Europese markt niet-beursgenoteerd vastgoed 

140 

120 

100 

~ 80 
iil 
-a 
te 
::, 

i 60 

40 

20 

0 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Jaar 
- Belegd verm ogen 

250 

200 

-.; 
150 'i: 

"' ~ 

100 

50 

0 

-+- Aantal 



De database van INREV beslaat ongeveer driekwart van de Nederlandse markt voor niet-beursgenoteerde 

vastgoedaandelen, wat neerkomt op 24 vehikels met een gezamenlijk belegd vermogen van 16 miljard euro45• 

Extrapolatie van deze gegevens (uitgaande van een gelijkmatige verdeling) zou betekenen dat de totale 

Nederlandse markt voor niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen een ruime 21 miljard euro zou kunnen 

beslaan. Let wel, het betreft hier niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen; er is nog geen onderscheid gemaakt 

op grond van structurering of looptijd. Wordt hier wel rekening mee gehouden dan geldt dat circa tweederde 

closed end vastgoedfondsen zijn en circa eenderde open end vastgoedfondsen. Of deze omvang ook voldoende 

is om liquiditeit te kunnen waarborgen, is de vraag. Immers, het liquiditeitsvraagstuk is voornamelijk op de 

secundaire markt spelende kwestie. Momenteel is de markt nog tamelijk beperkt qua omvang. Niet alleen in 

termen van belegd vermogen, maar ook in termen van het aantal partijen . Deze beperkte omvang is niet 

liquiditeitsbevorderend te noemen46
• Wel gezegd moet worden dat de groei van de markt in ieder geval een 

positieve invloed heeft op liquiditeit. 

Marktsituatie : nieuw in deze lijst is het aspect marktsituatie. Liquiditeit heeft de eigenschap afhankelijk te 

zijn van de marktsi tuatie . Dit punt is toegevoegd om te toetsen of dit ook het geval lijkt te zijn voor de 

secundaire markt. Achterliggende gedachte hierbij is dat het vermoeden bestaat dat de marktsituatie op de 

directe markt in dit geval wellicht ook van invloed is. Dit zal moeten blijken tijdens de interviews . 

Samenvattend 

Op grond van deze beschouwing, een interview- en discussieronde en de ' specialist panel ' discussie over 

beleggen in niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen zijn uiteindelijk de volgende punten opgesteld om aan een 

bredere toetsing te onderwerpen . 

4.3 

Aanwezigheid van handelsstimulerende partijen 

Transactiekosten 

Prijsvorming 

Regulering 

Transparantie 

Waarderingsgrondslagen 

Omvang van de markt 

Marktsituatie 

Directe vastgoedmarkt 
De beleggingsmarkt voor direct gehouden vastgoed wordt als illiquide bestempeld . Aan de hand van de factoren 

die in paragraaf 4 .1 vermeld zijn, worden in deze paragraaf aspecten onderscheiden die de liquiditeit op de 

directe markt beïnvloeden. Per factor wordt de markt in relatie tot liquiditeit besproken en er wordt afgesloten 

met de punten die vervolgens aan de personen uit steekproef zullen worden voorgelegd. 

Ad 1. Continuïteit: op de markt voor direct gehouden vastgoed is er geen sprake van handelsuren of iets 

soortgelijks. Ten gevolge van onder andere de heterogeniteit en het hoge kapitaalbeslag die typisch zijn voor 

de categorie, is handel in direct vastgoed een langdurig proces dat zich niet 'à la minute' kan voltrekken en zijn 

transacties, van initiatie tot voltrekking typisch 1 op 1 processen. Het ontbreken van continuïteit op de markt 

voor direct vastgoed in de zin van bijvoorbeeld 24 uur per dag, is dan ook niet zozeer een gemis en daarmee 

nauwelijks van invloed op liquiditeit. 

45 
Bron: The I nd irect Property Market in Europe, Oxfo rd Property Consultants, januari 2004 

46 
Bron: Commingled Rea l Estate Fund Trading: The Emergence of a Formalized Secondary Trading Market , F.J. Pet kunas & G.R. Mueller, Journal 

of Rea l Est ate Port fo lio Management, volume 4 , nr. 1, 1998 
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Ad 2. Aanwezigheid van handelsstimulerende partijen : in de markt voor direct gehouden vastgoed zijn deze 

partijen in de vorm van makelaars ruim vertegenwoordigd. De aanwezigheid van makelaars werkt in deze 

hoedanigheid dan ook liquiditeitsbevorderend, omdat handel sneller tot stand kan komen. Al met al kan gesteld 

dat makelaars per saldo een positieve invloed hebben op de liquiditeit op de directe markt, maar dat hun 

invloed op de liquiditeit van de aandelen niet relevant is. 

Ad 3. Transactiekosten: naast de hierboven vermelde kosten verbonden aan de activiteiten van makelaars, 

zijn er aan de handel in direct vastgoed nog meer kosten verbonden. Gedacht kan worden bijvoorbeeld aan de 

kosten verbonden aan de inwinning van informatie ten behoeve van de tra nsactie . Transactiekosten op de 

markt voor direct gehouden vastgoed zijn hoog te noemen en hebben een liquiditeitsbeperkende werking4 7
. 

Ad 4. Belastingen : het houden van directe vastgoedbeleggi ngen gaat gepaard met specifieke belastingen . 

Binnen een institutionele omgeving gelden speciale regelingen ten aanzien van belastingen. Het beleggen in 

vastgoed wordt hierbij gerekend tot een kernactiviteit, welke belastingvrij is. Is het doel echter ontwikkeling 

met aans luitend verkoop, dan zou ten aanzien hiervan wel een belastingplicht gelden48
. De invloed van 

belastingen binnen de directe vastgoedmarkt op de liquiditeit van de aandelen wordt hiermee niet relevant 

geacht. 

Ad 5. Prijsvorming: prijsvorming in de beleggingsmarkt voor direct vastgoed is een product van de 

performancemeting en -analyse alsook het afzetten ervan tegen de benchmark. Hiertoe moet onder andere de 

waardeverandering van het vastgoed in kaart gebracht worden, wat in de praktijk geschied via een veelheid 

aan taxatiemethoden en -technieken waarbij bovendien sprake is van verschillende definities . Richtlijnen, 

methoden en definities voor taxaties zijn echter in toenemende mate eenduidig geworden met de komst van 

vastgoedindices, hetgeen de onderlinge vergelijkbaarheid van bevindingen vergroot49
. 

Taxaties worden echter vaak slechts periodiek en over een deel van de portefeuille uitgevoerd. Bovendien zijn 

ze gebaseerd op onvolledige marktinformatie en zijn het schattingen van prijzen en geen prijssignalen . 

Daarnaast kunnen taxaties onderhevig zijn aan zogenaamde 'principal-agent' problemen, waarbij de taxateur 

de ta xatiewaarde 'manipuleert' om zijn opdrachtgever tevreden te stellen en zodoende toekomstige opdrachten 

veilig te stellen. Deze zaken werken het zogenaamde smoothing-effect in de hand. Smoothing zorgt ervoor dat 

het historische verloop van de data genivelleerd wordt, waardoor de standaarddeviatie beperkt wordt en deze 

als risicomaatstaf voor de betreffende reeks rendementen in zeggingskracht afneemt. Dergelijke 

taxatiepraktijken bieden vooralsnog weinig zekerheid omtrent de reële waarde van een object/portefeuille50 en 

is dientengevolge niet bevorderlijk voor een juiste prijsvorming. Dit, op zijn beurt, is nadelig voor de liquiditeit. 

Tenslotte laat het prijsvormingsproces in de beleggingsmarkt voor direct vastgoed zich typeren door langdurige 

onderhandelingsperiodes. Dit zorgt ervoor dat de termijn waarin een transactie tot stand komt relatief lang is 

en daarmee een hoge liquid iteit in de weg staat. Het aspect prijsvorming wordt hierbij relevant geacht voor de 

liquiditeit. 

Ad 6. Automatisering : va n geautomatiseerde handelssystemen is voor direct gehouden vastgoed momenteel 

nauwelijks sprake en de mogelijkheden hiertoe zijn beperkt. Het beleggingsmiddel zelf is namelijk heterogeen 

va n aard, transacties zijn in de regel tijdrovend en van initiatie tot voltrekking typisch 1 op 1 processen, wat 

automatisering van de handel in direct vastgoed bemoeilijkt. De ontwikkeling van RealNext, een on-line 

informatieplatform voor bedrijfsvastgoed, is een eerste aanzet tot automatisering. Het aanbod van 

bedrijfsvastgoed van alle aangesloten partijen wordt hierop verzameld. De vraagzijde blijft buiten schot. Of dit 

47 
Bron: 

48 
Bron: 

49 
Bron : 

50 Bron: 

Defining liquidity in property, S. Bond & C. Lizieri, Werking Paper 1, Investment Property Forum, 2004 
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de liquiditeit van de markt in directe zin sterk bevorderd, is nog te bezien. Wel maakt het de markt in ieder 

geval transparante r51
, waardoor op die wijze een bijdrage wordt geleverd aan de liquid iteit. Algemeen lijkt de 

invloed van automatisering op de directe markt echter minimaal en dit aspect wordt dan ook niet verder 

beschouwd . 

Ad 7. Regulering : aan- en verkoop van direct vastgoed is onderhevig aan een veelheid aan regels. Aan- en 

verkoop van direct vastgoed is ondanks deze regulering nog altijd een tijdrovend proces. Regulering als 

zondanig vormt dus geen factor van invloed voor de liquiditeit op de markt. 

Ad 8. Transparantie: de vastgoedmarkt is niet transparant. Oorzaak hiervan ligt in een aantal karakteristieke 

eigen schappen va n het product en de markt zelf. In de eerste plaats is het product heterogeen van aard met 

als gevolg dat tijdrovende transacties . Aanbieders en potentiële kopers laten zich daarnaast niet altijd even 

gemakkelijk vinden . Al met al maakt dit de markt voor direct vastgoed niet transparant en vormt het een 

belemmering voor de liquiditeit ervan. Dit aspect wordt meegenomen voor verdere discussie. 

Ad 9. Anonimiteit: het waarborgen van de anonimiteit op de directe vastgoedmarkt is goed mogelijk. Aan-

en verkoop kunnen via een tussenpersoon geschieden en hoeft aan buitenstaanders niet bekend gemaakt te 

worden . Echter gezien het feit dat handel in direct vastgoed 1 op 1 plaatsvindt, mag gesteld worden dat 

anonimiteit geen bijzondere bijdragen zal leveren aan de liquiditeit op de markt. 

Ad 10. Handelsmogelijkheden buiten de markt om : transacties op de directe vastgoedmarkt zijn tijdrovende 

aangelegenheden die dagen, weken of maanden kunnen beslaan en daarnaast 1 op 1 plaatsvinden. Binnen dit 

kader is de mogelijkheid om buiten de markt om (in termen van extra tijden en plaatsen waarop handel kan 

plaatsvinden) ook niet relevant voor de liquiditeit op deze markt. 

Ad 11. Waarderingsmethoden: indien er geen continue prijsvorming plaatsvindt en men moet vertrouwen op 

infrequente en fragmentarische taxaties - zoals op de markt voor direct vastgoed het geval is - wordt de 

huidige waarde niet optimaal benaderd en vormt het slechts een " geschat gemiddelde" van de verdeling van 

mogelijke transactieprijzen van dat object of die portefeuille op dat moment. Daarmee neemt de onzekerheid 

omtrent de waarde toe52 , en daarmee de onzekerheid omtrent de juiste prijs, hetgeen geen positieve invloed 

heeft op de liquiditeit. Ten aanzien van de directe vastgoedmarkt lijkt het aspect waarderingsmethoden sterk 

verband te houden met ta xatiepraktijken en de prijsvorming . Dit aspect wordt relevant geacht voor de 

liquiditeit. 

Ad 12. Omvang: de omvang van de directe vastgoedbeleggingsmarkt is aanzienlijk, zowel qua volume als qua 

spelers. Op deze markt zijn niet alleen institutionele partijen actief, maar ook particulieren en andere partijen. 

Dit zorgt ervoor dat de breedte en diepte van de directe vastgoedmarkt beter gewaarborgd zijn dan op de 

markt voor niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedaandelen, waar het aantal spelers beperkt is . De 

omvang van de directe vastgoedmarkt vormt geen beperking voor de liquiditeit ervan. Dit aspect wordt verder 

niet beschouwd. 
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Samenvattend 

Op grond van deze beschouwing kan gesteld worden dat met name de volgende onderwerpen een relevante 

invloed lijken te hebben op de liquiditeit van de aandelen: 

Transparantie 

Transactiekosten 

Taxatiegerelateerde zaken 

De prijsvorming en waarderingsgrondslagen op de directe vastgoedmarkt lijken liquiditeitsbeperkend te werken. 

Prijsvorming en waarderingsgrondslagen worden getypeerd door taxatiepraktijken. Deze praktijken lijken dus 

op hun beurt de liquiditeit op de directe markt te beperken en daarmee de liquiditeit van de aandelen. 

4.4 Samenvating 
In hoofdstuk 4 is de markt voor niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen in relatie tot liquiditeit besproken . In 

de eerste plaats is uiteengezet dat de markt een gelaagde markt is en dat er sprake is van een primaire en een 

secundaire markt en dat ook de markt voor direct vastgoed relevant lijkt te zijn voor de liquiditeit van de 

aandelen. 

Vervolgens zijn voor de primaire en secundaire markt die aspecten op een rijtje gezet welke invloed lijken uit te 

oefenen op de liquiditeit van de aandelen en welke aan de steekproef voorgelegd zullen worden. Deze aspecten 

zijn geselecteerd aan de hand van literatuur, een interview- en discussieronde en de INREV specialist panel 

discussie. Het betreft de volgende aspecten: 

Aanwezigheid van handelsstimulerende partijen 

Transactiekosten 

Prijsvorming 

Regulering 

Transparantie 

Waarderingsgrondslagen 

Omvang van de markt 

Marktsituatie 

Voor de directe markt is een zelfde beschouwing gedaan, waarbij eveneens die aspecten zijn bepaald die 

invloed lijken uit te oefenen op de liquiditeit van niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen . Deze aspecten zijn 

de volgende: 

Transparantie 

Transactiekosten 

Taxatiegerelateerde zaken 

De aspecten van de secundaire markt voor niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen en de directe 

vastgoedmarkt zijn verwerkt in een vragenlijst die als uitgangspunt heeft gefungeerd voor de interviews met 

personen uit de steekproef. Hierbij is hun mening gevraagd over het algemene belang van de secundaire markt 

en de directe markt voor de liquiditeit, maar ook over het belang van de selectie van aspecten in relatie tot de 

liquiditeit van de aandelen. Tevens is in kaart gebracht wat zij wenselijk achten hierbij. Voor de totale 

vragenlijst wordt verwezen naar bijlage 3. 
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5 Beleggingsproduct en liquiditeit 

In dit hoofdstuk is het beleggingsproduct onderwerp van discussie. Doel van dit hoofdstuk is het identificeren 

van aspecten van het beleggingsproduct die invloed lijken te hebben op liquiditeit. 

In eerste instantie heeft de keuze voor een bepaald soort beleggingscategorie (vastgoed) invloed op de 

liquiditeit die men kan verwachten . Daarnaast heeft de aard en structurering van het beleggingsproduct (niet

beursgenoteerde semi-open end vastgoedaandelen met onbepaalde looptijd) invloed op de liquiditeit. 

In algemene zin wordt eerst vastgoed als beleggingscategorie besproken in relatie tot liquiditeit. Vervolgens 

wordt het niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedfonds met onbepaalde looptijd in relatie tot liquiditeit 

besproken . 

5.1 Direct vastgoed 
Binnen het kader van deze studie zou idealiter een correlatie uitgedrukt moeten worden tussen de liquiditeit 

van direct vastgoed en de liquiditeit van niet-beursgenoteerd (semi-)open end vastgoedbeleggingen. Een 

gebrek aan data verhindert dit . Hoewel er welhaast zeker databases bestaan die gegevens bevatten van 

transacties van direct vastgoed en die onderzoek daarnaar dus mogelijk zouden maken , zijn deze doorgaans 

niet publiekelijk toegankelijk. 

In deze paragraaf wordt de categorie vastgoed in relatie tot liquiditeit gebracht. In eerste instantie worden 

algemene eigenschappen van de categorie omschreven waarvan verondersteld wordt dat deze verband houden 

met de liquiditeit van direct vastgoed en daarmee de aandelen van fondsen die daarin beleggen . Hierna wordt 

er nader in detail getreden voor wat betreft de relaties tussen sectoren en aspecten van objecten / portefeuilles 

en liquiditeit. 

5.1.1 Direct vastgoed en liquiditeit; algemeen 

Direct vastgoed wordt bestempeld als illiquide. Ondeelbaarheid en de uniciteit van het product zijn vaak 

aangevoerde oorzaken hiervan. Wanneer het over direct vastgoed gaat, is er sprake van een aantal kenmerken 

dat de liquiditeit va n de aandelen lijkt te beïnvloeden. Deze invloed lijkt vooral te gelden in het geval er direct 

vastgoed aangekocht of verkocht moet worden, hetgeen voor kan komen in geval van toe- of uittredend 

kapitaal. Hieronder een beschouwing van deze aspecten53
. 

Heterogeniteit: ieder object, iedere locatie en iedere combinatie van die twee is uniek. Direct vastgoed is 

dan ook per definitie heterogeen van aard. Onderlinge vergelijking van objecten en locaties is daarom 

moeilijk . Dit zorgt ervoor dat de aan- of verkoop van direct vastgoed een tijdrovend en intensief proces is, 

wat negatieve gevolgen heeft voor de liquiditeit van de belegging. 

Kennis- en managementintensief: beleggen in direct vastgoed is een kennis- en managementintensieve 

aangelegenheid . Vastgoedbeleggingen vereisen een relatief groot acquisitie- en beheerapparaat. Het 

hebben hiervan is bedrijfseconomisch pas verantwoordbaar wanneer de gehouden beleggingen een 

bepaalde schaalomvang hebben . Tegenwoordig geldt hiervoor een ondergrens van enkele honderden 

miljoenen euro's. De financiële drempel tot directe vastgoedbeleggingen is hierdoor hoog, wat de 

toegankelijkheid beperkt en daarnaast de diepte en breedte van de markt ervoor ook niet ten goede komt. 

Al met al heeft dit een negatieve invloed op de liquiditeit . 

53 Bron : Onroerend goed al s belegging, Van Gooi, Jager en Weisz, Houten, 2001 
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Kapitaalbeslag : beleggen in direct vastgoed gaat gepaard met grote bedragen . Niet alleen is er een duur 

acquisitie- en beheerapparaat nodig, ook de feitelijke aanschaf van direct vastgoed gaat gepaard met een 

aanzienlijk kapitaalbeslag. Zeker wanneer er op portefeuilleniveau gesproken wordt . De ondeelbaarheid 

van direct vastgoed speelt ook een rol. Hierdoor is men immers genoodzaakt objecten in zijn geheel in 

eigendom te hebben, waardoor het kapitaalbeslag zo groot is. 

Het feit dat beleggen in direct vastgoed gepaard gaat met een groot kapitaalbeslag, betekent dat de 

financiële drempel tot directe vastgoedbeleggingen hoog is, waardoor beleggers beperkt worden in hun 

voorkeur ten aanzien van de grootte van het te beleggen bedrag. Dit op zijn beurt beperkt de liquiditeit 

van de belegging . 

Lange termijn belegging : vastgoed als belegging kenmerkt zich ook door een stabiele stroom van directe 

inkomsten en aantrekkelijk rendement met beperkt risico op de lange termijn . Dit betekent dat een 

dergelijke belegging goed tot zijn recht komt, wanneer de belegger een lange termijnvisie betracht. Lang 

niet alle beleggers zijn in gelijke mate in staat (bijvoorbeeld door hun verplichtingenstructuur) een 

dergelijke lange termijnvisie en -beleid te voeren en kunnen in de situatie komen dat zij behoefte hebben 

aan de mogelijkheid goed getimed en adequaat te kunnen ' schuiven' met hun allocaties . Als zodanig is 

vastgoed voor hen dan ook minder aantrekkelijk als belegging . Deze eigenschap komt de liquiditeit van 

vastgoed dus ook niet ten goede . 

5.1.2 Direct vastgoed en liquiditeit; specifiek 

In deze paragraaf wordt er gekeken naar de relatie tussen sector- en objectspecifieke aspecten en liquiditeit. Er 

wordt gebruik gemaakt van onderzoeksresultaten voor buitenlandse directe vastgoedmarkten. De uitspraken 

omtrent de liquiditeit van direct vastgoed mogen daarom niet uit hun verband gerukt worden. Wil men er 

verdere zekerheid over hebben, dan verdient het de aanbeveling er nader onderzoek naar te doen voor de 

Nederlandse situatie . 

Guilkey e.a.54 bestuderen voor de Verenigde Staten naar systematische verschillen tussen objecten die verkocht 

worden en objecten die niet verkocht worden gedurende een bepaalde periode . Hieruit blijkt dat juist de 

objecten die niet bijdragen aan het maximaliseren van de compensatie van de manager evenals de objecten 

gelegen in markten die zich kenmerken door een stokkende investeringsdruk, verkocht worden. Daarnaast 

blijken factoren als lengte en afloop van het huurcontract, de kwaliteit van de huurder, het huurniveau, de 

leeftijd van het object en andere economische factoren van invloed bij het al dan niet verkopen of houden van 

objecten . Marktsituatie en courantheid blijken dus een overweging bij het verkopen van objecten. Dit zegt 

echter nog niets over de liquiditeit van de objecten. 

Het lijkt daarentegen wel van belang voor de liquiditeit van de aandelen . Immers, in geval er objecten 

afgestoten moeten worden , wordt de keuze voor de af te stoten objecten van belang. Worden de 'beste' 

objecten verkocht (langdurig en volledig verhuurd, jong en goed onderhouden, etc.), dan zal de verkoop 

waarschijnlijk minder tijd kosten en meer opleveren dan wanneer de 'slechtste' objecten verkocht worden. Dit 

komt de liquiditeit van de desbetreffende aandelen ten goede en de uittredende partijen worden voorzien in 

hun liquiditeitsbehoefte . Dit heeft ook tot gevolg dat de 'krenten uit de pap' gepikt zijn en dat de resterende 

aandeelhouders dus met een minder aantrekkelijke (en dus minder liquide) portefeuille blijven zitten . Omdat 

het de taak van het fondsbeheer is om de belangen van alle aandeelhouders optimaal te behartigen, is het van 

belang om courantheid van de portefeuille in het oog te houden in het kader van de liquiditeit. 

54 
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Collet e.a. 55 onderzoeken de duur die commercieel vastgoed in bezit van institutionele partijen is. Zij 

concluderen dat de marktcyclus van de onderliggende directe vastgoedmarkt (sector en geografisch) 

significante invloed hebben op de duur waarop direct commercieel vastgoed in hun bezit is en daarmee op het 

transactievolume (als indicator van liquiditeit). Daarnaast blijkt dat kleinere objecten (kleinere kavels) eerder 

verkocht worden dan grotere objecten (grotere kavels). 

Er kan echter verschil zijn tussen de achterliggende redenen tot verkoop en de daadwerkelijke mogelijkheid tot 

verkoop, zoals Fisher e.a. 56 opmerken . Het feit dat bijvoorbeeld kleinere objecten sneller verkocht worden, wil 

niet noodzakelijk zeggen dat deze meer liquide zijn dan grotere objecten. Het kan namelijk even goed zijn dat 

de voorkeur van institutionele partijen nu eenmaal uitgaat naar grotere objecten en dat deze niet verkocht 

worden en dus minder liquide lijken . 

Liquiditeit van objecten lijkt hiermee beïnvloed te worden door onder andere de specifieke sector en de 

marktcyclus . Ook de omvang van objecten lijkt invloed te hebben, ook al heeft studie hiernaar dit noch 

bevestigd, noch ontkend. 

Crosby en McAl lister57 onderzoeken in hun studie de gemiddeld duur van de hieronder genoemde fases, zoals 

ook eerder door McNamara58 onderkend, voor de jaren 1995/96, 2000/01 en 2002 respectievelijk: 

Marketing periode : de periode van beslissing tot verkoop tot aan het moment waarop de 

intentieverklaring getekend wordt; 

Due diligence periode: de periode vanaf het moment van tekening van de intentieverklaring tot aan 

het uitwisselen van contracten ; 

Schikking : de periode van uitwisseling en tekening van contracten tot aan de overdracht van gelden. 

Omdat het aantal transacties beperkt is (187), zijn uniforme uitspraken - bijvoorbeeld over sectoren of omvang 

- erg lastig. Wellicht is de meest opvallende conclusie dat er in de eerste instantie tussen de verschillende jaren 

geen significante verschillen te ontwaren zijn in de duur van het verkoopproces . Opvallend, omdat dit lijkt te 

conflicteren met de veronderstelling dat de marktcyclus van invloed is op de liquiditeit (indien aan de hand van 

t ijd gemeten wordt) van direct vastgoed, zoals Collet e.a. veronderstellen. 

Daarnaast lijkt er geen significante correlatie te bestaan tussen de lengte van de marketing periode en die van 

de due diligence periode, hetgeen betekent dat de inspanningen gedurende de marketing periode geen enkele 

invloed lijken te hebben op de duur van de due diligence periode. 

Het betreft resultaten en conclusies van studies die niet 1 op 1 geldend zijn voor de Nederlandse situatie. Het 

lijkt echter aannemelijk dat de genoemde verbanden ook in zekere mate bestaan voor de Nederlandse situatie. 

Op grond hiervan wordt in de interviewronde beschouwd of de volgende aspecten op sector- en objectniveau 

van invloed zijn op de liquiditeit van niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen . 

Absolute en relatieve omvang van objecten : in absolute zin lijken grote objecten moeilijker op de directe 

vastgoedmarkt te verhandelen dan kleine objecten. Het hebben van grote objecten in de portefeuille lijkt 

daarmee ook liquiditeitsbeperkend te werken voor de aandelen. 

In relatieve zin lijkt omvang echter ook liquiditeitsbeperkend te werken. Naarmate een minderheid van de 

panden een toenemende meerderheid van de totale waarde van de portefeuille beslaat, maakt dit de 

portefeuille in zijn geheel minder liquide. De mogelijkheden tot verhandelen van een willekeurig aandeel 
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van een dergelijke portefeuille worden dan steeds kleiner. Op deze wijze lij kt dit de liquiditeit van de 

aandelen ook te beperken . 

Sector: het lijkt het aannemelijk te veronderstellen dat ook in Neder land verschillende sectoren 

verschillende liquiditeit bieden . Dat wil zeggen dat een sector, ongeacht de marktsituatie, zodanig 

(fundamenteel) verschilt va n een andere, dat deze op grond daarvan versch il t in liqu iditeit. Wanneer dit 

het geva l is en er is sprake van sectorale fondsen, dan is het aannemelijk te veronderstellen dat de 

specifieke sector ook de liquiditeit van de aandelen beïnvloedt. 

5.2 Niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen en liquiditeit 
Voordat specifieke fondseigenschappen besproken worden, volgt eerst een bespreking van de gevolgen van een 

indirecte en niet-beursgenoteerde belegging voor liquiditeit. 

4 .3 .1 I ndirect 

Hoewel er verschillende interpretaties in omloop zijn ten aanzien van indirecte vastgoedbeleggingen, wordt in 

dit kader gekozen voor het onderscheid tussen direct en indirect beleggen op grond van invloed . Het indirect 

beleggen in vastgoed heeft namelijk als grote gevolg dat de beleggers een beperkte invloed kunnen uitoefenen 

op het beleid en verder ook geen operationele bemoeienis met de exploitatie van het vastgoedobject of -

portefeui lle59 . 

Indirecte vastgoedbelegg ingen staan te boek als meer liquide dan directe vastgoedbeleggingen60
. Doordat het 

beheer en beleid gevoerd wordt door een fondsbeheerder en doordat een vastgoedobject of -portefeui lle 

gezamen lijk verworven wordt, is de fin anciële drempel lager, wat spreiding binnen de beleggingsportefeuille 

van de be legger beter mogelijk maakt en vastgoed als belegging toegankelijker maakt voor beleggers. Dit stelt 

beleggers in staat te variëren ten aanzien van de omvang van het belegde bedrag, hetgeen op zijn beurt ten 

goede komt aan de diepte en breedte van de markt en daarmee ook een positieve invloed heeft op de 

liquiditeit. Daarnaast heeft dit tot gevolg dat er ook ten aanzien van de transactiesnelheid meer vrijheid 

bestaat, omdat men ervoor kan kiezen een gedeeltelijk belang af te stoten . Met andere woorden, de 

ondeelbaarheid speel t de belegger minder parten. 

5 .2.2 Niet-beursgenoteerd 

Er moet ook onderscheid gemaakt worden voor het al dan niet hebben van een beursnotering . De invloed 

hiervan doet zich vooral gelden op het niveau van de markteigenschappen . Het voornaamste verschil tussen 

een beursgenoteerd vastgoedfonds en een niet-beursgenoteerd vastgoedfonds in re latie tot liquid iteit is een 

gevolg va n het verschillende prijsvormingsproces. 

Bij beursgenoteerde vastgoedbeleggingen komt de prijs tot stand door de verwerking van vraag en aanbod in 

de koers. De koers is de momentane marktwaarde voor de belegging, actueel en sterk beïnvloed door het 

sentiment. De prijs van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen komt tot stand door vaststelli ng van een 

intrinsieke waarde . Het gevolg van de verschillen in prijsvorming, is de ontwikkeling van de prijs door de tijd . 

Het feit da t prijs bij niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen doorgaans een gegeven is, beperkt de belegger 

in zijn prijsvoorkeur en beperkt zodoende de liquiditeit. 
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5.2.3 Niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedaandelen met onbepaalde looptijd 

De voornaamste invloed op liquiditeit op het niveau van beleggingsproducten lijkt uit te gaan van de specifieke 

kenmerken van het beleggingsproduct; het vastgoedfonds. Op dit front wordt een aantal aspecten genoemd dat 

verband houdt met direct vastgoed . 

Wanneer niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen afzonderlijk onder de loep genomen worden , zijn er op veel 

fronten verschillen aan te geven . Een aantal ervan zal invloed hebben op de liquiditeit . Op grond van 

literatuur61
, een eerste interview- en discussieronde en de INREV paneldiscussie62 zijn dat de volgende 

aspecten . 

Heterogeniteit van fondsen onderling: niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedfondsen kunnen 

onderling behoorlijk van elkaar verschillen. Het gaat hierbij niet alleen om het onderliggende vastgoed in 

de portefeuilles dat niet makkelijk met elkaar te vergelijken is, maar even goed om hierboven 

functionerende structuren die per fonds verschillend zijn. Het ontbreken van een standaard structuur, dan 

wel het bestaan van veel verschillende structuren vormt hiermee een liquiditeitsbeperkende factor. 

Toe- en uittredingsvoorwaarden : verschillende niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedfondsen 

kennen uiteenlopende voorwaarden voor toe- en uittreding. Deze voorwaarden zijn bepalend voor de 

verhandelbaarheid van de aandelen van de fonds. Vaak stellen zij voorwaarden aan de prijs, de snelheid en 

de hoeveelheid waarin gehandeld kan worden . Hiermee zijn ze typisch liquiditeitsbeperkend. 

Corporate governance: corporate governance duidt op de huishouding ten aanzien van de verdeling van 

rechten en verantwoordelijkheden . Denk hierbij aan verantwoording en zeggenschap omtrent bijvoorbeeld 

onafhankelijkheidskwesties, conflictsituaties, meerderheidsbelangen, rapportage, beloning- en fee-strucuur 

en sociaal-maatschappelijke en ethische kwesties. Goede corporate governance biedt de belegger de 

mogelijkheid zijn stem te doen gelden en om ' uit een belegging' te stappen. Het houdt dus direct verband 

met de liquiditeit . Goede corporate governance schept vertrouwen en lijkt van toenemend belang te zijn 

onder institutionele beleggers63 . Vooralsnog ontbreekt het de sector aan eenduidige en geaccepteerde 

standaarden hieromtrent. 

Informatievoorziening : een ander aspect dat de liquiditeit van een fonds beïnvloedt, is de 

informatievoorziening . Wordt er voldoende inzicht gegeven in de prestaties en andere eigenschappen van 

het fonds en gebeurt dit vaak genoeg? Met behulp van performancestandaarden wordt de vergelijkbaarheid 

tussen vermogensbeheerders verbeterd. Transparantie richting beleggers, consistentie, volledigheid en het 

voorkomen van 'cherry picking ' zijn hierbij de belangrijkste doelstellingen. De professionaliteit en integriteit 

van een vermogensbeheerder wordt op deze manier bevorderd64
, hetgeen op zijn beurt een positieve 

uitwerking zal hebben op de liquid iteit van het betrokken fonds65 . 

Omvang van belegd vermogen: de omvang van een fonds heeft invloed op de liquiditeit ervan. Grotere 

fondsen bieden meer liquiditeit dan kleinere omdat zij beter in staat zijn handel mogelijk te maken . 

Daarnaast geldt voor een fonds dat een minimum omvang benodigd/verlangd wordt om serieus genomen 

te worden66
. Is een fonds kleiner dan deze omvang, dan wordt het niet beschouwd als serieuze 

beleggingsoptie, waarmee een negatieve bijdrage wordt geleverd aan de liquiditeit ervan . 

61 Bron: 
62 Bron: 

63 Bron : 
64 

Bron: 
65 Bron: 
66 

Bron : 

Liquidity and Pri vate Property Vehicles: Wh ere Next>, Universi ty of Reading en Oxfo rd Property Consultants, Engela nd, oktober 2001 

Tijdens MIPIM 2003 in Cannes heeft INREV een 'specialist panel ' - best aande uit dhr. M. Olland (dest ij ds ABP), dhr. J. Bressolle (COC), 
dhr. K. Riesmeie r (MEAG), dhr. G. Allendorf (R&V) en onder leiding van Dhr. De Geus (Morgan Stanley) - laten discussiëren over 
beleggen in niet -beursgenoteerde vastgoedaandelen. Resultaten hiervan zijn samengevat in een presentatie van INREV. 

Handboek Corporate Governance SCGOP, Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen 

Global Investm ent Performance Standards, Firm Wide Report, Aegon Asset Management Nederl and, mei 2003 

Inst itut ional Ownership of Bank Shares, G. Roth en A. Sapopschenko , verschenen in Financial Ana lysts Journal, jul i/augustus 2001 

Insti tut ional Ownership of Real Estate Investment Tru sts, L. Cottrell , University of Conneticut, School of Business 
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Leverage: ten gevolge van de structuur van een fonds kan het voorkomen dat, wanneer verhandeling van 

reeds uitgeven aandelen op de secundaire markt niet wil lukken, er overgegaan moet worden tot inname 

van deze aandelen. Indien het aantrekken van extra vreemd vermogen niet mogelijk of wenselijk is, zal er 

dus naast uitbetaling van de uittredende aandeelhouder ook - naar rato - een deel vreemd vermogen 

moeten worden afgelost. In dit geval is het mogelijk dat uittreding problematisch wordt en staat een hoge 

leverage en/of het ontbreken van adequa te kredietfaciliteiten verhandeling van de stukken in de weg. 

Hiermee is leverage (en de hoogte ervan) van belang voor liquiditeit, waarbij geldt dat naarmate de 

leverage hoger is de liquiditeit negatief be1nvloed wordt. 

Levensfase: een fonds maakt verschillende levensfasen door. Gedurende zijn levensduur lijkt de liquiditeit 

van de aandelen te veranderen, met bijvoorbeeld duidelijke verschillen tussen de verhandelbaarhe id van 

aandelen van een fonds dat in een opstartfase verkeert en aandelen van een fonds dat als volwassen 

getypeerd mag worden. De levensfase lijkt daarmee ook van invloed te zijn op de liquiditeit van de 

aandelen. 

Absolute & relatieve omvang objecten in portefeuille: in paragraaf 5.1 kwam het aspect absolute en 

relatieve omvang van objecten in de portefeuille reeds aan bod. Zowel absoluut als relatief gezien lijkt 

omvang liquiditeitsbeperkend te werken. 

Sector: ook sector kwam in paragraaf 5.1 aan bod. Verondersteld wordt dat de sectorkeuze fundamentele 

invloed heeft op de liquiditeit. 

5.3 Samenvatting 
In hoofdstuk 5 zijn het beleggingsproduct en de beleggingscategorie in relatie tot liquiditeit gebracht. Als 

categorie kwam vastgoed eerst in algemene zin aan bod. Deze punten zijn de volgende: 

Heterogeniteit 

Kennis- en managementintensief karakter 

Groot kapitaalbeslag 

Lange termijn karakter 

Ook op het niveau van het fonds zijn er aspecten geïdentificeerd die relevant zijn voor de liquiditeit van de 

aandelen. Dit zijn de volgende: 

Heterogeniteit van de fondsen onderling 

Toe- en uittredingsvoorwaarden 

Corporate governance 

Omvang belegd vermogen 

Leverage 

Levensfase 

Absolute omvang objecten in portefeuille 

Relatieve omvang objecten in portefeuille 

Sector 

De specifieke fondseigenschappen en aspecten van direct vastgoed als categorie zijn verwerkt in een vragenlijst 

die als uitgangspunt heeft gefungeerd voor de interviews met personen uit de steekproef. Hierbij is hun mening 

gevraagd over het algemene belang van fondseigenschappen en direct vastgoed voor de liquiditeit van de 

aandelen, maar ook over het belang van de selectie van aspecten in relatie tot de liquiditeit van de aandelen. 

Tevens is in kaart gebracht wat zij wenselijk achten hierbij. Voor de totale vragen lijst wordt verwezen naar 

bij lage 3. 
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6 Institutionele beleggingscontext 

In dit hoofdstuk is het laatste element uit figuur 5 aan de beurt; de belegger en zijn omgeving. Wanneer het 

gaat over de belegger, worden in dit onderzoek Nederlandse pensioenfondsen bedoeld . In dit hoofdstuk wordt 

uiteengezet hoe hun doelstelling bepalend is voor het beleggingsbeleid en hoe het beleggingsbeleid de 

liquiditeitsbehoefte voedt. Vervolgens komen de resultaten van de tweede interviewronde aan bod. 

6.1 Liquiditeitsbehoefte 
Om de liquiditeitsbehoefte van institutionele beleggers in een juiste context te plaatsen, is inzicht in hun 

beleggingsbeleid nodig. Pensioenfondsen hebben beschikking over gelden waarvoor langlopende beleggingen (2 

jaar of langer) moeten worden gezocht om te kunnen voldoen aan hun doelstelling. Hun doelstelling is het 

voldoen aan waarde- of welvaartsvast pensioenverplichtingen en aan eisen ten aanzien van de dekkingsgraad 

en de premievoet67
. 

Ten grondslag aan het beleggingsbeleid van pensioenfondsen liggen ALM studies (Asset Liability Management) 

welke een beleggingsmix propageren door inkomsten en verplichtingen op elkaar af te stemmen . 

Het gaat hierbij om de doelstellingen voor de beleggingsresultaten en de beheersing van de beleggingsrisico's 

met het oog op de verplichtingen . Het uitgangspunt voor deze verplichtingen is de dynamische ontwikkeling 

ervan, inclusief de toevoeging van nieuwe rechten en nieuwe deelnemers. Het beleggingsrisico is de mate 

waarin de financiële positie van het fonds gevoelig is voor de specifieke beleggingsallocatie. Het 

beleggingsbeleid is afhankelijk van de specifieke kenmerken van het betreffende fonds en daarmee voor ieder 

fonds verschillend68
. 

Omdat dus zowel de inkomsten - als de verplichtingenzijde van de balans geen statische elementen zijn, moet 

een pensioenfonds haar beleggingen actief kunnen beheren. Daarom is er in algemene zin een directe behoefte 

aan liquiditeit. Immers, actief beheer betekent dat er van tijd tot tijd met belangen 'geschoven' moet kunnen 

worden en dat er dus handel optreedt, waardoor er behoefte is aan liqu iditeit. 

Iedere be legger kent een verschillende samenstelling van inkomsten en verplichtingen, waardoor het 

beleggingsbeleid ook per fonds verschilt. Dit betekent dat ook de liquiditeitsbehoefte per fonds verschillend is. 

De liquiditeitsbehoefte is dus individueel en daarnaast onderhevig aan perceptie en wellicht ook wel aan emotie. 

Dit is echter iets dat zal moeten blijken uit de interviews. 

Hoewel deze liquid iteitsbehoefte zich ook doet gelden op de markt voor niet-beursgenoteerde 

vastgoedaandelen, verd ient dit enige nuance . Het is namelijk niet zo dat het beleggingsbeleid van institutionele 

beleggers op actieve handel gericht is. Doel is namelijk om een continue groei te realiseren door het beleggen 

en herbeleggen van middelen. Achterliggende doelstelling is, zoals al eerder aan bod kwam, het kunnen 

vo ldoen aan welvaarts- of waardevaste pensioenverplichtingen . Als zodanig wordt vastgoed dan ook door de 

meeste beleggers beschouwd als een lange termijn belegging die voornamelijk een diversifiërende rol wordt 

toebedeeld binnen de totale allocatie . Niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen behoren dan ook veelal tot de 

zogenaamde strategische portefeuille, die zich kenmerkt door een lange termijn-karakter. Doorgaans worden 

andere categorieën of producten aangewend om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien 69 . 

67 
Bron: Asset Uability Management bij Pensioenfondsen, Vereniging van Beleggingsanalisten, Commissie Portfolio Management, Werkg roep ALM, 

Delwel Uitgeverij, Den Haag , 1998 
68 

Bron : Vastgoeddata binnen ALM: Op zoek naar consensus, M. Verhaegh, Afstudeerscript ie TU Eind hoven, Eindhoven/Utrecht, 200 1 
69 

Bron: Commingled Real Estate Fund Trading: The Emergence of a Formalized Secondary Trading Market, F.J. Petkunas & G.R. Mueller, Journal 
of Real Estate Portfoli o Management, volume 4, nr. 1, 1998 
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6.2 Resultaten 
Binnen deze context zijn de in hoofdstuk 4 en 5 geselecteerde aspecten ten aanzien van de secundaire markt 

en de directe vastgoedmarkt alsook de aspecten ten aanzien van vastgoedfondsen en direct vastgoed 

voorgelegd aan de personen uit de steekproef. Resultaten zijn per groep en per onderwerp en aspect 

geïnventariseerd en verwerkt zoals omschreven in hoofdstuk 2. In deze paragraaf de resultaten van de 

interviews. All ereerst wordt besproken hoe de verwerking va n de interviews heeft plaatsgevonden, daarna 

komen de resultaten ten aanzien van het onderwerp markt aan bod. Vervolgens de resultaten ten aanzien van 

het beleggingsproduct en de beleggingscategorie. 

6.2.1 Verwerking van de interviews 

Na een eerste schifting op grond van relevantie is de informatie gefragmenteerd naar onderwerp en aspect. Dit 

betekent dat informatie eerst gegroepeerd is naar onderwerp [secundaire markt], [directe markt], 

[fondseigenschappen] en [eigenschappen van direct vastgoed]. Vervolgens is hierbinnen gegroepeerd naar de 

geselecteerde aspecten en waar nodig zijn er nieuwe aspecten aangemaakt. Per onderwerp en aspect is 

uiteindelijk voor iedere groep uit de steekproef het toegekende belang in kaart gebracht en geordend in vier 

categorieën ([van groot belang], [van belang], [beperkt van belang], [niet van belang]) . Ook is voor iedere 

groep uit de steekproef ge1nventariseerd wat wenselijk wordt gevonden ten aanzien van onderwerpen en 

aspecten . In de volgende paragraaf een bespreking per onderwerp . Voor grafische weergave van de resultaten 

wordt verwezen naar de bijlagen. 

6.2.2 Secundaire markt 

Het belang van de secundaire markt voor de liquiditeit van niet-beursgenoteerde semi-open end 

vastgoedaandelen met onbepaalde looptijd wordt groot geacht door alle ondervraagden . In totaal is 95% 

overtuigd van het belang ervan. Velen geven zelfs aan dat het een voorwaarde was voor überhaupt enige 

liquiditeit van de aandelen. De resterende 5% ziet wel een beperkt belang in het ontwikkelen van deze markt, 

maar geen enkele partij vindt het niet va n belang. In de volgende paragrafen worden op vo lgorde van belang 

(op grond van resu ltaten) de eerder geselecteerde aspecten besproken. Iedere deelparagraaf sluit af met een 

samenvatting. In bijlage 4 is in een grafiek en een tabel weergegeven hoe de verschillende antwoorden 

verdeeld zijn en in welke mate wat wenselijk wordt geacht. 

Transpa rantie 

Het voornaamst van alle aspecten is transparantie van de markt. 83% Van de ondervraagden vindt dit 

aspect belangrijk tot zeer belangrijk. 17% Echter, vindt dat de transparantie op de markt er niet toe doet 

voor wat betreft de liquiditeit. 

Wanneer er gekeken wordt naar de verschillende groepen afzonderl ijk, dan zijn alle drie tamelijk overtuigd 

van dit be lang. Het meest overtuigd zijn de vastgoedfondsen. 100% Geeft aan dat transparantie van de 

secundaire markt belangrijk tot zeer belangrijk is voor de liquiditeit . De adviseurs vormen een goede 

tweede en zijn met 75% ook van hetzelfde overtuigd. Zij worden hierin op de voet gevolgd door de 

institutionele be leggers, waarvan 71 % van deze partijen transparantie belangrijk tot zeer belangrijk vindt. 

De 17% die transparantie niet van belang achtte, gaf aan dat de categori e voor hen reeds transparant was 

en dat zij geen link zagen met liquiditeit. 

Dat deze markt ook transparanter moet dan hij nu is, wordt onderkend door 67% van alle ondervraagden. 

Hierbinnen zijn de vastgoedfondsen het meest eensgezind. Van alle geïnterviewde vastgoedfondsen vindt 

namelijk 86% dat de transparantie op deze markt beter moet. Hierbij komt vaak ter sprake dat er niet 

alleen meer zicht zou moeten zijn op het aanbod, maar ook op de vraag. 
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Onder de institutionele beleggers is wat minder sprake van consensus omtrent dit aspect, hetgeen ook 

logisch is. Het aanbod op de markt is immers tamelijk beperkt, dus er is ook een redelijk goed overzicht te 

krijgen op het beschikbare aanbod . Toch onderkende 57% van de institutionele beleggers dat meer 

transparantie wenselijk is voor een betere liquiditeit. 

De helft van de ondervraagde adviseurs sluit zich hierbij aan en vindt dat een transparantere markt de 

liquiditeit ten goede zal komen . 

Omvang 

Eveneens 83% van alle ondervraagden vindt de omvang van de markt belangrijk tot zeer belangrijk voor 

de liquiditeit op de secundaire markt. Slechts 11 % van alle ondervraagden hecht in zijn geheel geen 

waarde aan de omvang van de markt in relatie tot liquiditeit. 

Onder alle partijen bestaat een grote mate van consensus. 72% Van alle ondervraagde vastgoedfondsen 

geeft aan dat de omvang van de markt van (groot) belang is . De institutionele beleggers zijn daar iets 

meer van overtuigd; 75% van hen sluit zich hierbij aan. Ten aanzien van dit aspect heerst er onder de 

adviseurs grote eenstemmigheid. Allen vinden zij dat de omvang van de markt er (zeer) toe doet. 

Dat de secundaire markt momenteel als te klein ervaren wordt, blijkt ook uit de antwoorden. 67% van alle 

partijen vindt dat de markt momenteel te klein is. Dit gevoel heerst het sterkst onder institutionele 

beleggers. 86% Van al deze beleggers vindt dat de markt groter moet, wil er sprake kunnen zijn van enige 

liquiditeit. 

Iets minder eensgezind, maar nog steeds wel duidelijk in hun stelling zijn de vastgoedfondsen. 57% Van 

deze partijen sluit zich aan bij de institutionele beleggers en stelt dat de huidige secundaire markt te klein 

is . Het verschil tussen beiden valt wellicht te verklaren door het feit dat het aantal vragende partijen 

(institutionele beleggers) vele malen groter is dan het aantal aanbiedende partijen (vastgoedfondsen). 

De adviseurs ten slotte, zijn iets meer verdeeld ten aanzien van de benodigde omvang van de markt. De 

helft van hen vindt dat de markt groter moet worden ten behoeve van liquiditeit, terwijl de overige helft 

daar geen uitspraak over doet. 

Waarderingsgrondslagen 

Ten aanzien van de kwestie waarderingsgrondslagen bestaat er ook enige consensus voor wat betreft het 

belang ervan voor de liquiditeit. 72% Van alle ondervraagden vindt het namelijk belangrijk tot zeer 

belangrijk voor de liquiditeit. Ook hier geeft slechts 11 % aan dat er ten aanzien van de 

waarderingsgrondslagen geen verband bestaat met liquiditeit. 

Gekeken naar de vastgoedfondsen, zien we ten a~rnzien van dit aspect een meerderheid van 71 % die 

waarderingsgrondslagen belangrijk tot zeer belangrijk acht. De institutionele beleggers zijn hierin iets meer 

eensgezind; 85% van hen vindt dat de waarderingsgrondslagen er (zeer) toe doen. Adviseurs zijn wat 

minder expliciet hierin . 50% Van hen vindt het van belang, terwijl de andere 50% geen relatie tot 

liquiditeit ziet. 

Gevraagd wat er vervolgens wenselijk is ten aanzien van waarderingsgrondslagen, bestaat er in het 

algemeen grote consensus. 67% Van alle ondervraagde partijen merkt op dat waarderingsgrondslagen 

meer uniform moeten zijn. Bij alle partijen was er sprake van een meerderheid; zowel bij de 

vastgoedfondsen als bij de institutionele beleggers alsook de adviseurs, zij het dat de vastgoedfondsen 

hierin voorop liepen. Binnen dit kader werd meer dan eens het belang van IFRS / IAS aangehaald. 

Handelsstimulerende partijen 

Wanneer het gaat om de aanwezigheid van handelsstimulerende partijen op de secundaire markt, zijn de 

ondervraagden redelijk duidelijk in hun commentaar. 72% Van alle ondervraagden vindt dat hun 
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aanwezigheid bijdraagt aan de liquiditeit van de aandelen. 17% Ziet er slechts een beperkt belang van in, 

zij het positief en 11 % ziet hun aanwezigheid als niet van belang voor de liquiditeit. 

Ten aanzien van dit punt zijn er verschillen tussen de drie groepen. Adviseurs benaderen dit aspect 

tamelijk eensgezind. 75% Van deze partijen geeft aan dat handelsstimulerende partijen zeer van belang 

waren voor de liquiditeit van de aandelen. De resterende 25% bedeelt dergelijke partijen geen rol van 

belang toe ten aanzien van de liquiditeit. 

De institutionele beleggers en de vastgoedfondsen zien in gelijke mate het belang in van de aanwezigheid 

van handelsstimulerende partijen . 71% Geeft te kennen hun aanwezigheid belangrijk tot zeer belangrijk te 

vinden voor de liquiditeit. Vastgoedfondsen onderstrepen hierbij een aantal keren dat samenwerking met 

het fondsbeheer overigens wel noodzakelijk is. 

Dit resultaat mag op zijn minst enigszins opmerkelijk heten. Immers, waar 75% van de adviseurs de 

aanwezigheid van handelsstimulerende partijen als belangrijk acht, geeft een even zo groot percentage te 

kennen dat veel handel in niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedaandelen met onbepaalde looptijd 

eigenlijk niet wenselijk is. Ook de vastgoedfondsen ervaren meer handel niet als wenselijk; 43% geeft aan 

dat veel handel ten gevolge van een hoge liquiditeit niet wenselijk is. Hierbij wordt door een partij 

opgemerkt dat de liquiditeit die dergelijke aandelen bezitten eigenlijk alleen in noodgevallen dient te 

worden aangewend. Onder de institutionele beleggers heeft niemand bezwaar tegen een grotere handel. 

Bij verschillende partijen bestaat echter wel de vraag wie deze handelsstimulerende partijen zouden 

moeten zijn . Hierbij wordt er meer dan eens gepleit om deze functie - het stimuleren van de handel -

centraal te regelen, waarbij INREV vervolgens genoemd wordt als geschikte kandidaat, vanwege haar 

centrale rol en het feit dat zij geen direct belang bij zou hebben bij het vervullen van deze functie . 

Marktomstandigheden 

De meningen over het belang van marktomstandigheden voor de liquiditeit van niet-beursgenoteerde semi

open end vastgoedaandelen met onbepaalde looptijd lopen sterker uiteen dan ten aanzien van de 

voorgaande aspecten. Toch vindt nog steeds 61 % van de ondervraagden dat de marktomstandigheden 

belangrijk zijn voor de liquiditeit. Zowel vastgoedfondsen als institutionele beleggers vinden dit met een 

kleine meerderheid (57%), terwijl 75% van de adviseurs hiervan overtuigd is. 

Onder de partijen die dit aspect van belang achten, wordt door een enkeling de verwachting uitgesproken 

dat het belang ervan minder zal worden naarmate de secundaire markt verder ontwikkeld is. 

Van de overige deelnemers, geeft 17% aan dat marktomstandigheden slechts beperkt van belang zijn voor 

de liquiditeit, terwijl 22% aangeeft dat de omstandigheden op de markt er niet toe doen. Van deze laatste 

groep is de grote meerderheid afkomstig uit de groep vastgoedfondsen. 

Regulering 

Volgende in de lijst is het aspect regulering. 56% Van alle ondervraagden geeft aan dat regulering op de 

secundaire markt belangrijk is. Een goede 28% vindt dat regulering beperkt van belang is en 17% van alle 

ondervraagden vindt regulering in zijn geheel niet belangrijk voor liquiditeit . Opmerkelijk hierbij is het 

verschil tussen de vastgoedfondsen en de institutionele beleggers enerzijds en de adviseurs anderzijds. 

Waar de eerste groep - dus zowel vastgoedfondsen als institutionele beleggers - met 71 % regulering van 

belang acht, vindt geen enkele adviseur regulering direct van belang voor liquiditeit. 

Van de personen die regulering van belang achten geeft 80% aan dat er momenteel te weinig regulering is 

of dat meer regulering wenselijk is. In deze heerst dit gevoel bij de institutionele beleggers iets sterker dan 

bij de vastgoedfondsen. Ook onder de personen die regulering slechts beperkt van belang achten voor de 

liquiditeit geldt dat de helft ervan wel te kennen geeft dat meer regulering wenselijk is. 
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Daarnaast is het van belang te vermelden dat even zoveel personen aangeven dat ten aanzien van het 

opvoeren van de hoeveelheid regulering er een rol voor INREV is weggelegd. 

Prijsvorming 

Op het gebied van prijsvorming geldt een even groot percentage dat het van belang acht voor de liquiditeit 

als voor regulering; 56% acht het van belang. Enig verschil hierbij is dat slechts 17% prijsvorming zeker 

van belang acht en 39% normaal van belang, terwijl dit voor regulering net omgekeerd is. 

Ten aanzien van de verschillende groepen zijn er interessante verschillen . Zowel de institutionele beleggers 

als de adviseurs geven redelijk eensgezind te kennen dat zijn prijsvorming van belang achten voor de 

liquiditeit van de aandelen . 71 % Van de institutionele beleggers en 75% van de adviseurs respectievelijk. 

Onder de vastgoedfondsen heerst dit gevoel echter helemaal niet zo sterk . Slechts 29% van de 

ondervraagde vastgoedfondsen vindt de prijsvorming van belang voor de liquiditeit . Het resterende deel 

van hen vindt het slechts beperkt van belang (43%) of zelfs helemaal niet van belang (29%). 

Een van de oorzaken hiervan lijkt te liggen in wat de basis is, of moet zijn voor de prijsvorming. Gevraagd 

naar hun voorkeur (zoals nu het geval is) geeft in totaal 61 % te kennen dat de voorkeur uitgaat naar 

taxaties . Van belang hierbij is te vermelden dat dit totaal niet gelijk verdeeld is over de drie groepen. In 

lijn met het voorgaande geeft 83% van de vastgoedfondsen aan dat zij taxaties geschikt achten als de 

basis voor prijsvorming . Slechts de helft van de institutionele beleggers en adviseurs deelt deze mening. 

Wanneer vervolgens naar het alternatief wordt gekeken - transacties als basis voor prijsvorming - blijkt 

dat geen enkel vastgoedfonds transacties geschikt achten als de basis voor de prijs. 43% Van de 

institutionele beleggers en 25% van de adviseurs echter acht dit wel geschikt als basis voor de 

prijsvorming. 

Ten slotte moet gezegd dat ten aanzien van taxaties als basis voor prijsvorming door 63% erkend werd dat 

deze wel actueel, frequent en inzichtelijk tot stand moesten komen, wilde ze geschikt zijn als basis. De 

partijen die dit vonden, behoorden voornamelijk tot de institutionele beleggers en de adviseurs. 

Transactiekosten 

Tot slot de transactiekosten. Ten aanzien van dit aspect heerst er vooral verdeeldheid in algemene zin . 

33% Van de ondervraagden acht het van belang, 33% acht het slechts beperkt van belang en een even zo 

groot aandeel acht het helemaal niet van belang voor liquiditeit. 

Op het niveau van de afzonderlijke groepen loopt dit echter meer uiteen. De adviseurs vinden met 75% 

transactiekosten van belang. De resterende 25% vindt het beperkt van belang. 

Onder de institutionele beleggers vindt 29% transactiekosten van belang voor liquiditeit. 57% Vindt het 

beperkt van belang en 14% vindt het helemaal niet van belang . 

Onder de vastgoedfondsen valt min of meer het omgekeerde beeld van de adviseurs te zien. 75% Van de 

vastgoedfondsen vindt transactiekosten in zijn geheel niet van belang voor de liquiditeit. 14% Vindt het 

beperkt van belang en eveneens 14% acht het wel voldoende van belang . 

Ten aanzien van de hoogte van de transactiekosten kan gesteld worden dat met name de adviseurs ze aan 

de hoge kant vinden. Driekwart van hen onderstreept dit. Slechts 1 institutionele belegger acht 

transactiekosten momenteel te hoog en geen enkel vastgoedfonds vindt transactiekosten te hoog. 

Daarnaast vindt 43% van de institutionele beleggers dat er teveel onduidelijkheid heerst rondom 

transactiekosten en dat zij graag meer inzicht willen hebben in welke kosten wanneer optreden. 

Additioneel: INREV en secundaire markt 

Ten aanzien van de secundaire markt voor niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedaandelen met 

onbepaalde looptijd ziet 61 % van alle ondervraagde partijen een belangrijke rol weggelegd voor INREV. 
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Hierbij is het van belang te vermelden dat dit alleen institutionele beleggers en vastgoedfondsen betrof en 

dat de adviseurs INREV niet erkenden als een belangrijke factor in het geheel. 

INREV werd vooral ten aanzien van de regulering op de markt belangrijk geacht. Van de partijen die INREV 

van belang achtten, zag 90% hierbij een rol voor INREV weggelegd . Dat het hier ging om zelfregulering 

werd niet als hinderlijk ervaren door de meesten. Daarnaast werd ook enkele maken gesproken over een 

door INREV af te geven kwaliteitslabel ten aanzien van vastgoedfondsen (18%) . Niet geheel verwonderlijk 

betrof het alleen institutionele beleggers die deze wens uitspraken. 

Ook bestaat er de behoefte aan een centraal platform voor vragende en aanbiedende partijen op de markt, 

teneinde de bekendheid met het product te bevorderen. Deze wens heerste onder 43% van de 

vastgoedfondsen . 

Samenvattend 

Het belang van een secundaire markt voor de liquiditeit van de aandelen wordt door nagenoeg iedereen 

onderkend. Hierbij wordt de transparantie van deze markt van groot belang geacht; . Dit blijkt ook uit het feit 

dat men in 2;3• van de gevallen graag zou zien dat deze markt transparanter mag zijn. 

Ook de omvang van de secundaire markt wordt van even zo groot belang gevonden. Een grotere markt wordt 

daarmee net zo wenselijk geacht als een meer transparante markt. 

Iets minder, maar nog steeds met een grote meerderheid, worden ook de waarderingsgrondslagen van belang 

geacht voor de liquiditeit van de aandelen. Waarderingsgrondslagen ziet men graag uniformer. 

Net zoveel partijen vond ook de aanwezigheid van handelsstimulerende partijen van belang voor de liquiditeit 

van de aandelen . Opvallend in deze context is het feit dat 1;3• van alle partijen veel handel in de aandelen niet 

wenselijk achten. Hierbij is een duidelijk verschil tussen enerzijds de institutionele beleggers, die geen 

problemen zien in veel handel en anderzijds de vastgoedfondsen en adviseurs die dat wel zien. 

Ook marktomstandigheden worden door 61 % van de ondervraagden van belang geacht voor de liquiditeit van 

de aandelen. Geen bijzondere verschillen tussen de groepen op dit front. 

Met een kleine meerderheid (56%) wordt regulering op de secundaire markt van belang geacht voor de 

liquiditeit van de aandelen . Opvallend is in de eerste plaats dat geen enkele adviseur regulering van belang 

acht. Daarnaast is het opvallend te noemen dat 61 % van alle ondervraagden wel onderstreept dat meer 

regulering wenselijk is. 

Het feit dat de prijsvorming door 'slechts' 56% van de ondervraagden van belang wordt geacht, komt met 

name door de vastgoedfondsen . Adviseurs en institutionele beleggers zijn veel meer overtuigd van het belang . 

Reden van deze onenigheid lijkt te liggen in de vraag wat de basis moet zijn voor de prijsvorming. Bijna alle 

vastgoedfondsen geven de voorkeur aan taxatiegebaseerde prijsvorming, terwijl de institutionele beleggers en 

adviseurs meer verdeeld zijn en ook meer heil zien in transacties als basis voor prijsvorming . 

Transactiekosten worden niet bijzonder van belang gevonden voor de liquiditeit van de aandelen. Met name de 

adviseurs lopen warm voor transactiekosten. Institutionele beleggers en vastgoedfondsen zijn hier veel minder 

overtuigd van. 

Tot slot is het opvallend dat een meerderheid van de ondervraagden veel verwachten van INREV. 61 % van alle 

ondervraagden. Ook opvallend hierbij is dat zich hieronder geen adviseurs bevinden . Met andere woorden, een 

kleine 80% van alle vastgoedfondsen en institutionele beleggers verwacht veel van INREV ten aanzien van de 

ontwikkeling van secundaire markt. 

6.2.3 Directe markt 

De relatie tussen de directe vastgoedmarkt en de liquiditeit van niet-beursgenoteerde semi-open end 

vastgoedaandelen met onbepaalde looptijd wordt door 67% van alle ondervraagden onderkend. 28% acht deze 

relatie beperkt aanwezig en slechts 6% ziet überhaupt geen relatie tussen de twee. 
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De groep vastgoedfondsen is in deze het meest overtuigd van het bestaan van een relatie tussen beiden; 86% 

van hen vindt deze dat deze relatie bestaat. Onder deze partijen vindt, met uitzondering van 1 partij, iedereen 

zelfs dat er wel zeker een relatie bestaat. 

Met 86% is de groep institutionele beleggers net zo overtuigd van het bestaan van een relatie tussen de directe 

vastgoedmarkt en de liquiditeit van de aandelen, met dien verstande dat geen van de partijen in dit geval zo 

stellig is dat ze zeker stellen dat die relatie bestaat. 

De adviseurs ten slotte zien in dit geval allen slechts een beperkte relatie tussen beide zaken. 

In bijlage 5 is in een grafiek en een tabel weergegeven hoe de verschillende antwoorden verdeeld zijn en in 

welke mate wat wenselijk wordt geacht. 

Transparantie 

Ten aanzien van de transparantie op de directe vastgoedmarkt en de liquiditeit van de aandelen, stelt 72% 

van alle ondervraagden dat transparantie op de directe markt van belang voor de liquiditeit. 22% Kent de 

transparantie op de directe markt geen belang toe in relatie tot de liquiditeit . De verschillen tussen de drie 

groepen zijn ten aanzien van transparantie niet bijzonder groot. Het zijn met name de institutionele 

beleggers die minder overtuigd zijn van het belang van transparantie, getuige het feit dat bijna de helft 

van de ondervraagden uit deze groep geen belang toekent aan transparantie . 

Ten aanzien van de directe vastgoedmarkt vindt 33% van alle ondervraagden, dat het wenselijk is als op 

deze markt meer transparantie is. Wanneer er alleen gekeken wordt naar degenen die transparantie ook 

daadwerkelijk van belang achten, geldt dat bijna de helft van deze partijen v indt dat meer transparantie 

wenselijk is. 

Taxatiepraktijken 

Ook taxatiepraktijken worden in relatie tot de liquiditeit van de aandelen van belang geacht; door 50% van 

alle ondervraagden wel te verstaan . 

Op dit front zijn de vastgoedfondsen het meest overtuigd van het belang van de relatie tussen 

taxatiepraktijken op de directe vastgoedmarkt en de liquiditeit van de aandelen; 72% van de partijen uit 

deze groep vindt dit namelijk. 

Onder de institutionele beleggers is wat meer sprake van verdeeldheid . Waar 43% van de ondervraagden 

ta xatiepraktijken wel van belang acht in relatie tot de liquiditeit van de aandelen, vindt het resterende deel 

dit niet. 

Adviseurs zijn enigszins verdeeld. Eén van de partijen vond het taxatiepraktijken zeer belangrijk voor de 

liquiditeit van de aandelen, terwijl twee andere partijen het in zijn geheel niet relevant achtten. 

Van de partijen die taxatiepraktijken relevant achten voor de liquiditeit van de aandelen, vindt 63% van de 

partijen dat deze praktijken eenduidiger zouden mogen ten behoeve van de liquiditeit . Dit verlangen heerst 

vooral onder de institutionele beleggers. 

Transactiekosten 

Ten aanzien van transactiekosten op de directe vastgoedmarkt vindt de meerderheid van de 

ondervraagden (56% ) dat deze niet van belang zijn voor de liquiditeit van de aandelen. 39% Daarentegen 

acht deze kosten wel van belang voor de liquiditeit. 

Met name de adviseurs zijn hier vrij stellig in. Allen vinden zijn transactiekosten relevant voor de liquiditeit 

van de aandelen. Drievierde van hen vindt ze zelfs zeer belangrijk. De groep vastgoedfondsen is 

overwegend negatief als het gaat om het belang van transactiekosten; 57% van hen vindt transactiekosten 

niet van belang . In de groep institutionele beleggers is deze overtuiging nog groter; daarbinnen acht 72% 

van de ondervraagden transactiekosten niet relevant. 
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Met uitzondering van de algehele marktsituatie (fase in de cyclus) en de verwachtingen ten aanzien daarvan 

(vier keer genoemd) , worden nauwelijks andere aspecten van de directe vastgoedmarkt van belang geacht. 

In het algemeen kan gesteld worden dat ondervraagden de directe vastgoedmarkt in grote mate als gegeven 

beschouwen en ten aanzien daarvan weinig veranderingen mogelijk achten. 

Samenvattend 

Het belang van de directe markt voor de liquiditeit van de aandelen wordt vooral door de vastgoedfondsen en 

de institutionele beleggers onderkend . Adviseurs zijn minder overtuigd van dit belang. In het algemeen 

beschouwt men de direct vastgoedmarkt als een gegeven. 

Transparantie is ook hier weer van groot belang. 72% van alle ondervraagden vindt transparantie op de directe 

markt van invloed op de liquiditeit van de aandelen. 1;3• vindt zelfs dat meer transparantie ook meer liquiditeit 

zal betekenen. 

Op het gebied van taxatiepraktijken moet gezegd dat er enige tegenstrijdigheden zijn. Nagenoeg alle 

vastgoedfondsen geven de voorkeur aan taxaties als basis voor de prijsvorming op de secundaire markt, maar 

72% van alle vastgoedfondsen geeft daarentegen wel te kennen dat taxaties een negatieve invloed hebben op 

de liquiditeit van de aandelen. Institutionele beleggers en adviseurs geven ten aanzien van dit punt geen 

tegenstrijdige antwoorden . Overigens vindt een meerderheid van de ondervraagden dat meer uniformiteit in 

ta xaties wenselijk is. 

Transactiekosten worden wederom vooral door de adviseurs van belang gevonden voor de liquiditeit van de 

aandelen. Vastgoedfondsen en institutionele beleggers hechten over het algemeen weinig waarde aan dit punt 

in relatie tot de liquiditeit van de aandelen . 

In het algemeen onderkent een klein aantal partijen dat de marktsituatie op de directe markt van belang is 

voor de liquiditeit van de aandelen . 

6.2.4 Fondseigenschappen 

Ten aanzien van fondseigenschappen in het algemeen is men eensgezind. Alle ondervraagden zijn van mening 

dat deze van belang zijn voor de liquiditeit van de aandelen. Hierbij zijn er geen noemenswaardige verschillen 

op te merken tussen de verschillende groepen . In onderstaande paragrafen worden de verschillende aspecten 

in volgorde van belang (op grond van resultaten) besproken . In bijlage 6 is in een grafiek en een tabel 

weergegeven hoe de verschillende antwoorden verdeeld zijn en in welke mate wat wenselijk wordt geacht. 

Toe- en uittredingsvoorwaarden 

Ten aanzien van de toe- en uittredingsvoorwaarden vonden alle partijen, met uitzondering van 1 

institutionele belegger dat deze van belang zijn voor de liquiditeit van de aandelen, hetgeen neerkomt op 

een totaal van 95% . 89% Van alle ondervraagden vindt ze zelfs zeer belangrijk. Onder de verschillende 

groepen zijn geen noemenswaardige verschillen op te merken. De ene institutionele belegger die geen 

belang toekende aan toe- en uittredingsvoorwaarden in relatie tot liquiditeit, kende in het algemeen al 

weinig belang toe aan liquiditeit en gaf aan meer waarde te hechten aan zeggenschap en de invloed die 

uitgeoefend kon worden op het beleid als aandeelhouder. 

Ten aanzien van de toe- en uittredingsvoorwaarden wordt een aantal zaken aangedragen als wenselijk. 

Alhoewel niet alle punten even breed gedragen worden, worden ze toch vernoemd gezien het belang van 

de toe- en uittredingsvoorwaarden in het algemeen . 

In de eerste plaats geeft 33% van alle ondervraagden te kennen dat toe- en uittredingsvoorwaarden 

duidelijker moeten zijn dan nu het geval is. Onder deze personen bevinden zich alleen personen uit de 

groepen vastgoedfondsen en institutionele beleggers. Er zijn dus geen adviseurs die deze mening delen. In 

beide gevallen gaf per groep 43% van deze groep aan dat meer duidelijkheid gewenst is . 
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Daarnaast geeft 28% te kennen dat er in de toe- en uittredingsvoorwaarden best sprake zou mogen zijn 

van exit-barrières om een hoog verloop in het aandeelhoudersbestand te voorkomen. Onder de personen 

die dit opmerken bevinden zich voornamelijk vastgoedfondsen en adviseurs, maar ook, enigszins tegen de 

verwachting in, een institutionele belegger. 

In deze lijn is het volgende punt ook niet geheel verwonderlijk . 28% Van alle ondervraagden gaf aan het 

wenselijk is wanneer er sprake is van een homogeen aandeelhoudersbestand in termen van belangen en 

doelstellingen . Hier zijn het vooral de adviseurs die deze mening delen; 75% van hen geeft dit aan . Ook 

een vastgoedfonds en een institutionele belegger geven aan dit wenselijk te vinden met het oog op 

liquiditeit . 

Tot slot wordt er drie keer melding gemaakt van de behoefte aan zogenaamde 'predefined exit strategies'. 

Onder een predefined exit strategy wordt de strategie omtrent de eventuele liquidatie van het fonds 

bedoeld. Ook al gaat het hier om semi-open end vastgoedfondsen van onbepaalde looptijd en is liquidatie 

van het fonds geen uitgangspunt, toch blijkt er enige behoefte te zijn aan inzicht in de strategie die het 

fondsbeheer daaromtrent zou hanteren, mocht het toch onverhoopt aan de orde zijn. Op zich valt dit te 

interpreteren als aanvullend op de behoefte aan duidelijkheid. 

Omvang 

Van alle ondervraagden geeft 84% aan de omvang van het fonds van belang te achten voor de liquiditeit 

ervan . De resterende 17% van de ondervraagde partijen vindt omvang van het vastgoedfonds beperkt van 

belang voor de liquiditeit. Er zijn dus geen partijen die omvang niet belangrijk vinden. Wanneer gekeken 

wordt naar de verschillende groepen zijn de verschillen klein te noemen . 

Ten aanzien van omvang wordt door 50% van alle ondervraagden gesteld dat vastgoedfondsen een 

minimale omvang zouden moeten hebben om enige liquiditeit te kunnen bieden. Men spreekt in dit 

verband ook wel over een 'critica! mass' van het fonds. Met name de institutionele beleggers (56%) en de 

adviseurs (75% ) onderstrepen dit. Gevraagd naar een concreet bedrag, lopen de meningen uiteen, waarbij 

de minimale omvang van een vastgoedfonds tussen de 200 en 500 miljoen euro belegd vermogen wordt 

gesteld. Hierbij wordt tevens aangegeven dat er in dit kader ook sprake is van een maximum omvang van 

een vastgoedfonds. Ten aanzien hiervan wordt gesteld dat er boven de 1 miljard euro belegd vermogen 

verwacht mag worden dat er problemen met het managen en beheren van de portefeuille optreden, 

hetgeen overigens niet direct betekent dat dit invloed heeft op de liquiditeit. 

Corporate Governance 

Derde in de lijst van aspecten is de corporate governance van een vastgoedfonds. 83% Van alle 

ondervraagden vindt dit aspect van belang voor de liquiditeit. 

Interessant hierbij is het te kijken naar de verschillen tussen de drie groepen. De vastgoedfondsen en de 

institutionele beleggers zijn eensgezind in hun mening. Alle partijen in beide groepen vinden corporate 

governance van belang voor de liquiditeit. Hierbij moet gezegd dat de institutionele beleggers corporate 

governance met 71 % als zeer belangrijk erkennen, tegenover 'slechts' 43% van de vastgoedfondsen. 

Grotere verschillen treden op wanneer er gekeken wordt naar de adviseurs. 25% Van hen vindt corporate 

governance van belang voor liquiditeit, terwijl de resterende 75% corporate governance in zijn geheel niet 

van belang acht. 

Naast het feit gegeven dat 28% van de ondervraagden aangeeft homogeniteit in het 

aandeelhoudersbestand op prijs te stellen (zoals ook al aan bod kwam onder het kopje 'omvang'), is hierbij 

het gegeven dat ook 28% van alle ondervraagden expliciet aangeeft dat een goede spreiding van het 

belegd vermogen onder de aandeelhouders in een fonds ook wenselijk is. 
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Met name de adviseurs zijn verantwoordelijk voor deze mening . Zij vormen 60% van de personen die dit 

aanvoeren . Binnen dit kader valt wellicht te verklaren waarom 75% van hen corporate governance niet van 

belang acht. Immers, als er sprake is van homogeniteit in het aandeelhoudersbestand, zowel in termen van 

aanwezige belangen en doelstellingen alsook de groottes van de deelnames, dan zijn problemen ten 

aanzien van een eventueel meerderheidsbelang en de daarmee gepaard gaande zeggenschap (hetgeen 

onder meer van be lang is bij corporate governance) wellicht minder waarschijnlijk. In dit licht zou 

corporate governance dan ook minder tot helemaal niet van belang kunnen worden geacht. 

Hoewel niet zo vaak genoemd als de opmerkingen ten aanzien van homogeniteit, is binnen het kader van 

corporate governance ook het gegeven interessant dat 22% benadrukt het wenselijk te vinden wanneer er 

expliciet vermeld wordt wie er wat bepaalt en op welke manier dit gebeurt . 

Relatieve en absolute omvang objecten 

Het puntje relatieve omvang van de objecten in de portefeuille werd in de gesprekken veelal tezamen met 

de absolute omvang van de objecten in de portefeuille beantwoord. Daarom staan deze twee punten ook 

onder elkaar vernoemd, ondanks het feit dat dit niet de juiste volgorde is wanneer gekeken wordt naar het 

toegekende belang . 

83% Van alle ondervraagden vindt de relatieve omvang van de objecten in de portefeuille van een 

vastgoedfonds van belang voor de liquiditeit van de aandelen. Tussen de drie groepen onderling zijn 

verschillen klein te noemen. 86% Van zowel de vastgoedfondsen als de institutionele beleggers acht de 

relatieve omvang van belang, terwijl dit onder de adviseurs dit percentage 75% bedraagt. 

Daarnaast vindt 6% de relatieve omvang van objecten beperkt van belang en zegt 11 % dit aspect 

helemaal niet van belang te vinden. 

Wellicht enigszins voorspelbaar is in dit licht het gegeven dat 55% van alle ondervraagden ten aanzien van 

de relatieve omvang van de objecten in de portefeuille benadrukte dat het wenselijk is wanneer er sprake 

is van een goede spreiding ten behoeve van de liquiditeit. Ten aanzien hiervan verschillen de drie groepen 

elkaar niet veel. 

Daarnaast is het van belang te vermelden dat 44% van alle ondervraagden het ten behoeve van liquiditeit 

wenselijk acht dat er sprake is van een courante portefeuille . Dat wil zeggen, een portefeuille met een hoge 

bezettingsgraad, langdurige huurcontracten, goed onderhouden panden, etc. 

Absolute omvang objecten 

Ten aanzien van de absolute omvang van de objecten in de portefeuille van een vastgoedfonds kan gezegd 

dat dit minder van belang wordt geacht voor de liquiditeit dan de relatieve omvang. 67% Van de 

ondervraagden vindt de absolute omvang van objecten in de portefeuille echter nog steeds van belang 

voor de liquiditeit van de aandelen . 22% Echter vindt de absolute omvang slechts beperkt van belang en 

11 % vindt het helemaal niet van belang voor de liquiditeit. Ook hier zijn de verschillen tussen de groepen 

niet groot. 

Ten aanzien van de absolute omvang van objecten zegt nog altijd 33% van alle ondervraagden ook hier 

spreiding wenselijk te vinden. Onder hen bevinden zich geen adviseurs echter; alleen vastgoedfondsen en 

institutionele beleggers (ieder voor de helft overigens). 

Informatie 

78% Van alle ondervraagden vindt informatie van belang voor de liquiditeit van niet-beursgenoteerde 

semi-open end vastgoedaandelen van onbepaalde looptijd . De resterende 22% vindt informatie niet van 

belang voor de liquiditeit van de aandelen. 
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De vastgoedfondsen zijn ten aanzien van dit punt zeer duidelijk. 100% Van hen vindt dat informatie van 

belang is voor de liquiditeit . Nader in detail tredend, kan gezegd dat 71 % van de vastgoedfondsen 

informatie zelfs een zeer belangrijke rol toedicht in relatie tot liquiditeit. 

Onder institutionele beleggers heerst een soortgelijk beeld. Met uitzondering van 1 partij vinden alle 

institutionele beleggers informatie ook van belang, waarbij de meerderheid het zeer belangrijk vindt. 

Onder de adviseurs heerst een ander beeld. Daar geeft driekwart aan informatie helemaal niet van belang 

te achten voor liquiditeit. Het resterende deel vindt informatie wel van belang voor liquiditeit . 

Ten aanzien van informatievoorziening geeft 33% van alle ondervraagden aan meer disclosure te wensen 

ten aanzien van transacties. Onder hen geen adviseurs, alleen vastgoedfondsen en institutionele beleggers. 

Van de laatste twee groepen geeft in beide gevallen 43% dit te kennen. 

Daarnaast acht 44% van alle ondervraagden meer inzicht in de fees- en kostenstructuur van 

vastgoedfondsen wenselijk ten behoeve van liquiditeit. Wederom, onder hen geen adviseurs, maar alleen 

vastgoedfondsen en institutionele beleggers. 57% Van beide groepen geeft dit aan. 

Leverage 

Op het gebied van leverage van vastgoedfonds in relatie tot liquiditeit zijn de meningen ietwat verdeeld . 

Nog steeds geeft 50% van alle ondervraagden te kennen leverage van belang te vinden voor liquiditeit, 

echter 17% procent vindt het slechts beperkt van belang, terwijl 33% het helemaal niet van belang acht 

voor liquiditeit. 

De adviseurs zijn in deze het meest overtuigd van het belang van leverage voor de liquiditeit. Allemaal 

vinden ze leverage van belang voor liquiditeit . 

De institutionele beleggers daarentegen zijn wat minder overtuigd van het belang van leverage. 57% Van 

hen hecht er in relatie tot liquiditeit geen waarde aan. 29% Vindt het wel van belang en 14% acht het 

slechts beperkt van belang . 

De vastgoedfondsen ten slotte, nemen ten aanzien van dit aspect stelling in tussen beide groepen. 43% 

van de vastgoedfondsen vindt leverage van belang voor liquiditeit. 29% vindt het beperkt van belang en de 

resterende 33% vindt het niet van belang. 

Vermeld moet dat onder de partijen die leverage van belang achten, 2/3e zowel een negatief als een 

positief verband zien met liquiditeit. Binnen dit kader is het van belang te vermelden dat onder diezelfde 

groep de helft de voorkeur geeft aan lage/geen leverage . Interessant zijn de verschillen tussen de groepen . 

Slechts 1 partij in de groep vastgoedfondsen geeft aan lage/geen leverage na te streven, terwijl 43% van 

de partijen in de groep institutionele beleggers aangeeft dat hun voorkeur uitgaat naar lage/geen leverage. 

Onder de adviseurs geeft de helft van de partijen te kennen dat leverage laag behoort te zijn ten behoeve 

van liquiditeit. 

Levensfase 

Ten aanzien van de levensfase van een vastgoedfonds in relatie tot de liquiditeit ervan kan gezegd worden 

dat 50% van de ondervraagden het een relevant punt acht voor liquiditeit. 22% geeft te kennen het 

beperkt van belang te vinden en de resterende 28% vindt het helemaal niet van belang. Interessant is het 

verschil tussen de groep vastgoedfondsen en institutionele beleggers. Onder beiden van hen vindt 43% de 

levensfase van belang . Echter, waar geen enkele partij van de groep vastgoedfondsen de levensfase niet 

van belang acht (en dus 57% het slechts beperkt van belang acht), vindt 57% van de groep institutionele 

beleggers het aspect levensfase geheel niet belangrijk voor de liquiditeit. 

Onder degenen die de levensfase van een vastgoedfonds relevant tot beperkt relevant achten, geeft 62% 

aan dat zij de liquiditeit tijdens de groeifase problematisch vindt. Een enkele keer wordt als reden hiervoor 
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aangevoerd dat dit komt door onzekerheid omtrent de juistheid van de gestelde intrinsieke waarde van het 

fonds. 

Heterogeniteit 

Op het gebied van heterogeniteit van vastgoedfondsen, kan het volgende gesteld worden. 50% Van alle 

ondervraagden acht dit aspect belangrijk voor de liquiditeit van de aandelen . 6% Ziet slechts een beperkt 

belang in dit aspect, terwijl 44% er in zijn geheel geen belang aan toedicht in relatie tot liquiditeit. 

De groep institutionele beleggers is hierin het meest verdeeld. De meningen zijn nagenoeg gelijk verdeeld 

tussen wel en niet van belang. Binnen de groep vastgoedfondsen acht 71 % de heterogeniteit van belang 

voor de liquiditeit, terwijl alle partijen in de groep adviseurs heterogeniteit helemaal niet van belang vindt. 

Binnen dit kader is het van belang te vermelden dat 44% van zowel de groep vastgoedfondsen als de 

groep institutionele beleggers het ten behoeve van liquiditeit wenselijk acht dat er meer eenduidigheid 

komt in de structurering van vastgoedfondsen. 

Enkele partijen benadrukken hierbij overigens wel dat heterogeniteit op gebeid van strategie de liquiditeit 

alleen maar ten goede kan komen. 

Sector 

Het belang van de verschillende sectoren en de liquiditeit van de aandelen wordt als minste onderstreept. 

44% Van de ondervraagden vindt de verschillende sectoren van belang voor liquiditeit, terwijl 22% het 

belang hiervan slechts beperkt onderstreept. 50% Van alle ondervraagden vindt dit aspect echter helemaal 

niet van belang voor liquiditeit . 

De groep vastgoedfondsen kent dit aspect het meeste belang toe. 72% van de partijen uit deze groep vindt 

de verschillende sectoren van belang voor liquiditeit. De resterende 18% hecht er geen belang aan. 

Binnen de groep institutionele beleggers zijn de meningen min of meer gelijkmatig verdeeld tussen wel en 

niet van belang en onder de adviseurs kent driekwart van de ondervraagden helemaal geen belang toe aan 

de verschillende sectoren. 

In totaal geeft 28% van de ondervraagden aan dat er per sector verschillen zijn in de geboden liquiditeit. 

Binnen de groep vastgoedfondsen geeft 43% aan dat er verschillende sectoren verschillende liquiditeit 

lijken te bieden. Binnen de groep institutionele beleggers gaat hier slechts 1 partij in mee en hetzelfde 

geldt voor de groep adviseurs. 

Slechts één partij durft expliciet de stelling aan dat de sector woningen het meest liquide is, gevolgd door 

winkels, kantoren en ten slotte bedrijfspanden. Overige partijen zijn hier terughoudend in en achten dit 

onderscheid (nog) niet zo heel erg duidelijk. 

Additioneel : Investor relations, communicatie en vertrouwen 

Hoewel de items in dit kopje geen onderdeel uitmaakten van de vragenlijst, hebben veel partijen ze 

onafhankelijk van elkaar ter sprake gebracht. Uit de gesprekken blijkt namelijk dat veel (55%) partijen 

onderkennen dat de liquiditeit van niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedaandelen van onbepaalde 

looptijd op gespannen voet staan met bovengenoemde onderwerpen. Vaak wordt aangegeven dat men 

beseft dat de liquiditeit van deze aandelen gebrekkig is en dat die, hoewel meer liquiditeit wenselijk is, 

naar alle waarschijnlijkheid ook nooit bijzonder goed zal worden. 

Echter, los van de onderwerpen die ter sprake kwamen, benadrukte 55% van de ondervraagden dat door 

middel van heldere en frequente communicatie tussen vastgoedfonds en beleggers/aandeelhouders 

vertrouwen gewekt kan worden bij laatstgenoemden, met als gevolg dat er rust in het 

aandeelhoudersbestand bestaat en dat de kans dat liquiditeit problematisch wordt afneemt. Eén partij 

stelde dat "het niet-beursgenoteerde vastgoedfonds zich zou moeten opstellen als een beursgenoteerd 
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vastgoedfonds wanneer het gaat om communicatie en investor relations en haar aandeelhouders het 

gevoel moet geven iedere dag 'met de billen bloot te kunnen '. 

Deze mening heerst vooral onder de groepen vastgoedfondsen en institutionele beleggers . 56% Van de 

ondervraagde vastgoedfondsen geeft aan dat dit van belang is voor de problematiek rondom liquiditeit. 

Onder de institutionele beleggers onderstreept 71 % hetzelfde . Slechts 1 partij uit de groep adviseurs 

onderstreept hetzelfde. 

Samenvattend 

Iedereen vindt fondseigenschappen van belang voor de liquiditeit van de aandelen. Hierbij zijn de toe- en 

uittredingsvoorwaarden van groot belang en vormen de kern van de zaak, zo lijkt het. Minder eensgezind is 

men ten aanzien van de wensen hieromtrent. Omtrent de voorwaarden en processen van het toe- en uittreden 

wordt vooral meer duidelijk gewenst door 113• van alle ondervraagden . 

Ook de omvang van het belegd vermogen wordt van groot belang geacht. De helft van alle ondervraagden 

geeft daarnaast aan dat er zoiets als een minimum en maximum omvang bestaat. Hierbij is ook de spreiding 

van dit vermogen van belang. 

Corporate governance wordt ook door een grote meerderheid van belang gevonden voor de liquiditeit van de 

aandelen . Opvallend is dat de adviseurs weinig waarde hechten aan corporate governance . Duidelijkheid wordt 

gewenst ten aanzien van de rollenverdeling en processen bij vastgoedfondsen. Ook wordt het belang van een 

homogene samenstelling van het aandeelhoudersbestand erkend. 

Het belang van direct vastgoed voor de liquiditeit van de aandelen uit zich onder meer in het belang dat men 

hecht aan de omvang van de objecten in de portefeuille. Relatieve omvang wordt van groter belang geacht dan 

absolute omvang. Spreiding in de portefeuille wordt wenselijk gevonden ter bevordering van de liquiditeit. 

Daarnaast wordt het ook van belang geacht dat er sprake is van een courante portefeuille . 

Informatievoorziening wordt door de grote meerderheid van de partijen van belang gevonden voor de liquiditeit 

van de aandelen. Opvallend hierbij is dat de adviseurs dit belang niet onderkennen. Vastgoedfondsen en 

institutionele beleggers zien ten behoeve van liquiditeit graag meer disclosure omtrent transacties en meer 

inzicht in fees- en kostenstructuren . 

Leverage wordt vooral door adviseurs van belang geacht. Vastgoedfondsen en institutionele beleggers zijn 

minder overtuigd van het belang voor de liquiditeit van de aandelen. Onder institutionele beleggers en 

adviseurs lijkt er een voorkeur te bestaan voor een lage leverage. Bij vastgoedfondsen is deze voorkeur niet te 

bespeuren . 

Met name de adviseurs vinden de levensfase van belang voor de liquiditeit. Tijdens de groeifase wordt liquiditeit 

problematisch geacht. 

De heterogeniteit van de fondsen wordt alleen door de vastgoedfondsen en de institutionele beleggers van 

belang geacht. Geen enkele adviseur ziet hier het belang van in . Onder de vastgoedfondsen en institutionele 

beleggers heerst behoefte aan een eenduidige structuur. 

De sector waartoe de vastgoedaandelen gerekend mogen worden, wordt vooral door de vastgoedfondsen 

onderkend . Institutionele beleggers en adviseurs vinden dit aspect veel minder van belang . 

Tot slot moet gezegd worden dat de helft van alle ondervraagden het belang va n het imago, investor relations 

en het daarmee gepaard gaande vertrouwen van belang achten voor de liquiditeit van de aandelen . Opvallend 

wederom is dat dit vooral onder vastgoedfondsen en institutionele beleggers leeft . 

6.2.5 Direct vastgoed 

In het algemeen wordt direct vastgoed door ruim de helft van de ondervraagden (61 %) als belangrijk 

verondersteld voor de liquiditeit van de aandelen. 22% Vindt het beperkt van belang en 17% ziet geen relatie 

tussen direct vastgoed en de liquiditeit van de aandelen. 
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Onder de groep vastgoedfondsen heerst een behoorlijke eensgezindheid. 86% Van de partijen in deze groep 

vindt direct vastgoed van belang voor de liquiditeit van de aandelen. De resterende 14% vindt het slechts 

beperkt van belang . 

Onder de gesproken institutionele beleggers heerst minder eensgezindheid . Hier zijn de meningen nagenoeg 

gelijkmatig verdeeld tussen wel en geen belang . 

De adviseurs ten slotte geven aan dat ze de relatie tussen direct vastgoed en liquiditeit vooral beperkt van 

belang vinden . Drievierde geeft dit aan . 

Ten slotte kan in algemene zin opgemerkt worden dat, zoals te verwachten is, niemand opmerkingen heeft ten 

aanzien van eventuele wenselijke veranderingen. Dat is in deze context namelijk niet van toepassing. 

Achtereenvolgens worden nu de verschillende aspecten behandeld op volgorde van toegekend belang. In bijlage 

7 is in een grafiek en een tabel weergegeven hoe de verschillende antwoorden verdeeld zijn en in welke mate 

wat wenselijk wordt geacht. 

Groot kapitaalbeslag 

Het grote kapitaalbeslag dat gepaard gaat met beleggen in direct vastgoed werd tijdens de gesprekken in 

een adem genoemd met de ondeelbaarheid ervan. Het een is namelijk onlosmakelijk verbonden met het 

ander. Daarom wordt ook dit aspect hieronder verstaan. 

56% Van alle ondervraagden geeft aan het grote kapitaalbeslag van directe vastgoedbeleggingen relevant 

te achten voor de liquiditeit van de aandelen. 44% daarentegen vindt dit aspect in zijn geheel niet relevant 

voor de liquiditeit. 

Wanneer naar de verschillende groepen gekeken wordt, blijkt de eerder genoemde 44% vooral afkomstig 

te zijn van de houding van de groep institutionele beleggers . 71 % Van hen vindt namelijk dat dit aspect er 

niet toe doet wanneer het gaat over liquiditeit. 

Wordt er vervolgens gekeken naar de vastgoedfondsen en de adviseurs dan is te zien dat ruim 70% van 

beide groepen vindt dat het grote kapitaalbeslag wel degelijk van belang is voor de liquiditeit. 

Heterogeniteit 

Het feit dat geen enkel object of locatie vergelijkbaar is en dat daarmee de categorie dus typisch 

heterogeen van aard is, wordt door 50% van alle ondervraagden erkend als een belangrijk gegeven voor 

de liquiditeit. 44% echter vindt het in zijn geheel niet van belang voor de liquiditeit. 

Gekeken naar de verschillende groepen, blijken de vastgoedfondsen overtuigd van het belang van 

heterogeniteit van direct vastgoed voor liquiditeit. Een grote meerderheid van 86% vindt namelijk dat het 

een belangrijk aspect is . 

De groep institutionele beleggers is ook tamelijk eensgezind in haar antwoorden. 71 % Is ervan overtuigd 

dat het aspect niet van belang is voor de liquiditeit. De resterende 29% daarentegen vindt het een zeer 

belangrijk aspect. 

Onder de adviseurs vindt de helft heterogeniteit geen relevant aspect. Een kwart vindt het beperkt relevant 

en nog een kwart acht het van belang. 

Lange termijn karakter 

Het veronderstelde lange termijnkarakter van directe vastgoedbeleggingen wordt door 50% van de 

ondervraagden van belang geacht voor de liquiditeit van de aandelen. Een kleine 40% van de 

ondervraagden vindt daarentegen dat het verband tussen beide niet relevant is. 

Opvallend is het verschil tussen de adviseurs en de vastgoedfondsen enerzijds en de institutionele 

beleggers. De groep institutionele beleggers zijn namelijk stelliger in hun mening over dit aspect. Van de 

groep institutionele beleggers vindt 57% deze relatie niet relevant voor de liquiditeit, terwijl dit bij de 

vastgoedfondsen en de adviseurs 29% respectievelijk 25% is. 
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Daarnaast is het opvallend dat alleen onder de ondervraagde vastgoedfondsen het idee heerst dat het feit 

dat direct vastgoed een lange termijn karakter heeft een positieve invloed heeft op de behoefte aan 

liquiditeit onder hun aandeelhouders (en dus geen negatieve invloed, zoals verondersteld). Immers, zo 

wordt door bijna de helft van de gesproken partijen beredeneerd, beleggers/aandeelhouders moeten 

beseffen dat een vastgoedbelegging, of deze nu direct of indirect is (zeker als dit gaat om niet

beursgenoteerd) altijd een tamelijk lange termijn belegging is en dat dit dus ook een lange 'holding period' 

vereist, waardoor de behoefte aan liquiditeit laag zou moeten zijn. 

Enkele institutionele beleggers geven daarentegen te kennen dat het feit dat een belegging een lange 

termijn karakter kent niet 1 op 1 wil zeggen dat dit ook een lange holding period vereist en dat de zo 

typische holding period van 7 tot 12 jaar vaak als te lang wordt ervaren. 

Kennis- en management intensief 

Ten aanzien van het kennis- en managementintensienve karakter van direct vastgoed kan gezegd worden 

dat men over het algemeen vrij stellig is. 78% Van alle ondervraagde partijen vindt dat deze relatie in zijn 

geheel niet relevant is voor de liquiditeit van de aandelen. Er is daarnaast weinig verschil te ontdekken in 

de reacties van de verschillende groepen. 

Samenvattend 

Direct vastgoed wordt door het merendeel van de partijen van belang gevonden voor de liquiditeit van de 

aandelen . Deze relatie wordt vooral door de vastgoedfondsen van belang geacht. Eerder kwam dit al tot uiting 

op het gebied van de omvang van objecten en de spreiding daarvan en wat minder op het gebied van sectorale 

verschillen in relatie tot liquiditeit. 

Meer in algemene zin wordt het feit dat direct vastgoed ondeelbaar is en gepaard gaat met een groot 

kapitaalbeslag van belang gevonden voor de liquiditeit. Dit leeft echter niet zo sterk onder institutionele 

beleggers. 

Het feit dat direct vastgoed heterogeen van aard is, wordt vooral door de vastgoedfondsen onderkend als zijnde 

van negatieve invloed op de liquiditeit. Institutionele beleggers en adviseurs kennen deze eigenschap weinig 

belang toe . 

Het lange termijn karakter van direct vastgoed wordt door met name de institutionele beleggers niet van 

belang gevonden in het kader van liquiditeit . Opvallend is dat alleen onder de vastgoedfondsen het idee leeft 

dat deze eigenschap van direct vastgoed een positieve invloed heeft op de liquiditeitsbehoefte bij beleggers. 

Het feit dat direct vastgoed kennis en managementintensief is, wordt door de grote meerderheid niet van 

belang gevonden voor liquiditeit. 

6.2.6 Liquiditeitsbehoefte 

De institutionele beleggers zijn tevens expliciet gevraagd naar hun liquiditeitsbehoefte (of, in geval van 

vastgoedfondsen of adviseurs, naar hun ervaringen met de liquiditeitsbehoefte). De behoefte aan liquiditeit 

werd getracht inzichtelijk te maken aan de hand van prijs-, snelheid- en omvangsvoorkeuren bij transacties. 

Prijs blijkt een maatgevende factor te zijn. Afgezien van het feit dat variatie in prijs niet mogelijk is (handel 

vindt plaats tegen intrinsieke waarde zonder mogelijkheden voor discounts of premiums), geven alle groepen 

een soortgelijk antwoord (ca. 50%); al zou liquiditeit verschaft kunnen worden door te variëren met de prijs 

(i .e. het accepteren van een discount of premium teneinde een transactie tot stand te laten komen), dan wordt 

dit niet als reële optie beschouwd. Men is niet snel bereid tot het afwijken van de prijs. 

Vervolgens geldt dat de omvang van de transactie ook veelal vast blijkt. Dit hangt samen met de aard van de 

belegging. 56% Van alle ondervraagden geeft namelijk expliciet aan dat een belegging in niet-beursgenoteerde 

vastgoedaandelen tot de strategische portefeuille behoort en dat, als er met deze beleggingen geschoven 

wordt, het vaak 'alles of niets' transacties zijn . Daarnaast wordt er benadrukt dat, indien er behoefte is aan 
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(monetaire) liquiditeit, dit niet door middel van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen zal worden 

bevredigd. Veelal worden hier beursgenoteerde beleggingen (al dan niet vastgoed) voor aangewend. Dit is 

overigens in lijn met hetgeen in paragraaf 6.1 werd verondersteld. 

Uiteindelijk lijkt dus de transactiesnelheid de minst voorname factor bij bevrediging van de liquiditeitsbehoefte. 

Het is echter wel het enige element ten aanzien waarvan er gevarieerd kan worden. Immers, transactieprijs en 

-omvang staan nauwelijks ter discussie. 

Ten aanzien van de liquiditeitsbehoefte blijkt 'omvang' wederom een relevant aspect. Het valt namelijk op dat 

de beleggers met een grote beleggingsportefeuille (zowel algemeen als vastgoed) geneigd zijn te zeggen dat 

liquiditeit eigenlijk niet zozeer van belang is. Deze partijen geven aan meer belang te hechten aan corporate 

governance en de mogelijkheid die zij als aandeelhouders kunnen krijgen om hun stem te doen gelden. Met 

andere woorden, zij gaan voor zeggenschap in plaats van liquiditeit. 

Met het toenemen van omvang van de belegger, verbetert de onderhandelingspositie als aandeelhouder. Het 

hebben van een grote belegger als aandeelhouder in een fonds, is voor het fondsbeheer gunstig. Het geeft aan 

de buitenwereld namelijk een signaal van vertrouwen af, wat het voor het fondsbeheer eenvoudiger maakt 

andere nieuwe beleggers aan te trekken. Dit heeft echter wel tot gevolg dat de grote belegger een sterke 

onderhandelingspositie heeft en meer mogelijkheden om haar stem te doen gelden. Met het toenemen van de 

mogelijkheid invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van de fondsbeheerder, lijkt de behoefte aan de 

mogelijkheid om uit te stappen af te nemen. 

6.3 Opmerkelijke verschillen onder de groepen 
De resultaten hierboven zijn ingedeeld per onderwerp en aspect. Opvallendheden worden daarbij per groep 

vermeld . In deze paragraaf kort een overzicht van deze opmerkelijkheden 

Vastgoedfondsen en institutionele beleggers 

Wanneer er gekeken wordt naar de vastgoedfondsen en vermogensbeheerders (kortweg vastgoedfondsen) 

enerzijds en de institutionele beleggers anderzijds, is er een aantal verschillen aan te stippen, dat interessant is 

in het kader van de liquiditeitsdiscussie. 

In de eerste plaats lijken de vastgoedfondsen meer belang te hechten aan transparantie. Niet alleen kennen ze 

het meer belang toe, ook vinden ze, meer dan institutionele beleggers dat er meer transparantie moet zijn. Op 

zich is het opmerkelijk dat de aanbiedende partijen meer belang toekennen aan transparantie dan de 

gebruikende partijen . Immers, het zou voor de hand liggen dat de gebruiker daar meer belang aan zou 

toekennen, zeker in het licht van liquiditeit. Wellicht vindt dit beeld zijn oorzaak in de beperkte omvang van de 

steekproef en zou er een ander beeld ontstaan bij een grotere steekproef. 

Echter, het feit dat het aantal aanbiedende partijen beperkt is en daarmee goed te overzien is en gezien het feit 

dat het aantal vragende partijen zich moeilijk laat inschatten en vinden, doet vermoeden dat vastgoedfondsen 

meer zicht willen hebben op hun potentiële cliëntèle en daarom meer belang toekennen aan transparantie. 

Immers, het zijn de vastgoedfondsen die uiteindelijk vaak een inspanningsverplichting op zich nemen voor de 

verkoop aandelen op de secundaire markt. Gebrekkige transparantie wordt daarmee ook hun probleem. Dit 

wordt mede ondersteund door het gegeven dat alle partijen die een centraal (INREV-)platform voor vraag en 

aanbod wenselijk vinden ook vastgoedfondsen zijn. 

Verder is er een duidelijk verschil tussen vastgoedfondsen en institutionele beleggers wanneer er gekeken 

wordt naar prijsvorming van de aandelen. Vastgoedfondsen lijken de prijsvorming voor de aandelen niet echt 

van groot belang te vinden voor de liquiditeit, terwijl institutionele beleggers dit wel doen. Reden hiervan lijkt te 

liggen in de basis voor die prijsvorming. Vastgoedfondsen achten taxaties als basis voor de prijsvorming 
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geschikt . Institutionele beleggers hebben hier meer moeite mee en zien ook heil in transactiegebaseerde 

prijsvorming . Mocht er dan toch vertrouwd worden op taxaties, dan moeten deze frequent, actueel en 

inzichtelijk zijn. Opmerkelijk in dit kader is dan ook het gegeven dat vastgoedfondsen uitgesproken negatief 

zijn ten aanzien van taxatiepraktijken op de directe markt in relatie tot de liquiditeit, terwijl ze taxaties als basis 

voor de prijsvorming wel geschikt achten. 

Vastgoedfondsen lijken ook meer belang toe te kennen aan eigenschappen van direct vastgoed in relatie tot 

liquiditeit dan institutionele beleggers. Op het gebied van fondseigenschappen is er een duidelijk verschil te zien 

tussen beiden op het gebied van het belang van sectorkeuze en liquiditeit . Vastgoedfondsen vinden de sector 

veel meer van belang voor de liquiditeit van de aandelen dan de institutionele beleggers. Verder vinden 

vastgoedfondsen het grote kapitaalbeslag dat gepaard gaat met directe vastgoedbeleggingen, de heterogeniteit 

ervan en het lange termijn-karakter ervan van groter belang voor de liquiditeit van de aandelen dan 

institutionele beleggers. Deze verschillen zouden kunnen leiden tot een verschil in verwachtingen ten aanzien 

van de liquiditeit. Immers, als vastgoedfondsen meer belang toekennen aan de (overwegend negatieve) invloed 

die direct vastgoed heeft op de liquiditeit van de aandelen dan institutionele beleggers, kijken zij ook anders 

aan tegen de mogelijkheden voor liquiditeit en wat redelijkerwijs verwacht mag worden. 

Ten slotte zijn vastgoedfondsen (samen met adviseurs overigens) niet positief gestemd over het vooruitzicht 

van veel/meer handel in de aandelen. Institutionele beleggers zien hier geen problemen in. Dit punt is 

essentieel in de hele discussie over liquiditeit. Het bepaalt het efficiënt functioneren van een eventuele 

secundaire markt, het bepaalt de verwachtingen ten aanzien van liquiditeit en daarmee het gevoel van 

vertrouwen dat men in elkaar heeft. 

Adviseurs vs. vastgoedfondsen en institutionele beleggers 

De adviseurs nemen in het hele verhaal een bijzondere positie in. In de eerste instantie moet gezegd dat daar 

waar vastgoedfondsen en institutionele beleggers erg veel belang hechten aan transparantie, duidelijkheid en 

eenduidigheid ten aanzien van markt- en fondsaspecten, de adviseurs deze behoefte aanzienlijk minder 

hebben. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het geringe belang dat zij toekennen aan regulering, corporate governance, 

informatievoorziening en de heterogeniteit van fondsstructuren . Wellicht vindt dit zijn oorzaak in de rol die zij 

vervullen in de praktijk; het is namelijk hun taak te adviseren en informeren en erkennen dat zijn behoefte aan 

meer inzicht hebben, zou duiden op gebrek aan inzicht. En dat is misschien niet wat men naar de buitenwereld 

toe wil communiceren. Ook is het mogelijk dat hun aantal misschien te beperkt is binnen de steekproef om op 

grond van deze resultaten uitspraken te doen. 

Vervolgens moet gezegd worden dat de adviseurs beduidend minder belang toekennen aan de relatie tussen de 

liquiditeit van de aandelen en direct vastgoed en de directe vastgoedmarkt. Veelal wordt deze relatie als (te) 

indirect bestempeld om relevant te zijn . Wat adviseurs meer van belang lijken te vinden, zijn de aspecten die 

direct verband houden met de liquiditeit van de aandelen. Het gaat hierbij om die factoren die een directe 

impact hebben op prijs-, snelheid- en omvangkenmerken van transacties. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 

adviseurs (veel) meer belang hechten aan omvang (markt en belegd vermogen), transactiekosten, 

prijsvorming, leverage (bevordert de snelheid waarmee transacties zich kunnen voltrekken) . 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Op grond van de in hoofdstuk 6 gepresenteerde resultaten is het mogelijk conclusies en aanbevelingen uit te 

spreken. Let wel, de conclusies die in dit hoofdstuk getrokken worden, zijn niet generaliserend bedoeld en 

hebben in eerste instantie alleen betrekking op de steekproef. 

7. 1 Conclusies 
De conclusies van dit onderzoek worden ingedeeld naar thema. Voordat deze thema's uitvoerig besproken 

worden, volgt per thema een korte samenvatting. 

7.1.1 Liquiditeitsbehoefte institutionele beleggers 

De liquiditeitsbehoefte is duidelijk; 

De liquiditeitsbehoefte doet zich bij niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen voornamelijk op 

strategisch beleggingsniveau gelden; 

Institutionele beleggers doen hierdoor niet graag concessies ten aanzien van de transactieprijs en -

omvang. Tijd is hierbij een wat minder harde factor; 

De liquiditeitsbehoefte staat niet alleen onder invloed van individuele perceptie, maar ook emotie; 

Indien het vertrouwen onder beleggers minder wordt ten gevolge van dit sentiment, doet zich de 

liquiditeitsbehoefte eerder en sterker gelden; 

De liquiditeitsbehoefte lijkt meer te bestaan onder kleinere beleggers dan onder grotere; 

Uiteenlopende verwachtingen ten aanzien van liquiditeit en liquiditeitsmogelijkheden van verschillende 

partijen kunnen leiden tot problemen ten aanzien van de bevrediging van de liquiditeitsbehoefte. 

Momenteel wordt de liquiditeit van niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedaandelen met onbepaalde 

looptijd beperkt gevonden, getuige de initiatieven op de markt (INREV, AEK). Deze teneur valt ook te 

bespeuren onder ondervraagde partijen. Veronderstelde oorzaken hiervan lijken voornamelijk te liggen op het 

gebied van de secundaire markt en op het gebied van de fondseigenschappen. 

Men lijkt echter te verwachten dat de liquiditeit van de aandelen wel zal verbeteren. De 'tucht van de markt' zal 

er op termijn wel voor zorgen dat verbetering op zal treden, zo luidt het antwoord vaak. Echter, men lijkt er 

ook van overtuigd dat de liquiditeit van de aandelen nooit echt goed zal worden. Op zich vormt dit ook geen 

groot probleem . In de regel behoren niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen tot de strategische 

beleggingsportefeuille . Beleggingen die zich hierin bevinden, kenmerken zich door een langere 'holding period' 

en zijn in wezen niet bedoeld voor actieve handel. Mocht er behoefte zijn aan liquiditeit, dan wordt deze eerder 

door middel van de tactische portefeuille bevredigd . 

Het feit dat de belegging tot de strategische portefeuille behoort, brengt ook met zich mee dat beslissingen ten 

aanzien van verhandelingen op dit niveau veelal 'alles of niets' beslissingen zijn en dat transacties in ieder geval 

omvangrijk zijn. Bij dergelijke transacties blijkt de transactieprijs maatgevend te zijn en is men niet snel bereid 

tot het nemen van discount. Daarnaast staat de grootte van de transactie veelal niet ter discussie. Dit laat de 

snelheid van de transactie over als element waarin nog enige variatie mogelijk is. Het verbeteren van liquiditeit 

lijkt hiermee vooral een zaak van het sneller tot stand brengen van transacties . Het feit dat het een belegging 

is die doorgaans voor langere periode tot de portefeuille behoort, lijkt echter geen afdoende excuus voor een 

slechte liquiditeit. 

De liquiditeitsbehoefte onder institutionele beleggers is hiermee wel degelijk aanwezig, maar moet niet uit zijn 

verband gerukt worden. Dat wil zeggen, de behoefte manifesteert zich vooral op strategisch niveau, met alle 

gevolgen van dien voor transactieprijs, -omvang en -snelheid. Het is een rationele behoefte die echter sterk 

gevoed wordt door emoties. 
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De liquiditeitsbehoefte van institutionele beleggers lijkt namelijk sterk gevoed te worden door de mate van 

vertrouwen dat zij hebben in het vastgoedfonds en haar beheer. Met andere woorden, institutionele beleggers 

lijken ook op grond van emotie de behoefte te voelen om hun belang te kunnen verhandelen . Bij het opspelen 

van emoties die leiden tot wantrouwen, lijkt zich de behoefte aan liquiditeit veel sterker te manifesteren dan 

wanneer er wel vertrouwen heerst. 

Met het oog op de gegeven antwoorden, lijkt vertrouwen verband te houden met transparantie. Hierbij moet 

transparantie in de brede zin van het woord worden beschouwd. Het gaat niet alleen om markttransparantie, 

maar ook om transparantie van vastgoedfondsen. Wanneer een en ander transparant is, zal er meer en eerder 

sprake zijn van vertrouwen onder beleggers. Ten behoeve van de liquiditeit van aandelen wordt er meer 

transparantie gewenst, meer uniformiteit, meer duidelijkheid. Hierbij moet echter gezegd dat het lijkt dat men 

deze zaken niet alleen wil ter directe verbetering van liquiditeit, maar eveneens ten behoeve van het 

vertrouwen. De behoefte aan liquiditeit bevindt zich dus voornamelijk op het strategische niveau en wordt sterk 

gevoed door de mate van vertrouwen. 

De liquiditeitsbehoefte onder institutionele beleggers lijkt ten slotte ook verband te houden met de omvang van 

de belegger. Naarmate deze toeneemt, lijkt de behoefte aan liquiditeit af te nemen . Invloed en zeggenschap 

worden echter meer van belang in dat geval. Oorzaken hiervan blijken niet uit de antwoorden, maar wellicht 

dat capaciteiten en interne kennis hierbij een rol spelen. 

Bestaat er nu een zodanig groot verschil tussen verschillende partijen ten aanzien van bepaalde aspecten dat 

dit voor problemen zorgt? De prijsvorming van de aandelen lijkt een hekel punt. Op dit front zijn de meningen 

duidelijk verdeeld tussen vastgoedfondsen en institutionele beleggers. Ten grondslag hieraan ligt een groot 

verschil van vertrouwen dat men legt in wat aan de basis ligt van de prijsvorming. Gezien het grote belang van 

de transactieprijs voor de belegger, is dit aspect een duidelijk punt van aandacht. 

Daarnaast zou het verschil in belang voor de liquiditeit van de aandelen dat toegekend wordt aan direct 

vastgoed en de markt ervoor voor problemen kunnen zorgen ten aanzien van de verwachtingen omtrent 

liquiditeit . Vastgoedfondsen lijken minder mogelijkheden tot liquiditeit te zien dan institutionele beleggers of 

adviseurs ten gevolge van het grotere belang van direct vastgoed en de markt ervoor. 

Ook zien vastgoedfondsen en adviseurs geen heil in omvangrijke handel in de aandelen, terwijl de institutionele 

beleggers hier geen probleem in zien . Dit duidt dus op een uiteenlopende insteek van de discussie, wat 

vervolgens kan leiden tot verschillende verwachtingen ten aanzien van liquiditeit en tevens de slaagkans van 

bepaalde initiatieven (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een secundaire markt) beinvloedt. 

Ten slotte nemen de adviseurs in het verhaal een bijzondere positie in. Zij zijn in grote lijnen duidelijk een 

andere mening toegedaan dan vastgoedfondsen en institutionele beleggers. Het lijkt aannemelijk dat zij, met 

hun adviserende rol , op deze manier ook een zekere invloed uitoefenen op het liquiditeitsvraagstuk. Hoe deze 

precies is, is echter niet te zeggen op grond van dit onderzoek. 
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7.1.2 Secundaire markt 

De secundaire markt is van groot belang voor de liquiditeit van de aandelen; 

Transparantie van deze markt is hiervoor van groot belang. Er zijn veel ogen gericht op INREV en 

verwachtingen zijn hooggespannen; 

Omvang van de markt is van groot belang. Grotere markt, in termen van volume en aantal partijen is 

wenselijk; 

Handelsstimulerende partijen zijn van belang. Transactiesnelheid is het element ten aanzien waarvan 

het meeste discussie mogelijk is . Handelsstimulerende partijen kunnen transacties sneller tot stand 

laten doen komen; 

Er bestaat onenigheid over de wijze van prijsvorming. Van belang is dat de prijs actueel en inzichtelijk 

tot stand komt; 

Transactiekosten zijn opvallend weinig van belang voor liquiditeit; 

De marktsituatie is altijd van belang. 

De secundaire markt wordt van groot belang gevonden voor verbetering van de liquiditeit van de aandelen. Ten 

aanzien van de secundaire markt kwam het aspect transparantie al eerder aan bod. Los van de invloed die het 

lijkt te hebben op beleggervertrouwen, blijkt transparantie ook in directe zin van groot belang voor de liquiditeit 

van de aandelen. De markt wordt momenteel als te weinig transparant beschouwd en er wordt hierbij vooral 

meer informatie, regulering en uniformiteit in waarderingsgrondslagen gewenst. Binnen dit kader verwachten 

marktpartijen veel van INREV. 

Naast transparantie wordt ook omvang van groot belang beschouwd voor de liquiditeit van de aandelen. De 

markt is momenteel klein en de huidige groei is dan ook wenselijk . Meer aanbod en betere zicht op vraag is 

hierbij van belang . Een grotere markt zal meer diepte en diepte bieden en daarmee ruimte voor meer (grote) 

transacties. Wanneer de vraagzijde daarnaast transparanter wordt, zal dit de liquiditeit (vooral in termen van 

transactiesnelheid) ten goede komen. 

In dit licht zijn ook handelsstimulerende partijen van belang. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de exacte 

invulling van deze rol, lijkt aanwezigheid van deze partijen wel degelijk de liquiditeit ten goede te kunnen 

komen. Hun aanwezigheid zorgt namelijk voor beter zicht op de vragende zijde van de markt, waardoor de 

snelheid waarmee transacties tot stand komen, kan afnemen. En snelheid lijkt het voornaamste element ten 

aanzien waarvan liquiditeitsverbetering mogelijk is. 

Voor de liquiditeit van de aandelen bestaat er de nodige discussie omtrent de wijze van prijsvorming, zo blijkt. 

Zowel taxaties als transacties hebben voor- en nadelen. Van belang is echter dat de gestelde waarde/prijs ook 

een betrouwbare weergave is van de actuele stand van zaken op de markt en dat de totstandkoming ervan ook 

uniform en helder is. Is dit het geval, dan lijkt de discussie over wat eraan ten grondslag moet liggen - taxaties 

of transacties - minder van belang. Het blijkt dus vooral een kwestie van vertrouwen. Gezien echter het feit dat 

prijsvorming een van de belangrijkste kenmerken is van een markt en gezien het grote belang dat institutionele 

beleggers hechten aan de juiste prijs, is dit wel een belangrijke kwestie. 

Opvallend is het lage belang dat wordt toegekend aan transactiekosten. Het verband met liquiditeit lijkt 

overduidelijk en bovendien direct, maar het zijn vooral de adviseurs die er veel belang aan toekennen . Gezien 

het feit dat transactiekosten op andere (financiële) markten doorgaans wel van groot belang wordt gevonden, 

is dit vreemd. 

Tot slot kan gesteld worden dat de marktsituatie uiteindelijk, tot op zekere hoogte bepalend blijft voor de 

liquiditeit van de aandelen . 

61 



7.1.3 Directe vastgoedmarkt 

Het belang van de directe vastgoedmarkt wordt voornamelijk gezien door degenen die er ook 

daadwerkelijk directe beleggingen hebben; 

Transparantie van de directe vastgoedmarkt houdt verband met de liquiditeit van de aandelen; 

Taxatiepraktijken op de directe vastgoedmarkt hebben negatieve invloed op vertrouwen onder 

beleggers; 

De marktsituatie op de directe markt is van belang voor de liquiditeit van de aandelen. 

Het verband tussen de liquiditeit van de aandelen en de directe vastgoedmarkt wordt erkend, maar dan vooral 

door degenen die er het dichtst bij betrokken zijn; de vastgoedfondsen en vermogensbeheerders . Op het 

gebied van de directe vastgoedmarkt wordt transparantie eveneens van belang geacht voor de liquiditeit, zij 

het in veel mindere mate dan de transparantie op de secundaire markt. Op dit niveau zijn het vooral de 

taxatiepraktijken die het vertrouwen bij de belegger lijken te beïnvloeden . Dit vindt zijn oorzaak vooral in de 

mate waarin actualiteit en onafhankelijkheid geboden wordt. Ten slotte is de ook hier de marktsituatie tot op 

zekere hoogte bepalend voor de liquiditeit van de aandelen. 

7 .1.4 Fondseigenschappen 

Fondseigenschappen zijn van zeer groot belang voor de liquiditeit van de aandelen; 

Toe- en uittredingsvoorwaarden vormen de kern van de kwestie . Transparantie en goede 

belangenafweging zijn hierbij cruciaal; 

Sentiment onder beleggers is van groot belang, vooral omdat er sprake is van gebrekkige 

informatievoorziening en omdat het de markt ontbreekt aan een bruikbaar referentiekader; 

Fondsomvang is van groot belang. Er is hierbij sprake van een 'minimum' omvang; 

Gelijkmatige spreiding van vermogen over aandeelhoudersbestand en vastgoedportefeuille is van groot 

belang; 

Leverage is een middel om te voorzien in liquiditeitsbehoefte en is idealiter laag en bedoeld voor 

tijdelijk gebruik. 

De specifieke eigenschappen van het vastgoedfonds zijn van cruciaal belang voor de liquiditeit van de 

aandelen; meer nog dan de aanwezigheid van een goed functionerende secundaire markt. Ten aanzien van 

fondseigenschappen zijn transparantie en vertrouwen wederom van groot belang . Zowel in directe zin voor de 

liquiditeit van de aandelen, alsook in indirecte zin voor het vertrouwen onder beleggers. 

De toe- en uittredingsvoorwaarden vormen de kern van de zaak. Deze voorwaarden bepalen de mate waarin er 

met de voeten gestemd kan worden . Van belang hierbij is niet zozeer dat er onbeperkte vrijheid is tot toe- en 

uittreding; dit zou noch het fondsbeheer noch de (resterende) aandeelhouders ten goede komen. Er bestaat 

zelfs begrip voor bepaalde exit-barrières. Duidelijke communicatie van deze voorwaarden aan aandeelhouders 

en het juist weten te toepassen hiervan binnen het gegeven van een heterogeen aandeelhoudersbestand is 

hierbij van belang . Immers, hoe meer de belangen uiteenlopen, des te moeilijker het wordt om iedereen 

'gelukkig ' te houden. 

Met het ontbreken van benchmarks en overig kwantitatief referentiemateriaal, is het gevoel bij de 

aandeelhouder ook op dit niveau van erg groot belang. Zeker wanneer wordt uitgegaan van een heterogene 

groep aandeelhouders. Zolang er onder normale omstandigheden binnen deze groep een gevoel van 

vertrouwen in het fondsbeheer heerst, wordt het fondsbeheer gevolgd en zal er geen excessieve uittreding 

plaatsvinden. Vertrouwen onder aandeelhouders zwakt daarmee de behoefte aan liquiditeit af. Van groot belang 

hiervoor zijn de corporate governance en informatievoorziening van een vastgoedfonds. Opvallend is het lage 

belang dat adviseurs hieraan toekennen. 
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Naast het feit dat duidelijke en heldere communicatie voor vertrouwen zorgt en zodoende liquiditeit een minder 

prangende kwestie maakt, zijn er ook harde factoren die liquiditeit op het gebied van fondseigenschappen 

beïnvloeden. Eén van die factoren is de omvang van het belegd vermogen . Een bepaalde omvang van het 

belegd vermogen is noodzakelijk om liquiditeit te kunnen verschaffen . Het gaat veelal om strategische 

belangen, dus als er uittredingen zijn, dan zijn deze veelal van het karakter ' alles of niets'. Op zo'n moment is 

het dus van belang dat het fonds voldoende groot is. 'Voldoende' lijkt hierbij een belegd vermogen van tussen 

de 200 en 500 miljoen euro te betekenen. 

Binnen dit kader is het van belang te vernoemen dat een fonds niet alleen voldoende groot moet zijn wat 

betreft zijn belegd vermogen, maar ook zeker oog moet hebben voor spreiding. Spreiding van de genomen 

belangen en ook zeker spreiding binnen haar vastgoedportefeuille. Zeker gezien het feit het fondsen met 

onbepaalde looptijd betreft en aandeelhouders zelf hun eigen beleggingshorizon bepalen, is het voor de 

liquiditeit van de aandelen belangrijk naast spreiding binnen de vastgoedportefeuille ook de courantheid ervan 

op peil te houden . 

Een middel om liquiditeit binnen redelijke grenzen te kunnen waarborgen, is het gebruik van leverage. Vreemd 

vermogen aantrekken om liquiditeit te stimuleren, wordt als positief ervaren. Het gevaar dat een hoge leverage 

liquiditeitsbeperkend werkt, is minder van belang. Het is hierbij wel van belang de men beseft dat leverage 

vooral met een tijdelijk oormerk gebruikt behoort te worden en dat het onder normale omstandigheden op een 

zodanig niveau ligt dat het past bij het profiel van een fonds. 

7.1.5 Direct vastgoed 

Het belang van direct vastgoed wordt voornamelijk gezien door degenen die er ook daadwerkelijk 

directe beleggingen hebben; 

Zij vinden de heterogeniteit, de ondeelbaarheid en het grote kapitaalbeslag ervan alsmede sectorale 

karakteristieken van belang voor de liquiditeit van de aandelen; 

Op portefeuilleniveau is objectomvang en de spreiding daarin van belang alsmede de courantheid van 

de portefeuille . 

Het algemene belang van direct vastgoed voor de liquiditeit van de aandelen wordt vooral onderkend door 

degenen die ook daadwerkelijk met direct vastgoed te maken hebben; de vastgoedfondsen en 

vermogensbeheerders . Zij onderstrepen vooral dat de heterogeniteit van het directe vastgoed van belang is 

voor de verhandelbaarheid van de aandelen . Daarnaast zijn ook de ondeelbaarheid en het grote kapitaalbeslag 

van belang voor de liquiditeit van de aandelen. Ook zijn het vooral de vastgoedfondsen en 

vermogensbeheerders die per sector specifieke invloed toekennen op de liquiditeit van de aandelen. Nadere 

onderverdeling daarin is niet gebleken . 

Op portefeuilleniveau is omvang en de spreiding daarvan binnen de portefeuille van belang voor de liquiditeit 

van de aandelen . Ook is courantheid binnen de portefeuille van belang. Hiermee lijkt er dus een verband te 

bestaan tussen de liquiditeit van de aandelen en de rol die direct vastgoed speelt binnen de portefeuille en ook 

in algemene zin. 

7.1.6 Tot slot 

Het verband met en belang voor liquiditeit van de secundaire markt en fondseigenschappen wordt duidelijk 

onderkend . Hierin lijkt dan ook het zwaartepunt van de problematiek te liggen. De veronderstelde verbanden 

ten aanzien van aspecten worden in de regel onderkend zoals ze verondersteld zijn . De mate waarin varieert 

echter. Voor wat betreft de secundaire markt is met name het verschil ten aanzien van prijsvorming en 

transactiekosten opmerkelijk te noemen, vooral omdat het zulke elementaire zaken zijn voor een markt. Op het 

gebied van fondseigenschappen is vooral het lage belang dat toegekend wordt aan leverage opvallend, zeker 

gezien het directe verband dat dit aspect heeft met liquiditeit. 
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Het belang va n direct vastgoed en de directe vastgoedmarkt wordt aanzienlijk minder erkend. Het 

veronderstelde verband tussen de directe markt en de liquiditeit van de aandelen lijkt vooral uit te gaan van de 

vastgoedcyclus en niet zozeer van de getoetste aspecten . Het verband tussen direct vastgoed en de liquiditeit 

van de aandelen wordt vooral gezien in de invloed die uitgaat van de relatieve en absolute omvang van 

objecten in de portefeuille en de mate waarin deze courant zijn . Verdere aspecten worden van aanzienlijk 

minder belang geacht. 

7 .2 Aanbevelingen 
Bovenstaande conclusies geven aanleiding tot het doen van aanbevelingen . In deze paragraaf worden 

aanbevelingen per onderwerp gedaan . 

Algemeen 

Dit onderzoek is slechts verkennend van aard en legt bepaalde verbanden niet geheel bloot. Het biedt echter 

wel aandachtspunten voor nader onderzoek, namelijk die aspecten die het meest van belang worden geacht bij 

de problematiek . Dit onderzoek richt zich daarnaast op een beperkt aantal partijen in de branche. Een grotere 

steekproef levert betere resultaten en maakt het mogelijk hardere uitspraken te doen. 

Aanbevelingen ten aanzien van de secundaire markt 

Transparantie en vertrouwen 

Ten behoeve van het vertrouwen in en de transparantie van de secundaire markt, verdient het de aanbeveling 

marktpartijen in eerste instantie meer en betere informatie in handen te geven . De belegger moet zich beter 

een mening kunnen vormen over het aanbod op de markt en vastgoedfondsen moeten beter zicht krijgen op 

waar zich de vraag bevindt. 

De hoeveelheid informatie over het aanbod op de markt zou in de eerste plaats gebaat zijn bij een toename in 

het aantal analisten dat verslag doet over het aanbod. Veel gehoorde klacht is immers het ontbreken van 

voldoende informatie over de fondsen, hun structuren, kosten, procedures, etc. De rol zoals AEK in deze speelt 

wordt door velen dan ook als positief ervaren. De informatie die hiermee op de markt komt, zal het 

beleggersvertrouwen voeden en daarmee de behoefte aan liquiditeit minder doen gelden . Onderzoek70 heeft 

bovendien aangetoond dat er een positieve correlatie bestaat tussen het aantal analisten dat verslag uitbrengt 

over een vastgoedfonds en de performance ervan. Ervoor zorgen dat het aanbod op de markt dus door meer 

partijen dan slechts AEK wordt geanalyseerd, lijkt dus positieve gevolgen te hebben voor zowel het fonds als de 

belegger. 

De ontwikkeling van een eigen benchmark zou het marktpartijen vervolgens mogelijk maken de 

performancegegevens af te zetten en te relativeren . Hiertoe is het echter onontbeerlijk dat er uniformiteit in 

waarderingsgrondslagen en -methodologie bestaat, zodat de prestaties onderling ook vergeleken kunnen 

worden . 

Daarnaast zou natuurlijk de informatie afkomstig van de vastgoedfondsen zelf van hoge kwaliteit en bij 

voorkeur onderling vergelijkbaar moeten zijn . Verslaggeving op grond van uniform aanvaarde standaard zou 

hieraan een bijdrage leveren . Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan International Financial Reporting 

Standards (IFRS) of een standaard zoals bijvoorbeeld de Real Estate Information Standard (REIS). Hierover ook 

meer wanneer de fondseigenschappen ter sprake komen. 

Omvang 

De ontwikkeling van een centraal platform voor vraag en aanbod van aandelen lijkt gunstig voor de omvang 

van de markt en daarmee voor de liquiditeit. Immers, handel is toegankelijker en transacties zullen sneller tot 

70 
Bron: Market Microstructure and Real Estate Returns, K. Wang, G. Gau, J. Erickson, S.H. Chan, verschenen in Real Estate Economics, 1995, 

volume 23, p. 85 - 100 
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stand komen . Het is van groot belang door wie en hoe er invulling gegeven gaat worden aan dit platform. Er 

moet hierbij voor gezorgd worden dat handelsstimulerende partijen samenwerken met de verschillende 

aanbiedende partijen om strijdige belangen en daarmee frustratie van de marktwerking te voorkomen . 

Ten aanzien van een dergelijk platform is ook de discussie over de prijsvorming van belang. Indien 

transactiegebaseerde prijsvorming het uitgangspunt is, is het aanwezig zijn van openbare, onderling 

vergelijkbare en goede informatie een voorwaarde. Is die informatie er niet, dan zal dit gevolgen hebben voor 

de juistheid van de prijsstelling, efficiënte werking van de markt beperken en volatiliteit in de hand werken. De 

kans op volatiliteit is überhaupt groot. Immers, met het oog op de liquiditeitsbehoefte van institutionele 

beleggers, mag verwacht worden dat handel incidenteel zal blijven en dat wanneer handel daadwerkelijk aan de 

orde is, er sprake is van volumineuze orders. Juist het ontbreken van volatiliteit is een van de overwegingen 

voor institutionele beleggers om te beleggen in niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen. Het is dus maar de 

vraag of dit de meest geschikte vorm is. 

Wordt er vastgehouden aan handel tegen intrinsieke waarde, dan verdient het de aanbeveling om een 

marktuniforme wijze van waarderen te hanteren die een betrouwbare, actuele en inzichtelijke indicatie van de 

waarde oplevert en die, zo mogelijk, met de komst van meer en betere informatie, ook uitspraak doet over de 

waarde van fondsspecifieke aspecten (managementkwaliteiten, vermogensstructuur, etc). Wellicht is deze vorm 

dan meer geschikt dan transactiegebaseerde prijsvorming, mede met het oog op de lage bereidheid tot het 

nemen van een discount. 

Aanbevelingen ten aanzien van fondseigenschappen 

Toe en uittredingsvoorwaarden 

Toe- en uittredingsvoorwaarden vormen de kern van de zaak, wanneer het de invloed van fondseigenschappen 

op liquiditeit betreft. Van belang hierbij is duidelijke communicatie en juiste toepassing ervan binnen het 

gegeven van een heterogeen aandeelhoudersbestand met uiteenlopende belangen. 

Er moet duidelijk gestreefd worden naar een zekere mate van homogeniteit in het aandeelhoudersbestand 

teneinde optimaal in staat te zijn de belangen van aandeelhouders te kunnen behartigen en liquiditeit te 

bieden. Homogeniteit in het aandeelhoudersbestand wordt verkregen door een evenwichtige spreiding te 

creëren in de genomen belangen en duur van het aandeelhoudersschap. Het middel hiertoe is de toepassing 

van toe- en uittredingsvoorwaarden. 

Duidelijke communicatie omtrent betrokken procedures, overwegingen, kosten, garanties, etc. is hierbij van 

groot belang. Het belang van dergelijke voorwaarden wordt weliswaar onderkend, maar juiste toepassing ervan 

is even belangrijk . Dit is namelijk essentieel voor het gevoel van vertrouwen onder beleggers en daarmee voor 

de mate waarin zich de behoefte aan liquiditeit doet gelden. 

Exit-strategie 

Hoewel het om vastgoedfondsen gaat met onbepaalde looptijd en er dus in wezen niet van uit wordt gegaan dat 

het tot algehele liquidatie zal komen, verdient het toch de aanbeveling hiermee rekening te houden. De 

marktsituatie bepaalt immers altijd in zekere mate de liquiditeit. Een liquidatiescenario vereist een andere 

aanpak ten aanzien van toe- en uittreding om de belangen van aandeelhouders optimaal te behartigen . Ook 

hier is het weer van belang te trachten de homogeniteit in het aandeelhoudersbestand te bewaren. Dat 

betekent dus bijvoorbeeld verwatering naar rato van genomen belang bij meerderheidsstemming. Zodanig 

blijven tussentijdse heroverwegingen in het liquidatiebeleid mogelijk. 
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Vertrouwen 

Vertrouwen is essentieel voor liquiditeit. Vertrouwen komt met transparantie. Transparantie is op fondsniveau 

wenselijk ten aanzien van toe- en uittredingsvoorwaarden (zie boven), communicatie en informatievoorziening 

en corporate governance . 

Ten aanzien van communicatie en informatievoorziening is het voor een vastgoedfonds aan te raden een actief 

investor relations beleid te voeren. Dit beleid moet binnen het kader van het bedrijfsprofiel en -missie worden 

afgestemd op de aandeelhouders en moet zich richten op drie onderwerpen; de financiën, het management en 

de toekomst . Voor institutionele beleggers betekent dit bijvoorbeeld ' roadshows' en presentaties naar 

aanleiding van vrijgekomen cijfers, individuele bezoeken aan aandeelhouders, regelmatige 

informatievoorziening door middel van de website, nieuwsbrieven, persberichten, etc . Hierbij zou in het 

bijzonder aandacht besteed kunnen worden aan de transacties die hebben plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld 

aan een trackrecord ten aanzien van transacties om de liquiditeit van het fonds uit te kunnen drukken. De 

mogelijkheid tot liquiditeit is immers één van de argumenten om voor niet-beursgenoteerde semi-open end 

fondsen met onbepaalde looptijd te kiezen. Ook zou het investor relations beleid moeten voorzien in het 

eventuele contact met de analisten. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat anal isten meer interesse hebben 

in fondsen die een actief investor relations beleid voeren 71
. Meer rapportage door analisten zou vervolgens weer 

kunnen leiden tot betere performance. 

Ten aanzien van corporate governance is vooral meer helderheid in processen en personen wenselijk . Wie 

bepaalt er wat, hoe en wanneer? Dit is bijvoorbeeld van belang in het licht van een ' best effort' inspanning 

waartoe zich een vastgoedfonds verplicht richting aandeelhouders wanneer het de verhandeling van aandelen 

betreft . Dat hierin geen garanties worden gegeven, maar in plaats daarvan een best effort 

inspanningsverplichting blijkt geen probleem, zolang het maar geen lege huls is. Duidelijke invulling en 

communicatie van wat deze en andere processen inhouden is van belang voor het gevoel van vertrouwen. 

Omvang belegd vermogen 

Groter is beter, zo lijkt het devies te luiden . Gestreefd moet worden om als vastgoedfonds een bepaalde 

minimum belegd vermogen te hebben . Hierbij is het aan te raden gebruik te maken van de toe- en 

uittredingsvoorwaarden. Hierbij zouden andere voorwaarden van toepassing kunnen zijn zolang het 

vastgoedfonds nog (ver) verwijderd is van een bepaalde streefomvang. Tijdens een groeifase zal het namelijk 

lastig zijn een evenwichtige aandeelhoudersstructuur te handhaven . Bij het bereiken van de streefomvang 

zouden toe- en uittredingsvoorwaarden gericht moeten zijn op het verkrijgen van homogeniteit in het 

aandeelhoudersbestand . Tijdens de groeifase zullen corporate governance en investor relations van nog groter 

belang zijn dan normaal omdat het het vastgoedfonds ontbreekt aan een trackrecord van bewezen 

performance. Het vertrouwen van de aandeelhouders zal daarmee een nog grotere rol spelen. 

Portefeuille 

Omdat er een (kleine) kans bestaat dat er daadwerkelijk objecten verkocht moeten worden om in de 

liquiditeitsbehoefte van de aandeelhouders te kunnen voorzien, moet een vastgoedportefeuille courant zijn en, 

in termen van omvang , goed gespreid zijn en blijven. Dit betekent dat er op regelmatige basis beschouwd moet 

worden of objecten nog wel passen bij het profiel van het fonds en bij de verdeling van de aandelen. Een 

manier om hierin te voorzien is het aanhouden van een transitieportefeuille waarin objecten terechtkomen die 

ten aanzien van courantheid of omvang voor problemen kunnen zorgen . Hierbij kan gedacht worden aan 

panden die minder courant zijn of dreigen te worden en panden die wat betreft hun omvang voor scheefheid 

zorgen in de portefeuille met het oog op de verdeling van de aandelen . Zodoende kan er optimaal ingespeeld 

worden op de liquiditeitsbehoefte van de uittreders en worden de resterende aandeelhouders niet benadeeld 

met een minderwaardige portefeuille door de verkoop van objecten. 

71 
Bro n: New Dimensions in Invest or Relations - Competing for Capital in the 21 " Century, B.W. Marcus & S.L. Walla ce, Wiley, oktober, 1997 

66 



Leverage 

Betrek het leve rage aspect ook in de toe- en uittredingsvoorwaarden. Het is namelijk vooralsnog het middel bij 

uitstek om uittreding te bewerkstelligen. Ook hier is het van belang geen aanleiding tot onzekerheid bij de 

belegger te creëren . Daarom moet het niveau van leverage passen bij het rendement-risicoprofiel van de 

belegging. Het merendeel van de niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedfondsen met onbepaalde 

looptijd is te typeren als een 'care-belegging '. Dat wil zeggen, het zijn beleggingen die een relatief laag 

rendement-risicoprofiel kennen en zich doorgaans kenmerken door lage of zelfs geen leverage72
. De groepen 

institutionele beleggers en adviseurs geven bovendien te kennen dat hun voorkeur uitgaat naar een lage 

leverage, wanneer het gaat om niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedfondsen met onbepaalde looptijd. 

Het is daarom aan te bevelen als fondsbeheer actief een lage leverage na te streven, zodat deze niet alleen in 

lijn staat met het profiel van de belegging, maar tevens zoveel mogelijk ruimte biedt voor het voorzien in de 

liquiditeitsbehoefte. 

Direct vastgoed en de markt voor direct vastgoed 

Gezien het feit dat de grote meerderheid van de partijen de categorie vastgoed en de directe markt als een 

gegeven beschouwen, is het doen van aanbevelingen binnen dit kader niet direct relevant. 

Meer in algemene zin zou er echter wel nader onderzoek gedaan moeten worden naar de liquiditeit van direct 

vastgoed en de directe vastgoedmarkt in Nederland . Aspecten die hierbij aandacht verdienen, zijn 

objectomvang, sectorale verschillen en de invloed van de marktcyclus. Hiervoor zijn meer data onontbeerlijk. 

7 .3 Discussie 
De liquiditeit van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen wordt een steeds belangrijker thema. Vooral voor de 

(semi) open end vastgoedfondsen met een onbepaalde looptijd is het bijzonder van belang . Het feit dat deze 

fondsen liquiditeit bieden, speelt in op de behoefte van hun doelgroep. 

Eén voorwaarde voor liquiditeit is een goed functionerende secundaire markt. Momenteel bestaat deze niet of is 

in ieder geval niet functioneel. Verdere ontwikkeling van deze markt is essentieel. Er bestaat echter opvallende 

onenigheid in de praktijk ten aanzien van een aantal essentiële aspecten dat bepalend is voor de werking van 

zo'n markt. Te denken valt aan de discussie over de prijsvorming en de rol van handelsstimulerende partijen. 

Partijen hebben uiteenlopende ideeën en er is duidelijk geen consensus over de rol die de secundaire markt 

moet spelen en de manier waarop de markt moet functioneren. Dit wordt ondersteund door het feit dat de 

meningen verdeeld zijn over de hoeveelheid handel die wenselijk is. 

Deze verdeeldheid over het functioneren en de rol van de secundaire markt zal de werking van de secundaire 

markt frustreren en liquiditeitsverbetering in de weg staan. Immers, een markt waar weinig handel plaatsvindt 

en waar prijzen vast zijn, zal niet breed, diep of veerkrachtig worden en dus niet liquide. Bovendien zal het een 

markt blijven waarop beleggers niet kunnen vertrouwen als het gaat om bevrediging van hun 

liquiditeitsbehoefte en waarop beleggers dus niet snel hun heil zullen zoeken. Dit is op zijn beurt weer nadelig 

voor de aantrekkelijkheid van het product in zijn geheel. 

Vertrouwen blijkt uiteindelijk essentieel. Zeker gezien het feit dat het juist om fondsen gaat waar de 

aandeelhouder zijn eigen beleggingshorizon moet bepalen en waar er momenten van toe- en uittreding 

mogelijk zijn. Deze momenten kunnen namelijk van tijd tot tijd versterkt worden door marktomstandigheden 

op de kapitaalmarkt en vastgoedmarkt (vastgoedcyclus), maar ook bijzondere omstandigheden bij de 

individuele belegger zelf of bij het vastgoedfonds zelf. Dit kan voor liquiditeitscrises leiden, met alle gevolgen 

van dien . 

Het management van een vastgoedfonds zal over de liquiditeit naar haar aandeelhouders helder en transparant 

moeten communiceren. Van groot belang hierbij zijn de garanties en de verwachtingen die hieromtrent 
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bestaan. De complexe factor hierbij is dat het aandeelhoudersbestand geen homogene groep is en dat ook 

nooit helemaal zal worden. Daarbij komt als complicerende factor dat het begrip liquiditeit, zowel in de theorie 

als in de praktijk, een weinig toegankelijk begrip is. Met name het bepalen hoe liquide iets is, is lastig, zeker 

gezien het feit dat het de praktijk aan een bruikbaar referentiekader ontbreekt. Het bieden van geen liquiditeit 

is het meest duidelijk, maar niet gewenst, zo blijkt. 

De aanbevelingen zijn niet alleen gericht op het nader onderzoek doen naar het fenomeen liquiditeit. Met name 

in de standaardisatie van begrippen, toe- en uittredingsvoorwaarden en verslaglegging en het vergoten van 

transparantie liggen verbeterpunten. Belegger en fondsaanbieder moeten goed kunnen communiceren over de 

belegging en liquiditeit is daar een onderdeel van. Wanneer er op gelijke golflengte gecommuniceerd wordt, 

zullen verwachtingen ook meer op één lijn liggen, het vertrouwen groeien en liquiditeit minder snel voor 

problemen zorgen. 

Zolang echter de neuzen niet in dezelfde richting staan, zolang er onenigheid bestaat over fundamentele 

kwesties en zolang het vertrouwen een belangrijke rol blijft spelen door gebrek aan duidelijkheid en zekerheid 

omtrent markt en product, zal de slaagkans van liquiditeitsverbeterende initiatieven beperkt blijven. 

Liquiditeitsconstructies zoals een semi-open end structuur en een onbepaalde looptijd zijn dan geen garantie 

voor liquiditeit. Eventuele liquiditeitscrises zullen vervolgens het idee voeden dat een dergelijk vastgoedfonds 

minder liquide is dan direct vastgoed en inderdaad lijkt op een Hotel California, waar "you can checkout any 

time you like, but you can never leave". 

68 



Bijlagen 

Bijlage 1 Toetsing en interviews 

Bijlage 2 Marktaspecten 

Bijlage 3 Vragenlijst 

Bijlage 4 Secundaire markt 

Bijlage 5 Directe vastgoedmarkt 

Bijlage 6 Fondseigenschappen 

Bijlage 7 Direct vastgoed 

Bijlage 8 Literatuurlijst 

Bijlage 9 Begrippenlijst 



Bijlage 1 Toetsing en interviews 

In het onderzoeksrapport wordt melding gemaakt van een aantal momenten waarop toetsing / 

discussie plaatsvond met de praktijk ten aanzien van het onderwerp. In deze bijlage een korte 

toelichting op deze momenten alsmede een overzicht van de geïnterviewde personen 

De eerste contactronde diende om de totale lijst met aspecten voor te leggen aan een beperkte groep 

experts en op grond van de resultaten van deze interview- / discussieronde de lijst in te korten of uit 

te breiden . Input voor deze ronde zijn een literatuurstudie en de resultaten van een door AEK 

georganiseerde vergadering (28 april 2004) waar een presentatie van dit onderzoek als basis diende 

voor discussie. Deze ronde heeft plaatsgevonden intern bij AZL Vermogensbeheer. 

De tweede contactronde met de praktijk heeft dienst gedaan om de mening en inzichten van de 

personen uit de steekproef ten aanzien van het onderwerp te inventariseren teneinde antwoord te 

geven op de probleemstelling . Deze ronde heeft voornamelijk extern plaatsgevonden . 

Onderstaande lijst is een weergave van de personen die hierbij hun medewerking hebben verleend. 
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Bijlage 2 Marktaspecten 

1. Continuïteit : va riërend van slechts incidenteel tot volledig continue handelsgelegenheden zal deze 

markteigenschap een positieve correlatie hebben met liquiditeit. Naarmate de continuïteit van de 

handelsgelegenheden toeneemt, zal liquiditeit dus beter worden. 

2. Aanwezigheid van handelsstimulerende partijen: in een markt waarop geen partijen aanwezig zijn 

die 'markt maken' (zoals bijvoorbeeld dealers en brokers op een beursgenoteerde markt), 

ontmoeten marktpartijen elkaar 'face-to-face' en wordt er 'over-the-counter' gehandeld. In een 

markt met dealers worden handelsorders centraal door een dealer verzameld, waarna de 

dealende instantie ze verwerkt. Beleggers zullen sneller tot een transactie komen wanneer een 

dealer, die meer zicht heeft op die markt dan de belegger zelf, vraag en aanbod bij elkaar brengt 

door zijn eigen voorraden aan te wenden (dergelijke partijen nemen belangen in fondsen met als 

doel deze te verhandelen). Dientengevolge zal de aanwezigheid van dealers de liquiditeit dan ook 

ten goede komen. Een dealer speelt echter meer dan alleen een passieve, liquiditeitstimulerende 

rol. Er is namelijk ook sprake van een actieve rol voor de dealer bij de prijsbepaling om in staat te 

zijn snel voorraden te verhandelen zonder dat hij een rol van betekenis gaat spelen aan één 

bepaalde zijde van de markt. Deze specifieke eigenschap werkt echter weer liquiditeitsbeperkend, 

zoals ook uit het volgende punt zal blijken . 

3. Transactiekosten: een andere factor van marktstructuur die van invloed is op de liquiditeit is de 

hoogte van de transactiekosten . Naarmate transactiekosten stijgen, zal liquiditeit op een 

dergelijke markt afnemen, omdat het de handel op die markt duurder maakt. De eenvoudige 

interpretatie van transactiekosten is dat het de kosten zijn van het voorzien in de 

liquiditeitsbehoefte die door de dealers afgewenteld worden op degenen die het verlangen, 

namelijk de beleggers. Hogere transactiekosten impliceren dus een hogere prijs van liquiditeit 

voor de eindgebruiker. 

4 . Belastingen : handel op markten is vaak onderhevig zijn aan specifieke belastingstelsels. 

Naarmate een belastingstelsel een zwaardere werking kent op het geboekte resultaat op 

transacties, zal dit de handel op die markt belemmeren en dientengevolge een nadelige 

uitwerking hebben op de liquiditeit op die markt. Andersom geldt vanzelfsprekend dat wanneer 

handel minder aan belasting onderworpen is, dit de liquiditeit ten goede komt. 

5. Prijsvorming: de wijze waarop prijzen op een markt tot stand komen, heeft invloed op de 

liquiditeit. Markten waarop de prijs tot stand komt door het samenspel van vraag en aanbod en 

de transacties die daarvan het gevolg zijn, zijn meer liquide dan markten waar de prijs een 

afgeleide vormt van een waardering op een andere markt. Wanneer prijzen al bepaald zijn als 

basis voor transactie (en er dus geen discounts of premiums mogelijk zijn), betekent dit dat een 

belegger ten aanzien van de prijsdimensie voor een voldongen feit wordt geplaatst. Hierdoor zal 

hij moeten variëren met zijn voorkeur voor tijd en kwantiteit. Een dergelijke situatie komt de 

liquiditeit binnen een markt niet ten goede . 

6. Automatisering: de stand van de techniek kan van invloed zijn op de handel op een markt, 

bijvoorbeeld ten aanzien van de verzameling en verwerking van (ver)koopopdrachten. Naarmate 

de technische mogelijkheden toenemen neemt het handelsgemak van de handel op die markt toe 

en komt dit ten goede aan de liquiditeit. 



7. Regulering: markten variëren in de mate waarin ze gereguleerd zijn. Wanneer 

beleggingsmiddelen en/of beleggingscategorie onderling homogeen van aard zijn, is het mogelijk 

om eendu idige regels en protocollen op te stellen, waardoor de handel op een markt meer 

gereguleerd en gestandaardiseerd is. Naarmate de heterogeniteit echter toeneemt zullen 

transacties meer uniek van aard zijn en zal derhalve regulering en standaardisering van de markt 

lastiger zijn. Dit houdt in dat beleggers meer tijd en energie moeten steken in iedere transactie, 

waardoor ze dus met langere transactieperioden worden geconfronteerd en dus te maken hebben 

met beperkte liquiditeit. 

8. Transparantie: de mate waarin en snelheid waarmee bruikbare informatie op een markt voor, 

t ijdens en na afloop van transacties aanwezig en beschikbaar is voor marktpartijen is bepalend 

voor de transparantie van die markt. Informatie beperkt zich hierbij niet alleen tot kennis van 

prijzen, volumes, en andere transacties, maar heeft bijvoorbeeld ook betrekking op kennis van 

andere marktpartijen. Naarmate een markt meer transparant is, zullen handelsmogelijkheden, en 

daarmee liquiditeit, toenemen. Hierbij moet overigens wel vermeld worden dat er omtrent het 

thema transparantie de nodige discussie bestaat. Niet alleen zijn marktpartijen het niet altijd eens 

over de vraag of meer transparantie altijd beter is, ook onderzoek naar transparantie op 

verschillende markten levert tegenstrijdige resultaten. 

Hoe dan ook, transparantie en 'disclosure' hebben wel degelijk invloed op de liquiditeit en 

efficiëntie van een markt. Hierbij geldt dat toenemende transparantie tot meer vertrouwen en 

bereidheid tot handel leidt en daarmee tot meer liquiditeit en efficiëntie, maar ook dat volledige 

transparantie negatieve invloed kan hebben op liquiditeit, omdat het marktpartijen kan 

afschrikken. 

9. Anonimiteit : anonimiteit vormt op financiële markten een belangrijke factor. Naarmate anonieme 

handel beter mogelijk is, zullen bepaalde partijen eerder geneigd zijn over te gaan tot transacties. 

Waarborging van anonimiteit komt liquiditeit dus ten goede, omdat het het aantal partijen op die 

markt zal doen toenemen. Met name bij grote transacties is anonimiteit vaak een factor die een 

positieve invloed heeft op liquiditeit. 

10 . Handelsmogelijkheden buiten de markt om : bepaalde markten bieden beleggers de mogelijkheid 

om buiten de marktplaats om of na officiële handelsuren nog tot handelen. In sommige gevallen 

is er naast de primaire markt sprake van een zogenaamde secundaire markt waar er via 

traditionele handel (of over-the-counter) reeds uitgegeven beleggingsmiddelen worden 

verhandeld. Op dergelijke markten is de aanwezigheid van bemiddelende tussenpersonen van 

groter belang, wat ook samenhangt met hetgeen op deze markten verhandeld wordt, te weten de 

meer illiquide vormen van beleggingen . 

11. Waarderingsmethoden: een transactie komt pas tot stand wanneer aan biedende en vragende 

partij een prijs overeenkomen. Zowel aanbieder als vrager heeft een bij aanvang van het proces 

een prijs in gedachten waartegen hij/zij bereid is te handelen. Deze uitgangspositie die men 

hanteert is gebaseerd op een bepaalde waardering van hetgeen verhandeld wordt. Al naar gelang 

er verschillende waarderingsmethoden in gebruik zijn, neemt de kans dat het verschil tussen 

uitgangspositie van de vrager en aanbieder groter wordt toe. Een dergelijke situatie komt de 

liquiditeit op de markt dus niet ten goede. 

12. Omvang : wanneer het om omvang gaat, is niet alleen het totaal aanwezige volume op de markt 

van belang, maar ook de (grootte van) verhandelde volumes per transactie van belang. Ook het 



aantal aanwezige partijen op een markt is bij dit punt van belang. Naarmate er zich meer partijen 

in een markt bevinden, zal de marktliquiditeit groter zijn . De kans dat koop- en 

verkoopopdrachten zich nabij de marktprijs bevinden (diepte van een markt), zal namelijk 

toenemen . 

Naarmate individuele transacties groter van omvang zijn, zal de liquiditeit op de markt afnemen 

ten gevolge van de toegenomen moeite die het kost om tot prijsvorming te komen . Naarmate een 

markt groter is , zal echter de capaciteit van die markt om grote orders te verwerken toenemen, 

en daarmee dus de diepte . Grotere markten (zowel in termen van omgezet volume als aantal 

partijen) waarborgen daarom meer liquiditeit dan kleinere markten. 



Bijlage 3 Vragenlijst 

Algemeen 

1. Welke vormen van vastgoedbeleggingen rekent u tot de beleggingscategorie vastgoed? 

Wat acht u meer liquide, direct vastgoed of niet-beursgenoteerd vastgoed? Waarom? 

T.a.v. marktaspecten & liquiditeit van niet-beursgenoteerde (semi-)open end 

vastgoedaandelen 

2. Ziet u een relatie tussen de secundaire markt voor niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen en de 

liquiditeit ervan? Zo ja, hoe ziet u die relatie? Zo niet, zie vraag 3. 

3. Hoe ziet u de relatie tussen onderstaande marktaspecten en liquiditeit van deze aandelen? 

Aanwezigheid van handelsstimulerende partijen 

Transactiekosten 

Prijsvorming 

Regulering 

Transparantie 

Waarderingsgrondslagen 

Omvang van de markt 

Marktsituatie 

4. Zijn er nog meer aspecten van belang, naar uw mening? 

5. Hoe sterk acht u de invloed van deze aspecten op de liquidite it van dergelijke aandelen? 

6 . Hoe ervaart u de huidige situatie omtrent deze aspecten? / Wat is volgens u de status-quo 

hieromtrent? 

7. Wat zou u ten aanzien van deze zaken als wenselijke situatie beschouwen? 

8 . Is dit ook een haalbare situatie, naar uw mening? 

9 . Ziet u een relatie tussen de directe vastgoedmarkt en de liquiditeit van niet-beursgenoteerde 

(semi-)open end vastgoedaandelen? Zo ja, hoe is die relatie? Zo niet, zie vraag 10. 

10. Hoe ziet u de relatie tussen de volgende typische eigenschappen van de directe vastgoedmarkt en 

de liquiditeit van niet-beursgenoteerde (semi-)open end vastgoedaandelen? 

Transpa ra ntie 

Taxatiepraktijken 

Transactiekosten 

11. Zijn er nog meer aspecten van belang, naar uw mening? 

12. Hoe sterk acht u de invloed van deze aspecten op de liquiditeit van dergelijke aandelen? 

13. Hoe ervaart u de huidige situatie omtrent deze aspecten? / Wat is volgens u de status-quo 

hieromtrent? 

14. Wat zou u ten aanzien van deze zaken als wenselijke situatie beschouwen? 

15 . Is dit ook een haalbare situatie, naar uw mening? 



T.a.v. karakteristieken van niet-beursgenoteerde (semi-)open end vastgoedaandelen en de 

liquiditeit ervan 

16. Ziet u een relatie tussen specifieke karakteristieken van niet-beursgenoteerde (semi-)open end 

vastgoedaandelen en de liquiditeit ervan? Zo ja, hoe ziet u die relatie? Zo niet, zie vraag 17. 

17 . Hoe ziet u de relatie tussen onderstaande eigenschappen en de liquiditeit van deze aandelen? 

Heterogeniteit van fondsen onderling 

Toe- en uittredingsvoorwaarden 

Corporate governance 

Informatievoorziening 

Omvang belegd vermogen 

Leverage 

Absolute omvang objecten in portefeuille 

Relatieve omvang objecten in portefeuille 

Sector waartoe objecten in portefeuille behoren 

Levensfase van het vastgoedfonds 

18. Zijn er nog meer aspecten van belang, naar uw mening? 

19. Hoe sterk acht u de invloed van deze aspecten op de liquiditeit van dergelijke aandelen? 

20 . Hoe ervaart u de huidige situatie omtrent deze aspecten? / Wat is volgens u de status-quo 

hieromtrent? 

21. Wat zou u ten aanzien van deze zaken als wenselijke situatie beschouwen? 

22 . Is dit ook een haalbare situatie, naar uw mening? 

23 . Ziet u een relatie tussen eigenschappen van direct vastgoed als categorie en de liquiditeit van 

niet-beursgenoteerde (semi-)open end vastgoedaandelen? Zo ja, hoe ziet u deze relatie? Zo niet, 

zie vraag 24 . 

24. Hoe ziet u de relatie tussen onderstaande eigenschappen en de liquiditeit van deze aandelen? 

Heterogeniteit van direct vastgoed 

Groot kapitaalbeslag 

Kennis- en managementintensief 

Lange termijn belegging 

25 . Zijn er nog meer aspecten van belang, naar uw mening? 

26 . Hoe sterk acht u de invloed van deze aspecten op de liquiditeit van dergelijke aandelen? 

27. Hoe ervaart u de huidige situatie omtrent deze aspecten? / Wat is volgens u de status-quo 

hieromtrent? 

28 . Wat zou u ten aanzien van deze zaken als wenselijke situatie beschouwen? 

29. Is dit ook een haalbare situatie, naar uw mening? 

T.a.v. liquiditeitsbehoefte van beleggers 

30 . Hoe vaak bent u in één of meerdere van onderstaande situaties geweest? / Hoe zijn uw 

ervaringen met onderstaande situaties? 

(Tussentijdse) aandelenemissie 

Aandeelhouder heeft zijn beleggingsdoel bereikt en wil uittreden 

Aandeelhouder heeft strategische asset allocatie overwegingen en wil uittreden 

Aandeelhouder heeft tactische asset allocatie overwegingen en wil uittreden 

Aandeelhouder ziet een betere beleggingsoptie in de markt en wil uittreden 

Vastgoedfondsbeheer wijzigt het beleggingsbeleid waardoor uittreding gewenst wordt 

Het vastgoedfonds gaat in liquidatie 



31. Indien dit ooit is voorgekomen, hoe uitte uw behoefte aan liquiditeit zich toen? 

32. Waarom werd er (indien voorgekomen) wel/niet voorzien in uw behoefte aan liquiditeit? 

33. Kunt u nog meer situaties aandragen waarin een belegger behoefte heeft / kan hebben aan 

liquiditeit? 

34 . Wat verwacht u van de liquiditeit van niet-beursgenoteerde (semi-)open end vastgoedaandelen in 

algemene zin? 

35. Wat verwacht u van de liquiditeit van niet-beursgenoteerde (semi -)open end vastgoedaandelen 

per specifieke situatie? 

36. Heeft u nog overige opmerkingen en/of aanmerkingen? 



Bijlage 4 Secundaire markt 

Belang secundaire markt 

Belang secundaire markt 
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Afzonderlijk belang van aspecten van secundaire markt 

Belang aspecten secundaire markt 
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Wenselijke verbeteringen ten aanzien van de secundaire markt 

T av secundaire markt Totaal Procent 
INREV 
Rol INREV bij ontwikkeling 11 61% 

Meer regulering 10 56% 
Kwaliteitslabel 2 11% 
Centraal platform 3 17% 

iTrenspar:antie 
Transparantere markt 12 67% 
Omvang 
Grotere markt 12 67% 

12 67% 

Veel handel is niet wenselijk 6 33% 

fle.g~ 
Meer regulering 11 61% 

~vorming 
Taxaties geschikt 11 61% 
Actueel, frequent, helder 7 39% 
Transactiegebaseerd 4 22% 

Tran~en 
Lagere transactiekosten 4 22% 



Bijlage 5 Directe vastgoedmarkt 

Belang directe vastgoedmarkt 
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Belang afzonderl ijke aspecten van de directe vastgoedmarkt 

Belang aspecten directe vastgoedmarkt 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% -C: 
CD 

50% .., 
0 ... 

Q. 
40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

■ Adviseurs 

Transparantie Taxatiepraktijken Transactiekosten 
Aspecten 

■ Allen Vastgoedfondsen en vermogensbeheerders D Institutionele beleggers □Adviseurs 



Wenselijke verbeteringen ten aanzien van de directe vastgoedmarkt 

Tav directe vastgoedmarkt Totaal Procent 

Meer transparantie 6 33% 

Meer eenduid / strakkere richtlijnen taxaties 5 28% 

Lagere transactiekosten 3 17% 

Marktsituatie van invloed op liquiditeit aandelen 4 22% 



Bijlage 6 Fondseigenschappen 

Belang va n fondseigenschappen 
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Wensel ijke verbeteringen ten aanzien van fondseigenschappen 

Totaal Procent 

Duidelijker 6 33% 
Prede1ined exit strategy 3 17% 
Exit barriere 5 28% 

Omv8!1J beleml ~ 
Critica! mess 9 50% 

Cor~ate Governance 
V\lle bepaalt wat 4 22% 

Homogeniteit AH structuur 5 28% 
Spreiding vermogen onder AH 5 28% 

Portefeuille 
Spreiding absolute omvang objecten 6 33% 
Spreiding relatieve omvang objecten 10 56% 
Courante portefeuille 7 39% 
lnf'onnatiè 

6 33% 
8 44% 

Lage leverage 6 33% 

Heter~eit 
Eenduidige structuur 6 33% 

Sectorale verschillen invloed op liq. 5 28% 

~ 
Imago /lnv . Rel . /Vertrouwen 10 56% 



Bijlage 7 Direct vastgoed 

Belang direct vastgoed 
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Bijlage 9 Begrippenlijst 

Bid-ask spread Methode om liquiditeit te meten. Liquiditeit wordt gemeten door het 

verschil tussen bied- en laatkoersen te meten waartegen marktpartijen 

stukken willen verhandelen. 

Closed end 

Corporate governance 

Critica! mass 

Disclosure 

Vorm van beleggingsinstellingstructurering . Binnen een closed end 

structuur wordt niet voorzien in vrije toe- en uittreding van 

deelnemerskapitaal. Nieuwe aandelen of participatiebewijzen worden 

slechts door een georkestreerde uitgegeven . 

De afweging van de belangen van de onderneming en die van de 

aandeelhouder(s) en financiële instellingen, het eigen vermogen en vreemd 

vermogen binnen de ondermening . 

Een indicatie van de grootte van het belegd vermogen en het aantal 

partijen dat actief moet zijn in een beleggingsinstelling of op een 

beleggingsmarkt alvorens liquiditeit geboden kan worden . 

Het vrijgeven van relevante informatie door een organisatie aan haar 

omgeving. 

Fiscale belegg inginstelling Een begrip waarmee wordt aangegeven dat de beleggingsinstelling de 

betreffende status heeft aangevraagd en verkregen op basis van het 

voldoen aan de daartoe gestelde criteria, teneinde daardoor via het 0%

tarief aangeslagen te worden voor de verschuldigde 

vennootschapsbelasting. 

Free float 

Holding period 

Intrinsieke waarde 

INREV 

Investor relations 

Leverage 

Liquiditeit 

De hoeveelheid in omloop zijde aandelen in een onderneming dat vrij 

beschikbaar is voor handel op de beurs . 

De geraamde of gestelde periode die een positie of belang wordt 

aangehouden als belegging . 

De aan een vastgoedobject, dan wel beleggingsportefeuille toegekende 

waarde die is gebaseerd op de waarde van de afzonderlijke activa en 

passiva. 

Europese associatie 

Vastgoedvehikels, die 

voor beleggers 

als doel heeft 

in niet-beursgenoteerde 

de toegankelijkheid van 

marktinformatie en de liquiditeit van de markt voor niet-beursgenoteerde 

vastgoedvehikels te verbeteren. 

De inspanningen van een organisatie die gericht zijn op het onderhouden 

van relaties met en het informeren van (potentiële) aandeelhouders 

aangaande financiële aspecten van de onderneming, het management van 

de onderneming en de toekomst van de onderneming. 

Het versterkende effect van zowel positieve als negatieve ontwikkelingen 

op het eigen beleggingsresultaat ten gevolge van het feit dat een 

vastgoedobject of deelneming gedeeltelijk gefinancierd is met 

aangetrokken vreemd vermogen . 

De mate waarin een individuele belegger in staat is om binnen het gegeven 

van een bepaalde marktstructuur op zo kort mogelijke termijn tegen de 

geldende marktprijs( =maximale prijs) de gewenste hoeveelheid eenheden 

van een bepaald soort beleggingsmiddel nutmaximaliserend te 

verhandelen. 



Open end 

Primaire markt 

Secundaire markt 

Semi open end 

Vermogenstitel 

Vorm van beleggingsinstellingstructurering. Binnen een open end structuur 

is vrije toe- en uittreding van kapitaal op individueel initiatief van 

deelnemers wel mogelijk. Hierbij worden bij openstaande vraag permanent 

nieuwe aandelen of participatiebewijzen uitgegeven en bij openstaand 

aanbod worden deze stukken weer ingekocht door het fonds zelf tegen de 

vastgestelde intrinsieke waarde. 

De algemene benaming voor dat gedeelte van de financiële markt waarop 

nieuwe effecten in omloop worden gebracht en waarbij het proces van 

besluit tot uitgifte ervan en het publiekelijk maken daarvan tot en met de 

sluiting van de inschrijving plaatsvindt. 

De algemene benaming voor dat gedeelte van de financiële markt waarop 

dus feitelijk gehandeld wordt in effecten die reeds in omloop zijn gebracht. 

Vorm van beleggingsinstellingstructurering. Binnen een semi-open end 

structuur is toe- en uittreding van kapitaal op individueel initiatief van 

deelnemers weliswaar mogelijk, zij het dat hieraan voorwaarden worden 

gesteld, die er doorgaans op gericht zijn de inkoopverplichting van de 

beleggingsinstelling te beperken en grootschalige uittreding te voorkomen. 

Hierbij wordt de beleggingsinstelling de mogelijkheid gegeven de inkoop 

van aandelen te staken in geval van overaanbod . 

Een verzamelnaam voor een product dat een bepaald soort vermogen 

vertegenwoordigt, zoals een aandeel, obligatie, optie, etc. 




