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VOORWOORD 
Voor u ligt het onderzoek ter afronding van mijn master Architecture, Building & Planning (mastertrack 
Real Estate Management & Development (REMO)) aan de Technische Universiteit Eindhoven. Met 
het uitvoeren van dit onderzoek ben ik in de mogelijkheid geweest nieuwe kennis op te doen en 
nieuwe inzichten te verschaffen over de woning- en beleggingsmarkt. 

lk wil graag de heer Smeets (TU/e) en mevrouw Van den Berg (TU/e) bedanken voor de begeleiding 
gedurende het onderzoek. Meneer Smeets in het bijzonder voor zijn kennis van de woningmarkt en 
het sturen van het onderzoek. Mevrouw Van den Berg voor de adviezen voor het juist toepassen en 
implementeren van de kwantitatieve toetsen. 

Daarnaast wil ik Bouwinvest REIM bedanken voor het bieden van de afstudeermogelijkheid en het 
beschikbaar stellen van hun data en kennis . Zander het beschikbaar stellen van de gegevens was ik 
niet in de mogelijkheid geweest dit onderzoek uit te voeren. In het bijzonder wil ik de heer Landkroon 
bedanken voor de tijd die hij heeft vrijgemaakt om mij intensief te begeleiden gedurende mijn 
afstudeerstage. 

Dan rest mij alleen u veel leesplezier toe te wensen. 

Rick Willemsen 
willemsen.rick@gmail.com 

Amsterdam , april 2014 
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SAMENVATTING 
De woningmarkt is een complexe markt en beleggen in woningen brengt daardoor risico's met zich 
mee. lnstitutionele beleggers hebben een gediversifieerde portefeuille. Het risico verschilt hierbij per 
woningobject. Een groat gedeelte van de portefeuille wordt ge·investeerd in objecten met een laag en 
gemiddeld risico. Daarnaast wordt belegd in een klein aantal objecten met een hoog risico . 
Bouwinvest stelt per woningcomplex een rendementseis door het beoordelen van de risico's die 
genomen warden met het beleggen in het desbetreffende woningcomplex. Wanneer het risico voor 
een woningcomplex hoger wordt ingeschat, wordt er een hogere rendementseis gesteld aan het 
woningcomplex. De vraag is echter of deze hoge risico's ook daadwerkelijk een hoger rendement met 
zich meebrengen. 

Dit heeft geleid tot de volgende doelstelling: 

lnzicht krijgen in de relatie tussen verschillende (risico)factoren en het rendement bij 
woningenbeleggingen in verschillende regio 's in Nederland, teneinde het risicomodel van Bouwinvest 
te toetsen en wanneer mogelijk te verbeteren. 

De onderzoeksvraag die bij dit onderzoek hoort is de volgende: 

Welke risicofactoren hebben invloed op het rendement bij woningbeleggingen in verschillende regio 's 
in Nederland? 

Middels een literatuuronderzoek is inzicht verkregen in de beleggingsmarkt, de (huur)woningmarkt, het 
rendement en in risico. 

Beleggingsmarkt & woningmarkt 
Binnen de beleggingsmarkt is het mogelijk op veel manieren te beleggen. Beleggen in onroerend 
goed is een van deze manieren. De onroerend goedmarkt kan warden opgedeeld in commerciele en 
niet-commerciele markten. De woningmarkt is een niet-commerciele onroerend goedmarkt. De 
voordelen van het beleggen in onroerend goed zijn de stabiele kasstromen, een relatief laag risico 
tegen een aantrekkelijk rendement, bescherming tegen inflatie en de diversificatiemogelijkheden. Door 
het professionaliseren van het vastgoedbeleggingsproces kiezen pensioenfondsen en verzekeraars 
ervoor een deel van hun vermogen te laten investeren door vastgoedmanagementorganisaties in 
direct onroerend goed. Dit is een klein deel wanneer gekeken wordt naar de totale 
beleggingsportefeuille. 

Sinds de economische crisis is er onrust en onzekerheid op de woningmarkt ontstaan. Het huren van 
de woning is weer interessant geworden. De huurwoningmarkt beslaat slechts veertig procent van de 
totale woningmarkt (7,2 miljoen woningen). Dit komt doordat de koopwoningmarkt jaren is 
gestimuleerd door de overheid. Van deze veertig procent is het grootste gedeelte in het bezit van 
woningcorporaties. Slechts drie procent van de totale woningmarkt valt in de huursector boven de 
liberalisatiegrens. De laatste jaren is een groei op te merken in de vraag naar de middeldure 
huurwoningen. Het percentage woningen dat gelegen is boven de liberalisatiegrens is verdubbeld in 
de periode van 2006-2012. lnstitutionele beleggers zijn vooral actief in dit segment. Door 
aanpassingen in de wet- en regelgeving probeert de overheid de woningmarkt te stabiliseren. Door de 
DAEB (Dienst in Algemeen Economisch Belang) regeling warden corporaties teruggedrongen naar 
hun kerntaak, namelijk huisvesting bieden aan de lagere inkomens. Daarnaast is de doorstroming 
binnen de gereguleerde huursector gestimuleerd door de inkomens afhankelijke huurverhogingen en 
het toevoegen van de WOZ-waarde aan het woning waarderingsstelsel (WWS). Daarnaast zijn trends 
op de woningmarkt te signaleren voortkomend uit demografische verandering als krimp in delen van 
Nederland, vergrijzing en individualisering. De veranderende dynamiek heeft voor de institutionele 
beleggers een positief effect op het beleggen in woningen in de vrije huursector. 
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Rendement 
De prestaties van de woningbeleggingen worden gemeten middels het rendement dat behaald wordt 
over een bepaalde periode. Het totaal rendement is opgebouwd uit het direct en het indirect 
rendement. Het direct rendement bestaat uit de netto opbrengsten gedurende een bepaalde periode 
uitgezet tegen het gemiddeld ge·investeerde vermogen over de meetperiode. Het indirect rendement 
betreft de waardeontwikkeling van het vastgoedobject afgezet tegen het gemiddeld ge"investeerde 
vermogen over dezelfde meetperiode. 

Tijdens de economische crisis is sprake geweest van het afwaarderen van woningcomplexen. Oat 
houdt in dat het indirect rendement onder de nulgrens is gedaald . Tijdens het dalen van het indirect 
rendement is het direct rendement meer in belangstelling komen te staan. Het direct rendement wordt 
gekenmerkt als een stabiel rendement. Door deze ontwikkeling is de huur/leegwaarderatio belangrijker 
geworden. Wanneer de rendementen over de periode 1995-2012 van de ROZ/IPD-vastgoedindex 
worden bekeken voor de verschillende COROP gebieden is een verschil op te merken. 
Woningbeleggingen gelegen in en om grote steden tonen gemiddeld een lager direct rendement en 
een hoger indirect rendement dan gebieden elders in Nederland. Daar is het direct rendement juist 
hoger. Gekeken naar de prognose van het rendement voor woningbeleggingen is op te merken dat na 
2014 het indirect rendement weer boven de nulgrens komt te liggen en daarmee een einde komt aan 
de periode van afwaarderen. 

Risico 
Risico is opgebouwd uit een kans en het gevolg . Het gevolg is het vertalen in het effect dat een risico 
kan hebben. Een eigenschap van het ris ico is dat deze volatiel is. Dit betekent dat het kan varieren 
over de tijd . Hoe rechtlijniger de rendementsreeks is over een tijdsperiode voor een beleggingsobject, 
hoe minder volatiel en daarmee minder risicovol beleggen in het object is . Het risico is te verm inderen 
middels diversificatie. Wanneer ge"investeerd wordt in verschillende sectoren is het mogelijk het niet
systematische risico te verminderen. Er is altijd een deel van het risico dat niet te differentieren is, dit 
is het marktrisico. 

Risico komt voor op verschillende organisatieniveaus, namelijk op strategisch niveau, op tactisch 
niveau en op operationeel niveau. Op elk organisatieniveau zijn verschillende risico's van toepassing. 
In dit onderzoek wordt gekeken naar risico's die gekoppeld zijn aan operationeel niveau. Deze risico's 
worden gecoordineerd , gestuurd en gereduceerd door het asset management op tactisch niveau . 
Oftewel, gekeken wordt naar het risico dat gekoppeld is aan de woningcomplexen op macro-, meso
en microniveau. 

Bij Bouwinvest wordt middels een risicomodel de rendementseis bepaald per woningbelegging. De 
risicofactoren worden binnen het risicomodel ondergebracht in zeven risicogroepen , namelijk 
"aantrekkelijkheid", "bereikbaarheid", "courantheid", "huurprijsniveau", "onderhoud", "indeling" en 
"veiligheid". Elke risicofactor wordt beoordeeld met een score van 1 tot en met 4. Per woningcomplex 
worden de risicofactoren beoordeeld en hieruit komt een totaalscore. Aan deze totaalscore wordt een 
risicoprofiel gekoppeld, die samenhangt met een bepaalde rendementseis . 

Rendementseis & behaald rendement 
Binnen het onderzoek worden 163 woningcomplexen gebruikt uit de woningportefeuille van 
Bouwinvest. Deze complexen bestaan uit 101 eengezins- en 62 meergezinswoningen. Een complex 
kan bestaan uit enkele eengezinswoningen tot ruim 300 woningen in een appartementencomplex. 
Wanneer de data worden bestudeerd valt op dat de rendementseis van de woningcomplexen zelden 
overeenkomt met het gemiddelde behaalde totaal rendement over de periode 2002-2012. In figuur 1 is 
de lijn weergegeven waar de behaalde rendementen omheen zouden moeten liggen. Er is een grote 
variatie in behaalde rendementen ten opzichte van de rendementeis te onderscheiden. Dit betekent 
dat het ris icomodel niet de rendementen voorspelt die in werkel ijkheid behaald worden. 
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Figuur 1 Output van de scatterplot van de rendementseis en het totaal rendement. 

Binnen het onderzoek is middels vijf stappen gekeken welke factoren een relatie tonen met het 
rendement. T evens is gekeken welke factoren het rendement verklaren en daarmee de hoogte van 
het rendement be'lnvloeden. De uitkomsten warden hierna kort per stap beschreven. 

Stap 1: Rendement & risicofactoren risicomodel Bouwinvest 
Het verschil tussen de rendementseis en het behaald totaal rendement wordt nogmaals aangetoond 
bij stap 1 binnen de data-analyse, het toetsen van de samenhang tussen het rendement en de 
risicofactoren uit het model van Bouwinvest. De rendementseis toont met vrijwel alle factoren een 
positieve samenhang. Wanneer het verband tussen de risicofactoren en het totaal rendement 
bekeken wordt, verdwijnt dit verband voor bijna alle risicofactoren. 

Zoals hiervoor beschreven is het totaal rendement opgebouwd uit het direct en het indirect rendement. 
Dit is terug te zien in verbanden tussen de rendementen en de risicofactoren . Het direct rendement 
toont meerdere samenhangen met de risicofactoren. Het indirect rendement, daarentegen, toont 
amper samenhang. Door het ontbreken van samenhang tussen de risicofactoren en het indirect 
rendement wordt de correlatiecoefficient van het totaal rendement met de risicofactoren minder sterk. 

De meest opvallende samenhang tussen de rendementen en de risicofactoren uit het risicomodel van 
Bouwinvest is de samenhang met de risicofactor "leegwaarde". Hoewel een positieve samenhang 
verwacht wordt, toont deze risicofactor een sterk negatieve samenhang met het direct rendement. De 
leegwaarde is ook negatief samenhangend met het totaal rendement. Dit betekent dat een 
woningcomplex met een lagere leegwaarde per woning een hoger rendement heeft opgeleverd . Dit 
effect is te herleiden uit de samenhangen van een aantal andere risicofactoren met het direct 
rendement. Getoond is namelijk dat wanneer het direct rendement hoger is voor woningcomplexen die 
hoger scoren voor de risicofactoren "percentage UHW-contracten", "leeftijd voorzieningen woning" en 
"plek/omgeving". De hogere beoordeling van deze risicofactoren gaat gepaard met een lagere score 
voor de leegwaarde. 

Stap 2: Rendement & extra factoren op objectniveau 
Opvallend in de resultaten van de toetsen tussen de risicofactoren uit het risicomodel en de 
rendementen is het ontbreken van samenhang met de huurprijs. In het risicomodel wordt de huurprijs 
onder de liberalisatiegrens gezien als huurprijscategorie met het hoogste risico. Wanneer de huurprijs 
wordt bekeken van laag naar hoog toont de huurprijs een negatief verband. De sociale sector heeft 
meer risico door een strakke politieke regelgeving. Dit vormt voor een belegger een belemmering en 
daarom zal hij liever in de geliberaliseerde sector beleggen. Het beleggen in gereguleerde woningen 
heeft zich wel vertaald in een hoger rendement. Het nemen van het hoogste risico heeft zich voor de 
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huurprijs vertaald in een hoger rendement en volgt daarmee de beleggersgedachte. Wanneer een 
belegger het risico met betrekking tot de politieke regelgeving wil vermijden, zal hij gaan investeren in 
woningen in de vrije huursector. De belegger kan dan het best beleggen in woningen gelegen direct 
boven de liberalisatiegrens. In deze prijscategorie is een grate vraag naar woningen en gezien het 
negatieve verband een huurprijscategorie met een interessante risico rendement verhouding. 

Hoewel verwacht zou warden dat een aantal factoren een positief verband zouden tonen met het 
rendement, een hogere huurprijs of een grater oppervlakte zouden meer risico kunnen opleveren 
aangezien minder mensen binnen de doelgroep vallen , tonen de toetsen het tegenovergestelde. De 
toetsen tonen namelijk negatieve samenhangen . Het nemen van minder risico gaat hier samen met 
een hoger rendement. Objecten met een kleinere oppervlakte en lagere huurprijs hebben getoond 
beter te renderen. Daarnaast is aangetoond dat alleen de leegwaarde van de woning van belang is 
voor het rendement. Dit komt doordat het aantal woningen in een complex geen invloed heeft op het 
renderen van het woningcomplex. De leegwaarde op complexniveau is immers de leegwaarde van de 
woning vermenigvuldigd met het aantal woningen. 

Stap 3: Rendement & extra factoren op macroniveau 
Naast factoren op objectniveau, zijn factoren op macroniveau getoetst met het rendement. Op macro 
niveau is gekeken naar de gegevens op COROP niveau. Nederland bestaat uit 40 COROP gebieden. 
De woningcomplexen van Bouwinvest zijn gelegen in 25 verschillende COROP gebieden. Wanneer 
gekeken wordt naar de samenhangen tussen de factoren op COROP niveau en de rendementen is op 
te merken dat het indirect rendement geen samenhang toont. De verschillen tussen regio's hebben 
niet geresulteerd in een hoger of lager indirect rendement voor de woningcomplexen. Voor het totaal 
en direct rendement wel. Gekeken naar de demografie, in absolute aantallen, is te zeggen dat 
woningcomplexen in COROP gebieden waarbinnen een grate stad is gelegen slechter hebben 
gerendeerd over de periode 2002-2012. De COROP gebieden met daarin de vijf grootste steden van 
Nederland (Amsterdam, Rotterdam , Den Haag, Utrecht en Eindhoven) zijn de COROP gebieden met 
de hoogste aantallen met betrekking tot demografische factoren. Deze COROP gebieden warden 
gekenmerkt door een lager rendement. 

Een COROP gebied dat te maken heeft gehad met een sterke groei over de periode 2002-2012 heeft 
aangetoond een hoger rendement hebben behaald. Gebieden met grate steden warden gezien de 
trends en de ontwikkelingen in de demografie en woningmarkt de sterkste groeigebieden in de 
toekomst. Het investeren in een groeigebied zal daardoor mogelijk in de toekomst een hoger 
rendement op kunnen gaan leveren door het nemen van minder risico. 

Stap 4: Multipele regressie analyse voor het direct rendement 
Doordat het direct rendement met de meeste samenhangen toont met de (risico)factoren is de multiple 
regressie analyse uitgevoerd voor het direct rendement. Naar voren komt dat het risicomodel 23,5 
procent van de variatie van het direct rendement kan warden verklaard door het toevoegen van vier 
dummyvariabelen . De dummyvariabelen die daarbij gebruikt warden zijn afkomstig van de 
risicofactoren "leegwaarde", "leeftijd voorzieningen woning" en "veiligheidsvoorzieningen" uit het 
risicomodel van Bouwinvest. Wanneer gekeken wordt naar alle factoren zijn vier factoren naar voren 
gekomen die het direct rendement verklaren. Hiermee wordt 22, 7 procent verklaard. Dit zijn de factor 
"gemiddelde huurprijs" en drie dummyvariabelen van de risicofactoren "leegwaarde", "leeftijd 
voorzieningen woning" en "veiligheidsvoorzieningen". Een lagere huurprijs, een lagere leegwaarde, 
betere veiligheidsvoorzieningen en oudere voorzieningen gaan samen met een hoger direct 
rendement. Het positieve effect van de oudere voorzieningen zijn te verklaren door het groat 
onderhoud . Het groat onderhoud zorgt voor een daling in het direct rendement. Wanneer deze nog 
niet heeft plaatsgevonden, daarmee de voorzieningen ouder zijn , leidt dit tot een hoger direct 
rendement. OpV< llend is dat alleen factoren op objectniveau het direct rendement verklaren. 

RICK WILLEMSEN , AP RIL 2014 RENDEMENT VERKLARENDE RISICOFACTOREN PAGINA 7 



Stap 5: Leegwaarde & huurprij s 
Uit de multipele regressie analyse voor het direct rendement is gebleken dat de factoren "huurprijs" 
en "leegwaarde" het direct rendement het meest be.invloeden. De huurprijs blijkt immers sterk samen 
te hangen met de leegwaarde. De hoogte van de huurprijs wordt bepaald door de belegger, wanneer 
deze gelegen is boven de liberalisatiegrens. Op basis van de gestelde beleidsstrategie kan de 
belegger daardoor invloed uitoefenen op deze factor. Dit geldt niet voor de leegwaarde. De 
leegwaarde wordt bepaald door een onafhankelijke taxateur. De macrofactoren hebben daarbij een 
sterk verband met de leegwaarde. Te zeggen is dat wanneer de demografie, economie en 
woningmarkt veranderen, de leegwaarde verandert. De macrofactoren hebben daardoor indirect wel 
invloed op het direct rendement. 

Conclusie & aanbevelingen 
In figuur 2 zijn resultaten van de verschillende toetsen samengevoegd. Wanneer gekeken wordt naar 
het rendement is door het ontbreken van de samenhang met het indirect rendement vooral gericht op 
het direct rendement. De sterkste samenhangen met het direct rendement zijn opgetreden met de 
factoren "leegwaarde" en "huurprijs". Deze factoren komen oak voor in het regressiemodel voor het 
direct rendement. De factoren op macroniveau hebben niet direct invloed op het direct rendement. 
Indirect be"invloeden zij wel de factoren die direct invloed hebben op het direct rendement. Wanneer 
de belegger zich richt op het halen van een hoog direct rendement zal hij willen beleggen in een 
woningcomplex met een lage leegwaarde. Een lage leegwaarde gaat samen met een hoger direct 
rendement. Woningcomplexen gelegen buiten de grootste steden van Nederland blijven daardoor 
interessant. Aangezien hier het direct rendement hoger zal blijven dan in de Randstad. De 
waardeontwikkeling zal hier niet zo hard stijgen als in de Randstad. Daardoor is het mogelijk een 
hoog en constant direct rendement te halen over een lange exploitatieperiode. Het indirect rendement 
zal naar verwachting weer positief warden komende jaren en zal , na een focus op het direct 
rendement, het indirect rendement oak weer interessant warden. Gekeken naar het indirect 
rendement zal een belegger moeten investeren in een regio met een hoge ontwikkeling in 
huishoudens en woningvoorraad om een hogere waardeontwikkeling te behalen. De grootste steden 
van Nederland zijn , gezien de prognose, dan juist wel interessante investeringsgebieden. 

Op basis van dit onderzoek is het mogelijk meerdere aanbevelingen te doen voor aanpassingen in het 
risicomodel van Bouwinvest. Gebleken is dat het behaalde totaal rendement zelden overeenkomt met 
de rendementseis. Per rendementseis is een grate variatie in de behaalde rendementen te zien. De 
risicofactoren uit het risicomodel van Bouwinvest die geen samenhang hebben vertoond moeten 
warden verwijderd . Deze risicofactoren hebben wanneer het risico hoger of lager werd ingeschat, 
geen hoger of lager rendement behaald . Daarnaast is het beter de werkelijke getallen (interval/ratio 
niveau) te gebruiken wanneer dat mogelijk is. Op dit moment krijgt elke factor een score 1 tot en met 
4. In plaats van het categoriseren van de risicofactoren is het beter de waarde van de risicofactoren te 
vermenigvuldigen met een factor, daardoor is er geen minimale rendementseis zoals in het huidige 
model. De minimale rendementseis in het huidige model is 5,5 procent. Terwijl de gemiddeld behaalde 
rendementen van de woningcomplexen over de periode 2002-2012 vaak een lager behaald 
rendement tonen. 

Uit de toetsen is gebleken dat de risicofactoren "leegwaarde" en "huurprijs" het direct rendement het 
meest be"invloeden. Deze factoren hebben binnen het huidige model echter niet de hoogste weging . 
Deze factoren zullen een prominentere rol binnen het risicomodel moeten krijgen. Daarbij dient te 
warden gelet op de negatieve samenhangen. Waarbij een lagere leegwaarde en lagere huurprijs een 
hoger (direct) rendement oplevert. Deze factoren zijn daardoor op dit moment niet goed 
ge·implementeerd binnen het risicomodel. Tevens zou de grootte van de woning toegevoegd kunnen 
warden. 

Over het huidige risicomodel is tevens op te merken dat de factoren op macroniveau zijn 
ondervertegenwoordigd . De factoren op macroniveau op het gebied van demografie, economie en 
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woningmarkt hebben namelijk een samenhang getoond met de rendement. De huidige factoren 
zouden daarom zwaarder moeten meewegen. Een andere optie is het risicomodel opsplitsen in 
factoren op object- en macroniveau. Hierdoor maakt de regio waarin het woningcomplex gelegen een 
deel uit binnen het risicomodel. 

Een andere suggestie, op basis van de uitgevoerde toetsen, is het risicomodel opsplitsen in het direct 
en het indirect rendement. Het risicomodel kan dan gebruikt warden om het direct rendement te 
voorspellen aangezien de risicofactoren veel samenhang hiermee tonen. Voor het indirect rendement 
moet een andere model gebruikt wordt. Een model dat hiervoor mogelijk gebuikt kan warden, is het 
voorspellingsmodel van Janssen (2013) waarbij aan de hand voor meerdere scenario's het indirect 
rendement per provincie bepaald kan warden. Dit indirect rendement op provinciaal niveau kan 
gekoppeld warden aan de woningcomplexen die in de desbetreffende provincie gelegen zijn. 
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STAP 1,2,3: BIVARIATE SAMENHANGTOESTEN RENDEMENT EN (RISICO)FACTOREN 
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SUMMARY 
The housing market is a complex market. Therefore investing in residential properties entail risks. 
Institutional investors have a diversified portfolio. The risk differs per property. The biggest share of the 
portfolio will be invested in properties with a low or average risk profile. Only a little part of the entire 
portfolio has a high risk profile. Bouwinvest REIM, an institutional investor from the Netherlands, set a 
hurdle rate per residential property. This hurdle rate is set by assessing the risks that have incurred by 
investing in the relevant property. When the incurred risk is higher, the hurdle rate will be higher for the 
residential property. The question is whether taking a greater risk results in a higher return . 

Therefore the purpose of the research is: 

Gain insight into the relation between different (risk) factors and the return on residential property 
investments in different regions in the Netherlands, in order to test the risk model of Bouwinvest and 
improve the model when this is possible. 

The research question belonging to this research is the following : 

Which risk factors have influence on the return on property investments in different regions in the 
Netherlands? 

Through a literature review insight has been given in the investor market, the (rental) housing market, 
the return and in risk . 

Investor market & housing market 
There are many ways to invest in the investor market. Investing in real estate is one of these ways. 
The real estate market can be divided in commercial and non-commercial markets. The housing 
market is a non-commercial real estate market. The advantages of investing in real estate are the 
stable cash flow, the protection against inflation and the diversification possibilities. Due to the 
professionalization of the real estate investment process pension funds and insurance companies 
choose for real estate management organizations to invest a share of their capital in direct real estate. 
This is only a little share compared to the entire investment portfolio. 

Since the economic crisis, commotion and insecurity arose on the housing market. The last years, 
renting a dwelling became interesting again. The housing market consists for only forty percent out of 
rental dwellings. This is caused by the Dutch government. They stimulated people to buy a house 
instead of renting one. The biggest share of the rental dwellings is in the possession of the housing 
associations. Only three percent of the total housing market in the Netherlands consists of liberalized 
rental dwellings. Recognizable is the growth of semi expensive dwellings. The percentage of dwellings 
in the liberalized rental sector has doubled over the period 2006-2012. The institutional investors are 
the main players in this sector. By the modifications of the legislation the government is trying to 
stabilize the housing market. By the "DAEB" regulation the government forces the housing 
associations to focus on their main task, giving home, namely to provide housing for the lower income. 
The movement within the regulated rental sector is stimulated by the income dependent rent increase 
and applying the "WOZ" value in the property valuation system ("WWS"). Additionally, trends arose out 
of the demographic changes, such as the shrinking demography in parts of the Netherlands, ageing 
and individualization. The changing dynamics in the housing market have a positive effect on investing 
in the liberalized rental housing sector for institutional investors. 

Return 
The performance of property investments are calculated by the achieved return over a certain time 
period . The total return is the sum of the direct return and the indirect return. The direct return consists 
of the net rent income over a time period versus the average invested capital over the same period. 
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The indirect return is defined as the value development over a specific time period versus the average 
invested capital over the same period . 

During the economic crisis the value of many properties has downgraded. This means the indirect 
return decreased under zero. Because of the decreasing indirect return the direct return has become 
more interesting . The direct return is known for its stability. The rent/empty value ratio became more 
interesting by this development. The performances of property investment, according to the ROZ/IPD 
real estate index, show differences in regions of the Netherlands. Property investments located in and 
around the big cities in the Netherlands show a lower direct return and a higher indirect return than 
investments in different regions in the Netherlands. In these regions the direct return is higher. Looking 
at the forecast of the return of property investments it is notable that the indirect return will be positive 
again after 2014, which will mean the end of the downgrading period. 

Risk 
Risk consists of a chance and the result. The result is to translate into the effect the risk can have. A 
characteristic of risk is that it is volatile. This means that it can differ over the time. The straighter the 
return is over a period of time for an investment, the less volatile and thereby less risky it is to invest in 
the property. The risk can be decreased by diversification . When the investor invests in different 
sectors, he has the possibility to decrease the non-systematical risk. There is always a part of risk that 
can 't be diversified, this is the market risk. 

Risk occurs on different organization levels, namely on the strategic level , on the tactical level and in 
the operational level. On every organization level other risks are indicated . In this study there has been 
looked into the risk regarding the operational level. These risks are coordinated, steered and reduced 
by asset management on tactical level. In other words, there has been looked at the risks connected 
to residential properties on macro-, mesa- and micro level. 

Bouwinvest determines the hurdle rate per property with a risk model. The risk factors in this model 
are divided in seven different risk groups, namely "Attractiveness", "accessibility'', "marketability", "rent 
price level", "maintenance", "mapping" and "safety". Every risk factor is rated with a score from 1 till 4. 
Per housing complex all the risk factors are rated and that leads to a total score. A risk profile is 
connected to this total score. Which is related to a hurdle rate. 

Hurdle rate & achieved return 
By studying the data, notable is that the 
hurdle rate of the housing complexes and 
the achieved return over the time period 
2002-2012 are barely similar. Figure 1 
shows the curve that should have 
represented the achieved total returns over 
the time period 2002-2012. Shown is a big 
variety in achieved return according to the 
hurdle rates. This means the risk model of 
Bouwinvest is not predicting the return that 
is really achieved. 
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Fig ure 1 Out put of t he scatterplot of the total return and the hurdle ra te. 
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In this study five steps were taken to research which risk factors have a relation with the return. Also, 
the explanatory risk factors for the return and the influence of the these factors on the return have 
been studied. The results of the five steps are described below. 

Step 1: Return & risk factors risk model Bouwinvest 

The difference between the hurdle rate and the realized total return also became clear in step 1 of the 
data analysis, testing the correlation between the return and the risk factors of the risk model of 
Bouwinvest. The hurdle rate shows a positive correlation with almost all the risk factors from the 
model. When the total return was tested with the risk factors almost all the correlations disappeared. 

As introduced before, the total return consist of the direct return and the indirect return. This showed 
up when the correlation between the return and the risk factors . The direct return showed multiple 
correlations with the risk factors. Where the indirect return showed barely any correlation. Through the 
absence of the correlation between the indirect return and the risk factors, the correlation coefficient 
for the total return and the risk factors became less strong. 

The most notable correlation between the return and the risk factors of the risk model of Bouwinvest is 
the correlation with the risk factor "empty value''. Although a positive correlation was expected, the risk 
factor showed a strong negative correlation with the direct return . De empty value has also a negative 
correlation with the total return. This means a property with a lower empty value per dwelling has 
resulted in a higher return . This effect is attributable to the correlations of the other risk factors with the 
direct return . It became clear there is a positive correlation for three risk factors . When the direct return 
for a property is higher the rate of in the risk model is higher for the risk factors "percentage UHW 
contracts", "age amenities dwelling" and "site/environment". The higher rate of the these risk factors 
are going along with a lower rate for the empty value. 

Step 2: Return & the extra factors on object level 
Notable for the results of the tests between the risk factors for the risk model and the return is the 
absence of the correlation with the rent level. In the risk model , the rent level lower than the 
liberalization limit is noticed as the rent level with the highest risk . Looked at the rent level from a low 
amount to a high amount, a negative correlation showed up. The regulated sector involves more risks 
because of the tight policy of the government. This constitutes an obstacle for the institutional 
investors. Therefore an institutional investor rather invests in the liberalized sector. Investing in the 
regulated sector has translated into a h.igher return . Taking a greater risk goes along with a higher 
return , and thereby it complies with the principles of the investor. When an investor wants to avoid the 
risks with regards to the government policy, he will invest in the liberalized sector. For the investor the 
rent level directly above the liberalization limit will be the most interesting. This price category is known 
for a high demand and because of the negative correlation this rent level has a good risk return ratio . 

Expected was a positive correlation for several factors with the return . A higher rent level or a bigger 
surface might have a greater risk because of the fact that the target group is smaller. However, the 
results of the tests showed the opposite. The tests showed negative correlations . Taking a lower risk 
goes along with a higher return. Properties with dwellings with a smaller surface and a lower rent level 
have translated into a higher return . Furthermore, only the empty value of the dwelling is an important 
factor for the height of the return. This is due to the absence of the correlation between the number of 
dwellings in a property and the return. The empty value on property level is based on the empty value 
of a dwelling multiplied by the number of dwellings in the complex. 

Step 3: Return & the extra factors on macro level 
Besides the factors on property level , factors on macro level have been tested with the return . On 
macro level data on COROP level has been studied. The Netherlands consists of 40 COROP areas. 
The residential properties of Bouwinvest are located in 25 of these 40 COROP areas. Looked at the 
results of relation between the factors on COROP level and the return, it is notable the indirect return 
is not showing any correlation . The differences between the regions have not resulted in a higher or 
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lower indirect return for the properties. For the total and direct return, multiple correlation has been 
shown. The correlations between the return and the factors belonging to the demography, in absolute 
numbers, showed that properties in a COROP area wherein a big city is located has resulted in a 
lower return over the period 2002-2012. The COROP areas wherein the five biggest cities of the 
Netherlands (Amsterdam, Rotterdam , The Hague, Utrecht and Eindhoven) are located, have the 
highest numbers for the demographical data. These COROP areas are distinguished as areas with a 
lower return. 

A COROP area that can be characterized as an area with a stronger growth over the period 2002-
2012 have shown a higher return . Areas with big cities are, taking into account the trends and 
developments in the demography and housing market, the stronger growing areas in the future . In the 
future, investing in growing areas will probably result in a higher return by taking less risk. 

Step 4: Multiple regression analysis for the direct return 
The direct return has shown the most correlations with the (risk) factors. Therefore the multiple 
regression analysis is executed for the direct return. The regression for the risk factors of the risk 
model of Bouwinvest declared 23,5 percent of variance of the direct return by adding four dummy 
variables to the regression model. The dummy variables used in the model are coming from the risk 
factors "empty value", "age amenities dwelling" and "safety facilities" of the risk model of Bouwinvest. 
Looked at all the factors used in this study are four factors declaring the direct return . With this 
regression model 22,7 percent of the direct return is declared . The factors in the model consists of the 
factor "average rent level" and three dummy variables coming from the risk factors "empty value", "age 
amenities dwelling" and "safety facilities" . A lower rent level , a lower empty value, better safety 
facilities and older amenities in the dwelling are going along with a higher direct return. The positive 
effect of the older amenities on the direct return can be declared by the major maintenance. The major 
maintenance results in a lower direct return, because the major maintenance causes lower revenues . 
When the major maintenance has not been established yet, this means older amenities in the 
dwelling, the direct return will be higher. Notable is only factors on property level declare the direct 
return. 

Step 5: Empty value & rent level 
The multiple regression analysis shows that the factors "empty value" and "rent level" have the most 
influence on the direct return. The rent level and the empty value are showing a high correlation 
(r=0,807). The level of the rent price is determined by the investor, when the rent price is higher than 
the liberalization limit. On the basis of policy of the organization an investor has the possibility to exert 
influence on the rent prices. The investor does not have the possibility to exert influence on the empty 
value. The empty value is determined by an independent appraiser. The factors on macro level have a 
strong correlation with the empty value. One could state that, when the demography, economy and the 
housing market change, the empty value changes. Therefore, factors on macro level indirectly 
influence the direct return . 

Conclusion & recommendations 
Figure 2 shows the results of the different tests combined . Looking at the return is, through absence of 
the correlations with the indirect return, focused on the direct return . The strongest correlation with the 
direct return has been showed with the factors "rent level" and "empty value". These factors also came 
forward in the multiple regression analysis. The factors on macro level do not directly influence the 
direct return . Indirectly they do, because the factors on macro level have correlated with the 
explanatory factors. If an investor wants to gain a high direct return, he will invest in a residential 
property with a low empty value. A low empty value goes along with a higher direct return. Housing 
complexes that are not located in the biggest cities of the Netherlands are therefore interesting. The 
direct return will remain higher in these regions then in the Randstad. The value of the dwellings in 
these regions will not increase as strong as they do in the Randstad. Therefore it is possible to 
accomplish a high and steady return over a long exploitation period in these regions. In the upcoming 
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years, the indirect return will become positive again. This mean, after a focus on the direct return, the 
indirect return will become interesting again. If the investor wants to accomplish a high indirect return 
he should invest in a region with a strong development of households and housing stock. According 
to the forecast, the biggest cities of the Netherlands will be the most interesting regions to invest in for 
the indirect return . 

Due to this study it is possible to do multiple recommendations for adaptions in the risk model of 
Bouwinvest. Shown is that the average return over the period of 2002-2012 does not match the 
expected hurdle rate. Each hurdle rate showed a big variety in accomplished returns . The risk factors 
from the risk model of Bouwinvest that did not show any correlation with the return should be deleted. 
For these risk factors a smaller of greater estimated risk did not turn out in a lower or higher return. 
Also, it is better to use the actual numbers (on interval/ratio level) when this is possible. At this 
moment each risk factor is rated with a score 1 to 4. Instead of categorizing the risk factors it is better 
to multiply the real number with a factor. By implying this method, there is no minimum hurdle rate for 
the residential property. At this moment the hurdle rate of a residential property can't be lower than 
5,5 percent. While the residential properties over de period 2002-2012 often showed a lower average 
return than 5.5 percent. 

The tests turned out that the risk factors "empty value" and "rent level" influence the direct return the 
most. These factors does not have the highest weighing in the current model. These factors should 
become more prominent in the model. Thereby should be focused on the negative correlation of the 
factors with the return . Which means that a lower empty value and a lower rent price goes along with a 
higher (direct) return . Therefore, these factors are not good implied in the current model. Also, the 
surface of the dwelling should be added to the model. This factor showed a negative correlation too. 

In the current risk model the factors on macro level are underrepresented. The factors on macro level , 
in terms of demography, economy and housing market, showed a correlation with the return . 
Therefore, the current factors in the risk model should weight stronger. Another option is to split up the 
model in two parts , factors on macro level and factors on property level. By splitting the model up, the 
region where the property is located is becoming more important in the model. 

The last suggestion is, on basis of the executed statistical tests, to split the risk model for the direct 
and indirect return . The current risk model , with some adaptions, can be used to predict the direct 
return. Because of the multiple correlations the factors have shown with the direct return. For the 
indirect return another model should be used. A possible model to predict the indirect return is the 
forecast model of Janssen (2013). This model predicts the indirect return per province. The sum of the 
expected direct return and the indirect return sets the hurdle rate for the residential property. 
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STEP 1,2,3: BIVARIATE CORRELATION ANALYSIS BETWEEN RETURN AND (RISK) FACTORS 
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Figure 2 The results of the tests combined . 
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llNLEIDING 

1.1 AANLEIDING, DOELSTELLING, PROBLEEMSTELLING & ONDERZOEKSVRAGEN 

Volgens de IVBN (2012), de vereniging van lnstitutionele Vastgoed Beleggers in Nederland, is het 
huurwoningsegment gelegen boven de liberalisatiegrens een interessant segment voor institutionele 
beleggers. De vraag, vanuit de huurders, groeit in dit segment. Slechts 3 procent van de totale 
woningvoorraad bestaat uit huurwoningen in dit huursegment. Op dit moment investeren institutionele 
beleggers elk jaar in twee- tot drieduizend woningen in deze sector wat hun de grootste investeerders 
maakt in deze sector. Ze willen dit laten uitgroeien naar 10.000 woningen per jaar. Het woningtekort is 
op dit moment nog steeds 3,5 procent, wat gelijk staat aan 250.000 woningen en dit zal tot 2020 
verder ontwikkel ingen tot 4 procent (Koot, 2013). 

Sinds de economische crisis is er onrust en onzekerheid op de woningmarkt ontstaan . Het huren van 
een woning is weer interessant geworden. De huurwoningmarkt beslaat slechts 40 procent van de 
totale woningmarkt, doordat de koopwoningmarkt jaren is gestimuleerd door de overheid. Van deze 40 
procent is het grootste gedeelte in het bezit van de woningcorporaties. Door de aanpassingen in de 
wet- en regelgeving probeert de overheid de woningmarkt te stabiliseren. De nieuwe regelgeving heeft 
betrekking op alle spelers in de huurwoningmarkt. Onder deze nieuwe regels valt onder andere dat de 
woningcorporaties worden teruggedrongen naar hun kerntaken (DAEB regeling) en de doorstroming 
van huurders naar het duurdere huursegment wordt gestimuleerd door een inkomensafhankelijke 
huurverhoging. Daarnaast zijn trends op de woningmarkt te signaleren voortkomend uit de 
demografische veranderingen als krimp in delen van Nederland, vergrijzing en individualisering. De 
veranderende dynamiek heeft een positief effect voor de institutionele beleggers op het beleggen in 
woningen in de vrije huursector. 

De prestaties van het beleggen in woningen wordt gemeten middels het rendement. Het totaal 
rendement is opgebouwd uit het direct rendement en het indirect rendement. Het direct rendement 
komt voort uit de huurstroom van een woningcomplex en het indirect rendement heeft betrekking op 
de waardeontwikkeling. Het totaal rendement is decennia positief geweest, maar sinds de 
economische crisis is het rendement binnen de woningmarkt gaan dalen. In 2009 is het totaal 
rendement zelfs negatief geweest. Voor de toekomst zal de waardedaling naar verwachting gaan 
minderen en in de toekomst weer positief worden. 

De woningmarkt is een complexe markt en het beleggen in woningen brengt daardoor risico's met zich 
mee. lnstitutionele beleggers hebben een gediversifieerde portefeuille. Het risico verschilt hierbij per 
woningobject. Voor een groot gedeelte wordt ge"investeerd in objecten met een laag en gemiddeld 
risico. Daarnaast wordt belegd in een klein aantal objecten met een hoog risico. Bouwinvest Real 
Estate lnvesment Management (REIM), hierna Bouwinvest, stelt per woningcomplex een 
rendementseis door het inschatten van de risico's die genomen worden met het beleggen in het 
desbetreffende woningcomplex. Wanneer het risico voor een woningcomplex hoger wordt beoordeeld, 
wordt een hogere rendementseis gesteld voor het woningcomplex. De vraag is echter of deze hoge 
risico's ook daadwerkelijk een hoger rendement met zich meebrengen. 

Briels (2012) heeft een afstudeeronderzoek uitgevoerd waarbij is ingegaan op factoren die van invloed 
zijn bij investeringsbeslissingen omtrent vastgoedbeleggingen in de woningmarkt. Middels interviews 
bij meerdere institutionele beleggers die beleggen in woningen is gebleken dat alleen gekeken wordt 
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naar risico en rendement en uitsluitend willen investeren in groeiregio's. Dit onderzoek zal daar verder 
op ingaan. 

De doelstelling van dit onderzoek luidt daarom als volgt; 

lnzicht krijgen in de relatie tussen verschillende (risico)factoren en het rendement bij 
woningenbeleggingen in verschillende regio 's in Nederland, teneinde het risicomodel van Bouwinvest 
te toetsen en wanneer mogelijk te verbeteren. 

Hieruit kan de volgende probleemstelling worden opgesteld : 

Welke risicofactoren hebben invloed op het rendement bij woningbeleggingen in verschillende regio 's 
in Nederland? 

Om tot een antwoord te komen van deze hoofdvraag zullen een aantal deelvragen behandeld worden. 
De deelvragen die horen bij deze vraag zijn de volgende; 

o Hoe is het behaalde rendement opgebouwd? 
o Hoe is de relatie tussen de rendementseis die voortkomt uit het risicomodel van Bouwinvest 

en het behaalde rendement? 
o Welke andere risicofactoren zijn er te onderscheiden op object- en macroniveau? 
o Wat is de relatie tussen de risicofactoren en het rendement? 
o Welke risicofactoren voorspellen het rendement en wat is de invloed van de regio in 

Nederland daarop? 

1.2 AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK 

De onderzoekseenheden binnen het onderzoek zijn de woningcomplexen uit het woningfonds van 
Bouwinvest. Deze complexen liggen verspreid over heel Nederland. De woningcomplexen vallen 
grotendeels in de vrije huursector, daarnaast hebben enkele woningencomplexen een gemiddelde 
huurprijs gelegen onder de liberalisatiegrens. 

De risicofactoren die worden getoetst binnen het onderzoek hebben betrekking op het objectniveau, 
maar ook op het macroniveau. Gezien de beschikbare data en de ligging van de complexen in 
Nederland zal voor de factoren op macroniveau gekeken worden op COROP niveau. Doordat in 
sommige steden maar een woningcomplex gelegen is, wordt het rendement van de stad bepaald door 
dat ene woningcomplex. Door te kijken naar het COROP gebied wordt het draagvlak aan 
woningcomplexen in het desbetreffende gebied verhoogd. 

1.3 METHODISCHE VERANTWOORDING 

Om de doelstelling te bereiken zoals hiervoor geformuleerd zal het stappenplan uit figuur 1.1 worden 
doorlopen. 

Na het opstellen van de onderzoeksopzet wordt middels de literatuurstudie inzicht verkregen in een 
aantal onderdelen met betrekking tot het onderzoek. Zoals hiervoor aangegeven gaat dit onderzoek 
over de relatie tussen risico en rendement van woningbeleggingen in Nederland. De onderdelen 
waarop wordt ingegaan betreffen de beleggingsmarkt, de (huur)woningmarkt, het risico en het 
rendement. 

De dataset die gebruikt wordt voor het kwantitatieve onderzoek bestaat uit de woningcomplexen uit 
het woningfonds van Bouwinvest. Per woningcomplex zijn een aantal gegevens beschikbaar. Per 
complex is het gemiddelde totaal, direct en indirect rendement over de periode van 2002 tot en met 
2012 bekend. Het rendement is binnen dit onderzoek de afhankelijke variabele . Daarnaast komen een 
aantal variabelen voort uit het risicomodel. Dit betreft de risicofactoren uit het risicomodel en de 
rendementseis . De variabelen met betrekking tot de ris icofactoren worden binnen dit onderzoek 
opgedeeld in drie delen. Naast de risicofactoren die worden gebruikt binnen het risicomodel van 
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Bouwinvest wordt gekeken naar extra factoren op objectniveau en naar factoren op macroniveau . De 
(risico)factoren zijn de onafhankelijke variabelen binnen dit onderzoek. 

Middels meerdere statistische toetsen zal onderzocht worden welk verband te onderscheiden is 
tussen het rendement en de risicofactoren. Middels de toetsen op objectniveau wordt gekeken of het 
model van Bouwinvest de beleggersgedachte volgt, waarbij een hoger risico een hoger rendement 
moet opleveren. Tevens wordt door middel van de extra factoren op objectniveau gekeken of er 
factoren zijn die samenhangen het rendement. Middels de analyse van de factoren op COROP niveau 
is te zeggen of een verband is op te merken tussen de rendementen die behaald worden in de 
verschillende regio's in Nederland. 

Na het uitvoeren van de samenhangtoetsen wordt door middel van een multipele regressie analyse 
bepaald welke factoren het rendement verklaren en de mate van invloed op het rendement door deze 
factoren. Als laatste wordt onderzocht of de verklarende factoren een relatie tonen met de 
risicofactoren uit het onderzoek. 

In de conclusie wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag gesteld van dit onderzoek. Dit antwoord 
zal worden onderbouwd aan de hand van de opgedane kennis uit de literatuurstudie en de 
kwantitatieve toetsen. Daarnaast zullen aanbevelingen worden gedaan voor het risicomodel van 
Bouwinvest en aanbevelingen voor verder onderzoek. 

Aanleiding, doelstelling 

& Probleemstelling 

ONDERZOEKSOPZET 

Belegg ingsmarkt & 

won ingmarkt 

LITERATUURSTUDIE 

Datavoorbereiding : 

Gebruik cijfers CBS, 

Bouwinvest en Experian 

ANALYSE & RESULTATEN 

.... 
y 

... 
y 

... 
II" 

Onderzoekvraag 

& deelvragen 

Rendement 

Data analyse: Correlaties 

en multipele regressie 

analyse 

Conclusies & 

aanbevelingen 

Figuur 1.1 Stappenplan van het onderzoek. 

1.4 LEESWIJZER 

"" Afbakening , 

• 
II Risico (factoren) 

Resultaten : Verklarende 
• 
II risicofactoren voor het 

rendement 

In dit hoofdstuk is een kader geschetst van het onderzoek, dit betreft de aanleiding, doelstelling en 
probleemstelling. Daarnaast is in het stappenplan het verloop van het onderzoek aangegeven. 

De hoofdstukken 2,3,4 hebben betrekking op de literatuur en het verschaffen van inzicht in de 
begrippen die gehanteerd zijn binnen het onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de 
beleggingsmarkt en de woningmarkt. De woningbeleggingsmarkt vormt een klein onderdeel van de 
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totale beleggingsmarkt. Hoe de beleggingsmarkt is opgebouwd en welk deel de 
woningbeleggingsmarkt daarvan inneemt zal in dit hoofdstuk besproken warden. Daarnaast wordt 
gekeken naar de Nederlandse woningmarkt, met een focus op de Nederlandse huurwoningmarkt. 
Binnen Nederland zijn de institutionele beleggers vooral actief in het hogere huursegment. Er wordt 
ingezoomd op de huursegmenten en de ontwikkelingen binnen de woningmarkt. Tevens wordt 
gekeken naar de demografische verschillen binnen Nederland. 

Hoofdstuk 3 staat in het teken van het rendement. Rendement wordt gezien als de prestatiemeter 
binnen de beleggingsmarkt. In dit hoofdstuk zal ingegaan warden op hoe het rendement is 
opgebouwd en naar de ontwikkeling van het rendement over de afgelopen jaren binnen de 
verschillende vastgoedsectoren. Daarnaast wordt gekeken naar de ontwikkeling en prognose van de 
rendementen in de woningmarkt. In het afsluitende deel van dit hoofdstuk warden de verschillende 
soorten waarde besproken en hoe deze warden bepaald . 

In hoofdstuk 4 zal warden ingegaan op risico. Wat is risico? De eigenschappen van risico warden 
bekeken. Ook wordt ingegaan op de relatie tussen risico en rendement. Risico is een breed begrip en 
kan warden opgesplitst in veel verschillende groepen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar 
risicofactoren uit andere onderzoeken en naar een risicomatrix voor het verdelen van de risico's over 
de verschillende organisatieniveaus binnen de beleggingswereld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
het risicomodel dat door Bouwinvest gebruikt wordt om een risicoprofiel in te schatten en een 
bijbehorende rendementseis te bepalen. 

Na de literatuurstudie wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de data die gebruikt zullen warden bij de 
kwantitatieve analyse. De complexen van Bouwinvest warden onder de loep genomen. De prestaties 
van de complexen warden bekeken en tevens warden alle factoren die gebruikt warden tijdens de 
analyse beschreven. Dit betreft de factoren uit het risicomodel van Bouwinvest, de extra factoren die 
zijn toegevoegd op objectniveau en de extra factoren die zijn toegevoegd op macroniveau , waarvoor 
de gegevens op COROP niveau gebruikt zijn . 

In hoofdstuk 6 warden de analyses in vijf stappen uitgevoerd . Als eerste wordt gekeken welke 
samenhangen te onderscheiden zijn tussen het rendement en de verschillende (risico)factoren. 
Daarnaast wordt, op basis van de significante samenhangen, een multipele regressie analyse 
uitgevoerd. Hierdoor is te zien welke factoren het rendement verklaren en daarmee invloed hebben op 
het rendement. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de relatie tussen de verklarende variabelen voor 
het rendement en de andere risicofactoren uit het onderzoek. 

Hoofdstuk 7 bestaat uit de conclusie en aanbevelingen. Er zullen aanbevelingen warden gedaan voor 
verbeteringen in het risicomodel van Bouwinvest en voor verder onderzoek. 
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2 BELEGGEN IN VASTGOED 

2.1 BELEGGINGSMARKT 

Bij beleggen wordt een beschikbaar vermogen ge·lnvesteerd in een bestemming die zal gaan renderen 
in de tijd. De periode van de investering is bepaald, dan wel onbepaald (Keeris, 2001 ). Categorieen 
waarin belegd kan worden, zijn onder andere aandelen, obligaties en onroerend goed . Dit onderzoek 
zal betrekking hebben op de laatste categorie, onroerend goed . De onroerend goedmarkt is verder 
onder te verdelen in verschillende submarkten. Deze markten zijn op te delen in twee categorieen, 
namelijk commerciele en niet-commerciele vastgoedmarkten. Onder de commerciele 
vastgoedmarkten vallen kantoren, bedrijfsruimten en winkels . Daarnaast wordt tegenwoordig ook 
steeds meer belegd in commerciele markten als hotels, parkeergarages en leisure. Tot de niet
commerciele vastgoedmarkt behoren woningen, maar ook ziekenhuizen, scholen, gevangenissen etc. 
De zorg is een markt die laatste jaren steeds populairder wordt binnen de beleggingsmarkt mede door 
de demografische trends als vergrijzing . In deze paragraaf zal dieper worden ingegaan op de 
verschillende manieren van beleggen in onroerend goed, argumenten voor het beleggen in direct 
onroerend goed en zal worden gekeken naar de trends en ontwikkelingen in de woningmarkt. 

2.1.1 BELEGGEN IN ONROEREND GOED 

Van Gool e.a. (2007) verstaan onder het beleggen in onroerend goed het vastleggen van vermogen in 
onroerend goed, met het doel om uit de exploitatie en verkoop van het onroerend goed een 
toekomstige stroom geldelijke opbrengsten te realiseren. Bij het beleggen in onroerend goed kan 
onderscheid gemaakt worden in direct en indirect vastgoed. Bij direct vastgoed gaat het om 
beleggingen waarbij de belegger de directe eigenaar is of beschikt over de financiele vermogenstitels 
waardoor hij het recht heeft op de opbrengsten. Bij indirect beursgenoteerd vastgoed belegt de 
belegger in de vorm van aandelen op de beurs. Dit kan bij een van de beursgenoteerde 
vastgoedfondsen. In tegenstelling tot de grote investeringen die gedaan moet worden bij direct 
vastgoed, is het bij indirect vastgoed mogelijk in te stappen met een beperkt bedrag. Hierbij is de 
belegger echter geen eigenaar, maar heeft hij wel recht op een deel van de opbrengsten (Van Gool 
e.a., 2007). Daarnaast is er nog een tussencategorie, namelijk het indirect niet-beursgenoteerd 
vastgoed. Onder deze categorie vallen besloten fondsen, commanditaire vennootschappen (CV's) en 
maatschappen. Het vormt een tussenvorm doordat de belegger geen invloed heeft op het 
management, maar wel eigendom verwerft. Indirect niet-beursgenoteerd vastgoed speelt zich niet af 
op de publieke markt en het is niet mogelijk vrij toe te treden (Van Boom, 2005). 

2.1.2 ARGUMENTEN VOOR BELEGGEN IN DIRECT ONROEREND GOED 

Binnen dit onderzoek zal alleen gekeken worden naar direct onroerend goed, het beleggen in 'stenen'. 
De belangrijkste kenmerken van het beleggen in direct onroerend goed zijn (Van Gool, 2013); 

o Het is een vermogens- en productiemiddel 
o Het is niet verplaatsbaar 
o Het is heterogeen, elk object is uniek 
o Het kent relatief hogere eenheidsprijzen 
o Het is een illiquide markt is 
o Het kent een lange productie- en levenstijd 
o Het kent veel overheidsregulering en heeft een zeer intensieve vorm van 

management nodig 
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Door deze kenmerken vormt het beleggen in direct onroerend een afwijkende vorm van beleggen ten 
opzichte van andere beleggingscategorieen. Desondanks is het wel een populaire vorm van beleggen 
en kent het beleggen in deze categorie een groot aantal voordelen. Direct onroerend goed wordt 
gekenmerkt door de lange levensduur. Hieraan zitten vaak lange huurcontracten gekoppeld, waardoor 
het inkomen van de belegger gegarandeerd kan worden. Wanneer een object een goede locatie en 
prestatieniveau bezit, is het mogelijk als belegger jezelf meer te verzekeren van deze stabiele 
inkomende geldstromen. Echter door de huidige situatie op de vastgoedmarkt is het extra van belang 
de objecten goed te kiezen. De laatste jaren heeft de vastgoedmarkt laten zien dat de waarde van een 
object snel kan dalen en een snelle groei in leegstand kan optreden, wat gelijk staat aan meer risico. 
Op dit moment is de leegstand op de kantorenmarkt namelijk 14,6% (DTZ, 2013). Eind jaren negentig 
was je met een investering in vastgoed ook verzekerd van een hoog rendement. Wat ervoor zorgde 
dat vastgoed werd gekenmerkt door een aantrekkelijk risico rendement profiel. Het rendement voor 
vastgoed beleggingen is nog steeds hoog, het rendement ligt tussen aandelen en vastrentende 
waarden, maar het is niet meer vanzelfsprekend (Brounen, 2013). Dit komt vooral door de verandering 
in de waarde van het object de laatste jaren. De huuropbrengsten zijn vastgelegd in het huurcontract 
en worden ge'indexeerd met de inflatie, wat ervoor zorgt dat het direct rendement meegroeit met de 
inflatie (Hendriks,2003). Het laatste voordeel , en de belangrijkste voordeel , van het beleggen in direct 
onroerend goed voor beleggers is de portefeuille diversificatie. Dit komt doordat de correlatie tussen 
direct onroerend goed en andere beleggingsvormen zeer gering is, in sommige gevallen zelfs 
negatief. Door vastgoed toe te voegen aan een portefeuille is een belegger in staat het risico te 
verlagen. Diversificatie van de portefeuille zal nader besproken worden verder in hoofdstuk 3. 

2.1.3 INSTITUTIONELE BELEGGERS 

Binnen de vastgoedbeleggingsmarkt zijn twee groepen te onderscheiden, namelijk de institutionele 
beleggers en de particuliere beleggers. De markt van de particuliere beleggers is niet transparant en 
zijn daardoor ook geen concrete cijfers van bekend . Deze groep beleggers zal verder niet besproken 
worden in het onderzoek. Onder institutionele beleggers zijn vier verschillende groepen te rekenen. Dit 
zijn de pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vastgoedbeleggingsinstellingen die 
beursgenoteerd zijn en overige vastgoedbeleggingsinstellingen waarvan minimaal 50% van de 
aandelen in het bezit is van een of meer hiervoor genoemde institutionele beleggers (Keeris, 2001 ). 
Tegenwoordig kiezen pensioenfondsen en verzekeraars ervoor het vastgoedbeleggingsproces uit te 
besteden aan beleggingsinstellingen. Deze organisaties zijn de laatste jaren groter geworden en 
hebben zich verder geprofessionaliseerd. Hierdoor zijn de pensioenfondsen en verzekeraars niet zelf 
de institutionele beleggers, maar de fondsen waarin zij deelnemen. De fondsen worden beheerd door 
vastgoedmanagementorganisaties, maar zijn wel afhankelijk van de pensioenfondsen en 
verzekeraars. Dit komt doordat zij vaak de grootste aandeelhouder vormen en daardoor zorgen voor 
het vermogen om te beleggen (Briels, 2012). De vastgoedmanagementorganisaties zijn verenigd in de 
veren iging van institutionele beleggers in vastgoed in Nederland (IVBN). De IVBN telt op 1 januari 
2013 dertig leden en vertegenwoordigen samen ruim zestig miljard euro aan onroerend goed in 
Nederland en vijftig miljard euro in het bu itenland. De leden van de IVBN beschikken in totaal over 
130.000 woningen, waarvan bijna de helft zich bevindt in de vrije huursector (IVBN, 2013). 

In figuur 2.1 zijn de geldstromen binnen de institutionele beleggingsmarkt te zien. In dit figuur zijn de 
woningbeleggingen als voorbeeld genomen, maar de geldelijke stromen zijn vergelijkbaar bij kantoor
en winkelbeleggingen. Te zien is dat de pensioenfondsen en verzekeraars het geld verkrijgen uit 
premies, betaald door de pensioen- en verzekeringsdeelnemers. Met deze premies vergaren de 
pensioenfondsen en verzekeraars financiele middelen die zij investeren in de hiervoor besproken 
(woning)fondsen. De vastgoedmanagementorganisaties, die deze fondsen beheren, acquireren de 
woningen en betalen voor het onderhoud. lnkomsten uit huur en verkoop van de woningen komen ook 
terecht bij het woningfonds. Het woningfonds betaalt dividend uit aan de pensioenfondsen en 
verzekeraars. Zij keren premies uit aan de pensioen- en verkeringsgerechtigden. 
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Figuu r 2.1 Geldstromen binnen de institutionele won ingbeleggingsmarkt. 
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De belangrijkste doelstelling van de vastgoedfondsen is het beheren van het vermogen van hun 
deelnemers, de pensioenfondsen en verzekeraars, en het verzekeren van uitkering in de toekomst. Dit 
is mogelijk door het vermogen te beleggen in stabiele beleggingsobjecten, waardoor het risico kan 
warden ingeperkt (Eduard, 2007). Naast beleggingen in direct en indirect vastgoed wordt belegd in 
andere sectoren. In tabel 2.1 zijn de beleggingen die gedaan warden door de pensioenfondsen, 
verzekeraars en beleggingsinstellingen te zien uitgedrukt in miljarden euro's. Opvallend in de tabel is 
de ontwikkeling van de aandelen. Het indirect vastgoed en overige aandelen en deelnemingen zijn de 
laatste 6 jaar bijna verdubbeld . Sinds de start van de economische crisis is het aandeel dat belegd 
wordt in direct vastgoed gedaald. Dit is te verklaren door de onzekerheid in de vastgoedmarkt van de 
laatste jaren. Gekeken naar dit aandeel beleggingen in direct vastgoed is te zien dat de beleggingen 
in direct vastgoed slechts een heel klein dee! is van de totale beleggingsportefeuille van institutionele 
beleggers, slechts 44, 7 miljard euro van het totaal van 1821 ,5 miljard euro. Van deze wordt 44, 7 
miljard euro wordt belegd in direct vastgoed is 12,2 miljard euro belegd in woningen in Nederland 
(CBS, 2013). Dit is relatief hoog wanneer je kijkt naar de andere sectoren waarin belegd wordt in 
Nederland, in totaal 15,3 miljard euro in de winkel- en kantorenmarkt. De reden voor het relatief hoge 
vermogen in woningen is dat woningen bekend staan als een vastgoedsector met een laag risico met 
een stabiel rendement. 
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label 2.1 Totaal beleggingen en beleggingen per categorie van de Nederlandse institutionele beleggers (in miljarden 

euro's) (Bron : CBS, 2013) 

Totaal beleggingen 1170,3 1043,9 1385,2 1514,5 1611,1 1821,5 

Direct vastgoed 50,9 48,5 45,9 46,3 45,8 44,7 

Hypotheken 36,1 34,8 36,9 41,5 45,7 46,4 

Indirect vastgoed 58 50,4 71,9 91,1 107 123,3 

Overige aandelen en deelnemingen 476,6 310,9 612,1 701 694,3 789,1 

Obligaties 439,9 421,7 463 473 517,1 597 

Financiele derivaten 1,3 45,5 11,3 16,4 57,9 69,1 

Leningen op lange termijn 42,2 38,8 37,1 41,l 33,9 38,3 

Overige beleggingen 65,2 93,4 107,1 104,1 108,9 113,6 

2.2 DE NEDERLANDSE WONINGMARKT 

Hiervoor is getoond dat woningen een groat gedeelte innemen van het totale vermogen dat door 
institutionele beleggers is belegd in direct vastgoed in Nederland. In deze paragraaf zal warden 
gekeken hoe deze Nederlandse woningmarkt in elkaar zit, met een focus op de huurwoningmarkt. 
lnstitutionele beleggers zijn vooral actief in de vrije huursector. Op 1 januari 2013 telde Nederland 7,3 
miljoen woningen. De verdeling van de Nederlandse woningmarkt is te weergegeven in figuur 2.2. 
Slechts 3 procent valt in de vrije (niet-gereguleerde) huursector. De vraag in deze markt ligt hoger, wat 
deze markt interessant maakt voor institutionele beleggers (Koot,2013). 
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Figuur 2.2 De verdeling van de woningmarkt op 1 januari 2013 

(Bron: ABN AMRO, 2014) 

2.2.1 DE HUURWONINGMARKT 

(80%) 

In figuur 2.3 is het verloop te zien van de huur- en koopwoningen van 1986 tot 2012. Te zien is dat het 
aandeel koopwoningen procentueel de huurwoningen heeft overtroffen. In de periode van 1986-2012 
is de totale woningvoorraad toegenomen met 37 procent, dat gelijk staat aan een aantal van twee 
miljoen woningen . In die periode is het aan aantal huurwoningen gedaald, terwijl het aantal 
koopwoningen flink is gestegen. De koopmarkt is jaren gestimuleerd en het aandeel koopwoningen is 
in die jaren oak sterk toegenomen . De welvaart en de overheidsmaatregelen hebben bijgedragen aan 
deze groei. Echter nu de financiele crisis voelbaar is in Nederland is deze oak terug te zien in de 
stagnatie in het aantal koopwoningen. Het consumentenvertrouwen in koopwoningen is afgenomen 
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waardoor deze trend zich niet heeft doorgezet, in figuur 2.3 te zien aan de afvlakking van de stijging in 
het aantal koopwoningen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013). 
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Fi guur 2.3 De verdeling huur en koop binnen de woningmarkt in de periode 1986 - 2012. 

(Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties,2013) 

Binnen de huurmarkt is een onderscheid te maken in verschillende categorieen. Onder het kabinet 
Den Uyl is in 1975 een grate stap gezet binnen de huursector door de individuele huursubsidie 
ingevoerd. Hierbij wordt gekeken of iemand op basis van inkomen, gezinssamenstelling en kwaliteit 
van de huurwoning huursubsidie wordt toegekeerd. Wanneer men een huurprijs heeft boven een 
bepaald bedrag, zijn zij niet meer in de mogelijkheid om huursubsidie te krijgen (Huurdersvereniging 
Amsterdam , 2012). Hierop is dit onderscheid gebaseerd. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties stelt deze als volgt: 

"Alie woningen tot de Liberalisatiegrens warden tot de gereguleerde voorraad gerekend. Dit dee/ van 
de voorraad is primair bedoe/d voor de doe/groep met /agere inkomens waaronder de doelgroep van 
de huurtoes/ag. De huurtoeslagregeling kent verschillende huurgrenzen. Is de huur lager dan de 
Basishuur, dan komt de huurder niet voor huurtoes/ag in aanmerking. Op het dee/ van de huur tussen 
de Basishuur en Kwaliteitskortingsgrens kan volledige toeslag ontvangen warden. Van de huur tussen 
de Kwaliteitskortings- en Aftoppingsgrens moet de huurder een dee/ ze/f beta/en. Voor het dee/ tussen 
Aftoppings- en Liberalisatiegrens wordt alleen in uitzonder/ijke gevallen huurtoeslag toegekend. 
Binnen de geregu/eerde voorraad zien we een toename van woningen met een huurprijs tussen de 
Aftoppings- en Liberalisatiegrens. " 

Binnen de huurmarkt is sinds 2006 een verschuiving op te merken, te zien in figuur 2.4. Het aantal 
huurwoningen in de categorie tussen de aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens groeide van 15 naar 
21 procent en het aandeel boven de liberalisatiegrens verdubbelde bijna en steeg van 7 naar 12 
procent. Daarnaast is op te merken dat het aandeel dat in het bezit is van particuliere investeerders, 
waaronder beleggers, is gestegen de laatste jaren, zie figuur 2.5. Sinds 2002 was het percentage 
altijd 80 procent of hoger. Sinds 2012 is op te merken dat het bezit van de woningcorporaties gedaald 
is tot 77 procent. Dit is te verklaren doordat de institutionele beleggers meer zijn gaan beleggen in 
woningen de laatste jaren. Wat mogelijk is door de woningkrapte in bepaalde delen van Nederland en 
de vraag naar woningen in de prijscategorie gelegen net boven de liberalisatiegrens. De 
huurprijsklasse net boven de liberalisatiegrens is een logische huurprijsklasse om in te investeren 
gekeken naar de woningmarkt. Ten eerste omdat de klasse geschikt is voor mensen die voor het eerst 
gaan samenwonen, maar nog niet willen kopen. Maar vooral voor huishoudens die een woning 
zoeken maar door de huidige financiele situatie niet in de mogelijkheid zijn een lening te krijgen 
waardoor kopen geen optie meer is. Daarnaast komt er wanneer een institutionele belegger gaat 
beleggen in een huurprijscategorie gelegen is onder de liberalisatiegrens, de gereguleerde woningen, 
veel regulering bij van de overheid . En wanneer een institutionele belegger zich gaat focussen op de 
dure huurprijsklassen is de concurrentie van de koopmarkt aanwezig. Deze markt is tevens al 
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verzadigd in veel gebieden in Nederland (Vos, 2012). Dit betekent dat het aanbod in die gebieden 
voldoende is om de vraag te voorzien. 

Figuu r 2.4 Verdeling huurwoningen. 

(Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

kon in krij ksrel aties,2013) 
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Figuur 2.5 Verdeling in woningbezit tussen 

woningcorporatie en particuliere sector. 

(Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

kon in krij ksrelaties,2013) 

De laatste jaren is de verdeling binnen de 
huursector tussen de corporaties en de institutionele beleggers onder druk komen te staan. 
Corporaties werden teruggedrongen naar hun kerntaak, kwalitatieve huisvesting leveren aan de 
lagere inkomens. De overheid heeft daarom de DAEB regeling ingesteld . De DAEB (Dienst in 
Algemeen Economisch Belang) regeling stelt dat 90 procent van de woningen in de gereguleerde 
sector, het DAEB deel , moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot 34.229 euro 
(prijspeil 2013). Hierdoor komen huishoudens met een hoger inkomen minder snel in de mogelijkheid 
een gereguleerde huurwoning te betrekken. Wat ervoor zorgt dat deze groep mensen zich moet gaan 
richten op het geliberaliseerde huursegment. Wat de vraag naar woningen in de geliberaliseerde 
sector doet toenemen . De liberalisatiegrens binnen de huursector (prijspeil 2013) bedraagt €681,02. 
De huurprijs die wordt gehanteerd om te bepalen of een huur wel of niet geliberaliseerd is heeft 
betrekking op de aanvangshuurprijs (Rijksoverheid, 2013). Wanneer deze bij de aanvangshuur onder 
de liberalisatiegrens valt, blijft het een gereguleerde huurwoning. Ook wanneer deze na het stijgen 
van de huurprijs boven de liberalisatiegrens uitstijgt. De wettelijk maximale huurprijzen worden 
berekend middels het woning waarderingsstelsel (WWS). Bij het aangaan van een nieuw huurcontract 
wordt gekeken hoeveel punten de woning scoort volgens het WWS. Wanneer dit lager is dan de 
liberalisatiegrens, wat gelijk staat aan 143 punten, is sprake van een maximaal redelijke huurprijs. 
Wanneer een woning hoger scoort dan de liberalisatiegrens in het woning waarderingsstelsel , wat 
neerkomt op 143 punten of meer, is geen wettelijk maximale huurprijs. De markt bepaald dan wat de 
huurprijs zal zijn , de hoogte van de huurprijs hangt af van wat de huurder bereid is te betalen. 

De overheid heeft sinds 2012 meer veranderingen in het huurbeleid binnen de Nederlandse 
huurwoningmarkt toegebracht. De eerste wijziging betreft een wijziging met betrekking tot de 
verhoging van het maximale huurverhogingspercentage. Deze was gelijk aan de inflatie, maar met het 
ingaan van de nieuwe maatregel is het mogelijk om de huur 5 procent bovenop de inflatie te verhogen 
voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro (IVBN, 2013). Hierdoor is het mogelijk de 
huren harder te laten stijgen voor scheefwoners. Scheefwonen is het bewonen van een goedkope 
huurwoning door huishoudens die het inkomen hebben om een duurdere huurwoning te betrekken. 
Door het huurverhogingspercentage te verhogen met 5 procent bovenop de inflatie is het mogelijk dat 
zij eerder hun gereguleerde huurwoning verlaten en doorstomen naar de geliberaliseerde markt. 
Hierdoor ontstaat een betere doorstroming, daardoor kan de woning van de corporatie weer kunnen 
worden toebedeeld aan de lagere inkomens. De doorstroming betekent dat meer vraag naar de 
huurprijscategorie gelegen boven de liberalisatiegrens komt, wat een voordeel is voor de institutionele 
beleggers. 
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Een tweede maatregel die de overheid heeft ingevoerd is een recente ontwikkeling. De overheid is 
samen met de IVBN, Aedes, de Woonbond en Vastgoed Belang overeengekomen tot een verandering 
in het woning waarderingsstelsel (Aedes, 2013). De WOZ-waarde van de woning zal mee gaan tellen 
binnen het WWS. Gekeken wordt naar de WOZ-waarde per vierkante meter en aan de hoogte van dit 
bedrag wordt een aantal punten aan toegekend. Voor het toevoegen van de WOZ-waarde zijn de 
punten voor de woonvorm en de woonomgeving komen te vervallen . Op deze manier is het mogelijk 
een hoger huur te vragen in gebieden waar de druk hoger is . Dit is interessant voor de institutionele 
beleggers. Doordat in schaarste gebieden de WOZ-waarde hoger ligt zal het punten voor meer 
woningen boven de liberalisatiegrens uitkomen. Dit zorgt voor meer mogelijkheden voor de 
institutionele belegger en maakt het investeren in groeigebieden aantrekkelijker. 

2.2.2 REGIONALE VERSCHILLEN IN DE DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING 

De WOZ-waarde van een complex en daarmee de huurprijs verschillen per regio in Nederland. 
Tussen de verschillende regio's in Nederland is een verschil in demografische ontwikkeling op te 
merken. Door deze ontwikkelingen ontstaat een verschil in de woningmarkt per regio. Hierdoor zal in 
de toekomst vraag blijven naar woningen in schaarste gebieden en zullen sommige delen van 
Nederland (verder) krimpen. De onderwerpen die hier even kort besproken zijn de bevolkingsgroei en 
-krimp, de huishoudensontwikkeling, de vergrijzing en de veranderingen binnen de beroepsbevolking. 

Bevolkingsgroei en -krimp 
Tot 2025 zal de trend van het groeien van de Randstad en het krimpen van de randen van Nederland 
verder doorzetten. De groei en krimp is te verklaren door de aantrekkingskracht van de gebieden. De 
groeiregio's zijn de gebieden die gezien warden als locaties met arbeidsmogelijkheden en 
voorzien ingen aanwezig zijn als hoger onderwijs. De randgebieden hebben voor de jonge inwoners en 
de inwoners van middelbare leeftijd te weinig te bieden, wat een bevolkingsstroming van de 
randgebieden naar de groeigebieden in beweging brengt. Als gevolg hiervan ligt het geboortecijfer in 
de randgebieden lager en de is het percentage ouderen in de krimpgebieden hoger. Dit zal in de 
verdere toekomst kunnen leiden tot een grotere verdeling tussen de groei en krimpgebieden (CBS, 
2013). Tien COROP gebieden warden gekarakteriseerd als een gebied met een sterke groei tot 2025. 
Veel van deze gebieden liggen in de randstad . Op te merken is Flevoland als groeigebied . Dit is te 
verklaren door de nieuwbouw die gepland is in Almere. Tevens opmerkelijk is het COROP gebied, 
overig Groningen. In dit gebied ligt de studentenstad Groningen wat grotendeels verantwoordelijk is 
voor de toekomstige groei van dit gebied . Op dit 
moment is al een woningtekort in Nederland en door de 
groei zal in de grate steden voorlopig een woningkrapte 
blijven bestaan. Het woningtekort is op dit moment 3,5 
procent en dit zal tot 2020 verder ontwikkelingen tot 4 
procent (Koot, 2013). Dit maakt deze steden 
interessante gebieden om te investeren voor 
institutionele beleggers met oog op de toekomst. 

Huishoudens 
Wanneer gekeken wordt naar Nederland op het gebied 
van huishoudens is Nederland is het opvallend dat een 
groat aantal gebieden zal groeien, zie figuur 2.6. Het 
aantal huishoudens groeit overal harder dan het aantal 
inwoners, procentueel gezien. De sterke ontwikkeling 
concentreert zich in de Randstad en steden in provincie 
Noord-Brabant. Buiten deze stedelijke gebieden is een 
ander vooruitzicht op te merken. Aan de randen in het 
Noorden en het Zuiden van Nederland wordt een 
daling in huishoudens verwacht (Eichholtz, 2014). 
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Figuu r 2.6 Verwachte huishoudensg roei per 

gemeente, verwachting 2012-2030 (i n aanta llen) 

(Bron: Eichholtz, 2014) 
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Binnen de steden is een verschil op te merken . Er is een vertrekkende beweging van huishoudens 
met middelbaren, ouderen en kinderen uit de stad. Deze huishoudens trekken naar gebieden met 
veel eengezinswoningen met veel rust, ruimte en groen. Opmerkelijk binnen de groei van de 
huishoudens in de steden is de groei in de binnensteden. Het CBS (2013) geeft hiervoor de volgende 
redenen, namelijk de individualisering, de toenemende populariteit van het grootstads leven onder 
jonge ouders en een andere rede hiervoor kan worden veroorzaakt door de stagnatie van de 
woningmarkt. Hierdoor zijn jonge gezinnen minder te snel geneigd te verhuizen, waardoor ze de 
verhuizing uit de stad uitstellen. 

Door de individualisering zijn meer eenpersoonshuishoudens gekomen. Deze trend duurt nog voort. 
Binnen alle leeftijdscategorieen neemt het aantal alleenstaanden toe. De gevolgen van de steeds 
kleinere huishoudens betekent ook een veranderde woningbehoefte. Eenpersoons-huishoudens 
hebben over het algemeen een lager besteedbaar inkomen en daardoor zijn ze niet in de mogelijkheid 
een dure huur- of koopwoning te bemachtigen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 2013). Hierdoor komt meer behoefte aan kleinere huurwoningen met een lagere 
huurprijs. Door de nieuwe regeling zijn zij namelijk, wanneer eenpersoonshuishoudens een hoger 
inkomen heeft dan 43.000 euro, aangewezen op huurwoningen in de geliberaliseerde segment. 

Vergrijzing & beroepsbevolking 
Tussen krimpgebieden aan de randen van Nederland en vergrijzing is een link te leggen. Het vertrek 
van de jongeren en gezinnen is verantwoordelijk voor de hoge vergrijzing in deze regio's. Zoals 
hiervoor al aangegeven zijn steden in de toekomst een plek waar jongeren naartoe verhuizen voor 
carrierekansen en voorzieningen als hoger onderwijs. Hierdoor zal de vergrijzing tussen groei en 
krimpgebieden verder toenemen. Doordat de bevolking in heel Nederland ouder wordt, is in de 
krimpgebieden sprake van een dubbele vergrijzing. De vergrijzing heeft dat geen effecten op de 
omvang van de potentiele beroepsbevolking. Door het verschuiven van de AOW-leeftijd zal de 
beroepsbevolking ook groeien. De verdeling van deze groei is vergelijkbaar met de demografische 
ontwikkeling van Nederland. De Randstad zal groeien en in de randgebieden is een krimp te zien in 
de periode 2012 tot en met 2025. 

2.3 RESUME 

Beleggen kan op vele manieren. Dit onderzoek heeft betrekking op het onroerend goed. Onroerend 
goed is verder op te delen in verschillende submarkten, de commerciele en niet-commerciele markten. 
Woningen vallen onder de niet-commerciele markt. De voordelen van het beleggen in onroerend goed 
zijn de stabiele kasstromen, relatief laag risico tegen een aantrekkelijk rendement, bescherming tegen 
inflatie en de diversificatiemogelijkheden. Door het professionaliseren van de 
vastgoedbeleggingsproces kiezen pensioenfondsen en verzekeraars ervoor een dee! van hun 
vermogen te laten investeren door vastgoedmanagementorganisaties in direct onroerend goed. Dit is 
een klein deel wanneer gekeken wordt naar de totale beleggingsportefeuille. 

Op de woningmarkt is in de laatste jaren meer ruimte gekomen voor de vrije sector. Door een 
veranderende woningmarkt is huren aantrekkelijker geworden. Te zien over de laatste zes jaar is dat 
het segment boven de aftoppingsgrens zich verder heeft ontwikkeld en een groter dee! in bezit is 
gekomen van de particuliere sector ten opzichte van de woningcorporatie. Deze ontwikkeling is 
mogelijk geweest door de veranderingen binnen de huurwoningmarkt. Door de DAEB regeling worden 
corporaties teruggedrongen naar hun kerntaak. Daarnaast is de doorstroming binnen de gereguleerde 
huursector gestimuleerd door de inkomsten afhankelijke huurverhogingen en het toevoegen van de 
WOZ waarde in het woning waarderingsstelsel. Door de demografische ontwikkelingen zullen meer 
regionale verschillen binnen de woningmarkt ontstaan. Een groei is op te merken in de steden en de 
randgebieden is sprake van krimp. De vergrijzing zal in de krimpgebieden een groter effect hebben 
door het optreden van een dubbele vergrijzing . 
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3 RENDEMENT 

3.1 HET BEGRIP RENDEMENT 

In dit hoofdstuk zal dieper warden ingegaan op het begrip rendement. Daarvoor zal eerst gekeken 
warden hoe het rendement is opgebouwd. 

Het totaal rendement is opgebouwd uit het direct en het indirect rendement. Het direct rendement 
bestaat uit de netto opbrengsten gedurende een bepaalde periode uitgezet tegen het gemiddeld 
ge·investeerde vermogen over een meetperiode. Het indirect rendement betreft de waardeontwikkeling 
van het vastgoedobject afgezet tegen het gemiddeld ge'investeerde vermogen over dezelfde 
meetperiode (RIGO, 2003). Het direct en indirect rendement samen vormt het totaal rendement. 

In formulevorm is het rendement als volgt uit te drukken, namelijk (ROZ/IPD,2007): 
Totaal rendement (TR) =(Nit + CVt- CVt-1) I CVt-1 
Direct rendement (IRt) =Nit I CVt-1 
Indirect rendement (CVGt) = (CVt - CVt-1) I CVt-1 

Waarbij: 
TR = Total Return (T otaal Rendement) 
NI = Net Income (Netto huuropbrengsten) 
CV =Capital Value (Kapitaalswaarde) 
IR = Income Return (Direct Rendement) 
CVG =Capital Growth (Waardegroei of Indirect Rendement) 
t =time (tijd in jaren/meetperiode) 

De behaalde rendementen warden verzameld door de IPD. De IPD, Investment Property Databank, is 
in 1995 begonnen de prestatiegegevens van direct vastgoed centraal te verzamelen, waardoor meer 
transparantie in de vastgoedmarkt is gekomen. De IPD/ROZ vastgoedindex heeft betrekking op het 
vastgoed in bezit van institutionele beleggers en zorgt ervoor dat het mogelijk is verschillende 
vastgoedmarkten naar sector, maar oak in landen, met elkaar zijn te vergelijken. Daarnaast bestaat 
sinds 2000 een corporatie vastgoedindex, waar de prestaties van de corporaties in zijn uitgewerkt. Per 
object beschikt de IPD over een aantal gegevens, namelijk de oppervlakte, eenheden, taxaties, 
huurinformatie, kapitaalsuitgaven en -ontvangsten en exploitatiekosten en -opbrengsten. (IPD/ROZ, 
2007). 

In tabel 3.1 zijn de totale, directe en indirecte rendementen van de totale vastgoedmarkt uitgezet van 
1995 tot 2012 (IPD, 2013). Te zien is dat de directe rendementen over de jaren redelijk stabiel is 
geweest. De fluctuaties zijn terug te zien in het indirect rendement, die zijn doorwerking hebben op het 
verloop van het totaal rendement. Opvallend is dat het totaal rendement is gezakt onder het direct 
rendement in 2008, gearceerd in het grijs . Dit hangt samen conjuncturele veranderingen in de 
economie. Sinds de start van de economische crisis is binnen de vastgoedmarkt begonnen met 
afwaarderen, wat betekent dat het indirect rendement onder de nulgrens ligt. 

Tabel 3.1 Rendementen van vastgoed van 1995-2012 . (Bron: IPD, 2013) 

TR 10,8 11,9 12,7 13,7 15,8 16,1 11,4 8,8 7,1 7,8 10,2 12,5 11,3 3,3 -0,2 4,6 3, 8 ,12 

DR ~5 ~2 ~9 ~o 6,8 6,3 6,1 6, 1 6,0 6,0 5,8 5,6 5,2 5,1 5,3 5,4 5,4 5,4 

IR 3,0 4,4 5,4 6,3 8,5 9,2 5,0 2,6 1,1 1,7 4,2 6,6 5,8 -1,7 -5,3 -0,8 -1, 5 -4,0 
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In figuur 3.1 zijn de rendementen van 1995 tot en met 2012 per vastgoedsector weergegeven. 
Winkels toonde het meest stabiele rendement over de totale periode. Opvallend bij het verloop van de 
curve van woningen dat ze het hevigst reageren op de schommelingen. Rond 2000, waar de grafiek 
een piek in de rendementen vertoont, zijn woningen de bovengelegen sector. Woningbeleggingen 
stonden altijd bekend als een belegging met een laag risico dat zich uitkeerde tegen een stabiel 
rendement. Wanneer wordt gekeken naar de periode rond 2009 is te zeggen dat alle markten een 
stevige daling laten zien. Op het moment van het dieptepunt is te zien dat de rendementen bij de 
woningen het laagst waren, waardoor de rendementen behaald uit woningbeleggingen niet meer als 
vanzelfsprekend kan worden gezien. 
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Figuu r 3.1 Totaal rendement vastgoedsectoren 
(bron: !PD, 2013) 

3.2 RENDEMENTEN IN DE WONINGMARKT 

In tabel 3.2 is het verloop van de rendementen van woningen weergegeven, zoals ze bekend zijn bij 
de IPD/ROZ vastgoedindex. Wat hier duidelijk is te zien, is dat het direct rendement dat behaald wordt 
op woningen redelijk stabiel is door de tijd . Dit is logisch, aangezien de huuropbrengsten van de 
woningen een stabiele factor zijn bij de woningbeleggingen door de afgesloten huurcontracten die, 
m'inimaal , meegroeien met de inflatie. Bij het direct rendement gaat het om de netto huuropbrengsten. 
Dit betreft het totaal aan huuropbrengsten minus de exploitatiekosten. Woningen, die enige jaren in de 
portefeuille zitten, raken verouderd en moeten onderhouden worden om op het kwaliteitsniveau te 
blijven waar de markt naar vraagt. Wanneer groot onderhoud wordt gepleegd bij een woningcomplex 
is dit een grote investering. Dit is terug te zien in het direct rendement door een daling in het direct 
rendement. De netto huuropbrengsten zijn immers lager in dat jaar. 

De volatiliteit van het totaal rendement van woningen is vooral afkomstig uit de verloop van de 
waardeontwikkeling , het indirect rendement. Naast de behaalde rendementen is ook de prognose tot 
en met 2023 te zien. Deze prognose is tot stand gekomen door de waardeontwikkeling te koppelen 
aan de economische groei. Waardeontwikkeling en economische groei correleert namelijk heel sterk 
met elkaar (r=0,830). Te zien in de prognose tot 2023 is dat de rendementen weer zullen gaan groeien 
en dat het totaal rendement weer boven het direct rendement komt te liggen, wat betekent dat het 
indirect rendement weer boven de nul grens komt en er een einde komt aan de periode van 
afwaarderen. 

RICK WILLEMSEN, A PRIL 2014 REN DEMENT VERKLARENDE RISICOFACTOREN PAGINA32 



20,0 

c 15,0 
QJ 
+-' 
c 
QJ 

~ 10,0 
'-
0.. 

+-' 
c 
QJ 

5,0 

E o,o 
~ %~~~oom~ru~~~ooo 
c 
~ -5,0 

-10,0 
Tijd ( in jaren) 

- totaal rendement 

- direct rendement 

-indirect rendement 

Figuu r 3.2 Verloop van behaalde rendementen in de woningmarkt in de periode 1996-2012 en prognose 2013-2023. 

(Bron: !PD, 2013; Bouwi nvest research, 2013) 

In tabel 3.2 zijn de COROP gebieden te zien met de gemiddeld behaalde rendementen tussen 1995 
en 2012. Het gemiddelde rendement dat getoond wordt is hoog wanneer je kijkt naar de huidige 
rendementen die gemaakt warden op de woningmarkt. Dit hoge gemiddelde is vooral afkomstig van 
de hoge rendementen uit de periode van 1995 tot en met 2000, zoals te zien is in figuur 3.2 lagen de 
rendementen tussen 1995 en 2000 rand de 15 procent in de woningmarkt. Wanneer beter wordt 
gekeken naar het rendement bij woningbeleggingen tussen de COROP gebieden is er een verschil op 
te merken. Een goed voorbeeld hiervan is het verschil in de opbouw van het totaal rendement tussen 
de COROP gebieden Groot-Amsterdam en Noord-Friesland. 

Agglomeratie Haarlem 8.7 4,5 4,0 Noord-Fries land 9,1 5,3 3,6 

Alkmaar en omgeving 9,6 4.7 4,7 Zuidoost-Friesland 9,2 5,1 3,9 
Groot-Amsterdam 9,3 4.4 4,7 Zuidwest-Friesland 8,7 4,7 3,8 

Het Gooi en Vechtstreek 8.7 4.4 4,2 Flevoland 9,1 5,2 3,8 

Umond 9,3 4,5 4,5 Achterhoek 9.4 4,7 4,5 

Kop van Noord -Holland 7,8 4,6 3,0 Arnhem/Nijmegen 9,1 4,5 4.4 
Zaanstreek 9,3 4,6 4,5 Veluwe 9,1 4,6 4,3 

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 8,8 4,5 4,1 Zuidwest-Gelderland 

Agglomeratie 's-Gravenhage 8,4 4,7 3,6 Noord-Overijssel 9,1 4,8 4,1 

Delft en Westland Twente 8,6 4.7 3.7 
Groot-Rijnmond 8,8 4,8 3,8 Zuidwest -Overijssel 8,5 4.7 3,6 
Oost-Zuid-Holland 8,8 4,5 4,1 Midden-Noord-Brabant 9,3 4,8 4,3 

Zuidoost-Zuid-Holland 8,9 4.7 4,0 Noordoost-Noord-Brabant 9,0 4,5 4,3 

Utrecht 9,2 4,8 4,3 West-Noord-Brabant 8,8 4,7 3,9 
Oost-Groningen Zuidoost-Noord-Brabant 9.4 4,6 4,5 

Delfzijl e.o. Midden-Limburg 8,7 4,9 3,7 

Overig Groningen 9,6 5,3 4,1 Noord-Limburg 9.4 4,9 4,3 
Noord-Drenthe 8,6 5,2 3,3 Zuid-Limburg 8,5 4,9 3,4 
Zuidoost -Drenthe 8,5 5,0 3,3 Overig Zeeland 9,5 4,8 4.4 
Zuidwest -Drenthe 9,8 5,0 4,5 Zeeuwsch-Vlaanderen 

Beide gebieden liggen namelijk boven het gemiddelde rendement behaald over de periode 1995-
2012, de opbouw van het gemiddelde totaal rendement is wel verschillend. Bij Groot-Amsterdam is 
namelijk sprake van een, in verhouding tot de andere COROP gebieden, laag direct rendement, terwijl 
zij van alle gebieden het hoogste indirect rendement vertonen. Noord-Friesland, daarentegen, heeft 
het hoogste direct rendement gehaald van alle COROP gebieden. Echter is het totaal rendement niet 
het hoogste van allemaal. Dit verschijnsel zal warden verklaard aan de hand van het voorbeeld 
gegeven in figuur 3.3, waar gekeken is naar een gemiddelde situatie. In het voorbeeld zijn twee 
identieke woningen naast elkaar gezet. De ene woning is gelegen in het COROP gebied Groot
Amsterdam en de andere woning in Noord-Friesland. Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk is 
Amsterdam een locatie waar de woningprijzen hoger ligger door de druk op de woningmarkt, mede 
door de ontwikkelingen in de demografie. Gezien dat de woningen identiek zijn is de waarde in Groot-
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Amsterdam het dubbele van de waarde in Noord-Friesland. De kosten voor het ontwikkelen is gelijk, 
de woningen zijn immers identiek, maar de grond waarop de woning gebouwd wordt is veel duurder in 
Groot-Amsterdam. Door de hiervoor genoemde druk is de waarde ook harder gestegen in Groot
Amsterdam ten opzichte van Noord-Friesland. Wanneer deze gegevens worden ingevoerd in de 
formules om het rendement te berekenen, komt de verdeling uit tabel 3.2 naar voren. Doordat de 
huuropbrengsten, uitgaande van geen onderhoudskosten, in Noord-Friesland hoger zijn ten opzichte 
van de waarde in Groot-Amsterdam wordt een hoger direct rendement behaald in Noord-Friesland. 
Echter door de sterke stijging van de waarde in Groot-Amsterdam is het indirect rendement daar 
hoger, wat ervoor zorgt dat het totaal rendement nagenoeg gelijk is . 

Huu r 1=1 

Waarde t =l 

Waardeontwikkeling 1=0_1=1 

Direct rendement 

Indirect rendement 

Totaa/ rendement 

• Groot Amst erdam 

€850 p. maand 

€300.000,

€15 .000,

(850*12)/ 300000=3,4% 

15000/ 300000 = 5,0% 

3,4+ 5,0 =8,4% 

• Noord Friesland 

€600 p. maand 

€150.000,

€5 .000,

(600*12)/ 150000 =4,8% 

5000/ 150000=3,3% 

4,8+3,3=8,1% 

Figuu r 3.3 Voorbeeld voor het verschil in de opbouw van rendementen tussen de COROP gebieden 

3.3 DE WAARDE VAN HET WONINGBELEGGINGSOBJECT 

Binnen de woningmarkt worden verschillende soorten waarde door elkaar gebruikt. De meest 
voorkomende waarden zijn de marktwaarde en de beleggingswaarde. Deze marktwaarde wordt 
gebruikt om de rendementen te berekenden die bekend zijn bij de IPD/ROZ vastgoedindex. De 
marktwaarde is het bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige 
verkoper met beide kennis van de markt, zonder dwang, verkocht zal worden (Berkhout, 2010). 
Wanneer het woningobject in de portefeuille van het woningfonds blijft wordt de marktwaarde bepaald 
door middel van de taxatiewaarde. De taxatiewaarde wordt bepaald door onafhankelijke taxateurs die 
handelen volgens de specifieke taxatierichtlijnen gesteld door de IPD/ROZ-vastgoedindex {IPD/ROZ, 
2007). 

Onder de beleggingswaarde wordt het vermogen verstaan dat een investeerder bereid is te betalen 
voor een object. De hoogte van de waarde wordt bepaald door de geldstroom van inkomsten die hij 
verwacht te realiseren met de investering over een bepaalde tijdsperiode {RICS, 1997). Een 
uitgebreidere definitie van de beleggingswaarde is gesteld door Keeris (2001) in zijn vastgoedlexicon. 
Volgens hem kom de beleggingswaarde overeen met: 

"de contante waarde van a/le, op basis van een scenario geraamde, toekomstige netto cashflows 
gedurende de (aangenomen) resterende exploitatieperiode, daaronder begrepen de berekende 
restwaarde per afs/uitingsdatum van deze beschouwde periode, daarbij contant gemaakt tegen de op 
het moment van berekening aan te houden rendementseis, ge/et op het aangenomen 
rendementlrisicoprofiel van het betreffende object en rekening houdend met het algemeen hiervoor 
geste/de referentieniveau van de betreffende beleggingscategorie". 

De leegwaarde is onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik. Hierbij worden eventuele 
garageboxen en bergingen meegenomen. De leegwaarde van een complex is de som van alle 
individuele leegwaarden van de woningen. Deze waarde is theoretisch. Wanneer alle woningen uit het 
complex tegelijk op de markt gebracht zouden worden wordt de leegwaarde namelijk negatief 
be.invloed (IPD, 2013; Kasteel , 2004). De prijs van een verhuurd complex ligt dus altijd aanzienlijk 
lager dan leegwaarde. De prijs die uiteindelijk betaald zal worden voor een woningcomplex ligt tussen 
de beleggingswaarde en de leegwaarde in. Dit is logisch te verklaren. Wanneer mutaties binnen een 
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woningcomplex plaatsvinden, is er sprake van een hogere waarde dan de beleggingswaarde. De 
leegwaarde is een te hoge waarde aangezien er huurders in een woningcomplex zitten die niet de 
marktconforme huurprijs betalen. De marktwaarde zal meer naar de leegwaarde neigen wanneer de 
huidige huurcontracten een huurprijs hanteren die marktconform is. 

Zoals in het vorige hoofdstuk al naar voren is gekomen, is de koopwoningmarkt gestagneerd en de 
woningprijzen daarmee gedaald. Men is weer ge·interesseerd geraakt in het huren van een woning. 
Voor institutionele belegger betekent dit dat het verkopen van complexen of het uitponden van 
woningen moeilijker is geworden, waardoor de huurinkomsten belangrijker zijn geworden. Hierdoor 
wordt de scope van de beleggers verlegd. Er wordt niet meer alleen gekeken naar de leegwaarde 
waardoor een andere parameter belangrijk wordt, de huur/leegwaarde ratio. Deze ratio betreft het 
totaal aan huurinkomsten gedeeld door de leegwaarde van het complex. Vanzelfsprekend geldt, hoe 
hoger de huur/leegwaarde ratio, hoe hoger het direct rendement. Hiermee is te zeggen dat het direct 
rendement voor de institutionele beleggers interessant is, wanneer het indirect rendement daalt. 
Gezien de toekomstige ontwikkeling van het indirect rendement is te zeggen dat deze scope wel zal 
warden bijgesteld. Echter zal het indirect rendement niet meer op het oude niveau terechtkomen, 
waardoor mogelijk een tussenvorm gevonden zal moeten warden tussen het oude en het nieuwe 
denken om een optimaal rendement te behalen. 

3.4 DE WONINGWAARDE 

De waarde van een woning wordt bepaald door meerdere factoren . Een indeling voor de 
waardebepalende factoren is de volgende (Francke, 2013): 

o Rechten 
o Verkoopvoorwaarden 
o Marktcondititie 
o Locatie 
o Fysieke kenmerken 

De factoren hangen af van de vraag, het aanbod en de financiele omstandigheden van het 
woningobject. Wanneer gekeken wordt naar het object zelf, het objectniveau, dan draait het vooral om 
de locatie en de fysieke kenmerken. Twee objecten die identiek zijn , maar gelegen zijn op een andere 
locatie in Nederland kunnen een andere waarde hebben, zoals hiervoor middels een voorbeeld is 
uitgelegd. De kosten voor het bouwen van de woning zijn gelijk, maar de grondwaarde maakt het 
verschil. Daarnaast kan bij de locatie gekeken warden naar de fysieke woonomgeving, het 
mesoniveau . Factoren die daarbij een rol spelen zijn de sociaal culturele kenmerken, de sociaal 
economische kenmerken en de functionele omgevingskenmerken. Wanneer naar de woning zelf 
gekeken wordt, is het niet mogelijk een uitputtende lijst aan factoren op te stellen. Factoren die onder 
andere warden meegenomen in het bepalen van de waarde van de woning zijn woninggraotte, 
perceeloppervlakte, woningtype, bouwjaar, onderhoudstoestand en de aanwezigheid van bijvoorbeeld 
een parkeerplaats, lift en garage (Francke, 2013). 

Naast de factoren die hiervoor zijn bespraken zijn er regionaal , op macroniveau, oak verschillen op te 
merken. De factoren die mogelijke oorzaken zijn voor het verschil in ontwikkeling van de prijs zijn 
inkomen, werkgelegenheid , beraepsbevolking, bevolking, huishoudens, opleidingsniveau, leegstand 
en voorzieningen (Francke, 2013). Een aantal hiervan zijn hiervoor al bespraken met betrekking tot de 
huurwoningmarkt. Door de ontwikkeling van deze factoren en door de crisis is de waarde van de 
woningen de laatste jaren onder druk komen te staan en is daardoor flink gedaald . In drie jaar, van 
2010 tot 2013, is de waarde gemiddeld met ruim 13 pracent gedaald. Tot de sterkste dalers behoren 
onder andere de COROP gebieden agglomeratie 't Gooi en Alkmaar, zie figuur 3.4. Om de gebieden 
beter te kunnen vergelijken wordt gekeken naar de prijs per vierkante meter woonoppervlakte, figuur 
3.5. Hierdoor ontstaan grate verschillen. Gezien de voorraad is te zeggen dat in pravincies waar meer 
vrijstaande woningen met grate percelen staan, zoals Noord-Brabant, de prijs per vierkante meter 
hoger is. Dit verklaart oak de grotere prijsdaling van de laatste jaren. Wanneer gekeken wordt naar de 
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vraag en het aanbod is het versch il in vierkante meter prijs beter te zien. Wanneer sprake is van een 
gebied met woningkrapte, zoals gebieden Haarlem, Amsterdam en Utrecht, is de prijs hoog en de 
prijsdaling minder sterk. De prijs is laag in gebieden waar de druk laag is en sprake is van 
krimpregio 's, zoals in Groningen en Limburg (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 2013). 

-7% o' "Tiinder • -7'it.tot -9% • -9%t:ot - 11 % 

• -11%tot-13% • -11% otmee· 

Figuur 3.4 Prij si ndex 2012 (2009 =100) 

bestaande won ingen. 

(Bron: Kadaster/ CBS, 2013) 

3.5 WAARDERINGSMETHODEN 

flSOOofmhrle· • £1SOO-fl700 • €1700-€1900 

•ti 900-€!100 • €2100 of meer 

Figu ur 3.5 Prij s per vierkant e meter per 

COROP gebied in euro's (med iaan) 

(Bron: Ka daster/ CBS, 2013) 

Middels de waarderingsmethoden wordt geprobeerd de taxatiewaarde van de woningobjecten te 
bepalen. De waarderingsmethoden zijn te koppelen aan verschillende taxatiebenaderingen . Binnen de 
Nederlandse taxatiebenadering zijn de volgende benaderingen te onderscheiden (Ten Have,2007); 

o Comparatieve benadering 
o Kostenbenadering 
o lnkomstenbenadering 

De comparatieve benadering kijkt naar transacties die hebben plaatsgevonden in de praktijk en deze 
te vergelijken met het te waarderen vastgoedobject. Zoals eerder is aangegeven is elk object uniek 
en dus betekent het dat een aantal objecten moeten warden vergeleken die beschikken over dezelfde 
eigenschappen en marktomstandigheden om tot een betrouwbare waardering te komen. Deze 
methode wordt vaak gebruikt door taxateurs. De waarderingsmethoden die gebruikt warden bij de 
comparatieve benadering zijn de vergelijkende methode, huurwaardemethode, kapitalisatiemethode 
en de multi regressie-analyse methode. 

Bij de kostenbenadering gaat het om de productiekosten vermeerdert met de waarde van de grand, 
eventueel gecorrigeerd met afschrijvingen. De marktrelatie is hierbij niet aan de orde. Deze methode 
wordt dan oak vooral gebruikt wanneer er geen of slechts beperkte vergelijkingen met marktgegevens 
mogelijk is. De methoden die bij de kostenbenadering behoren zijn kuberingsmethode, de 
bouwdeelkostenmethode, retrospectieve methode, de vervangingsmethode en de residuele 
waardemethode. 

De inkomstenbenadering is van belang in de acquisitiefase. De methoden die behoren tot deze 
benadering zijn van belang voor de investeringsbeslissing. Bij de inkomsten benadering is er een 
sterke scheiding tussen eigenaar en gebruiker. Bij de inkomstenbenadering is , net als bij de 
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comparatieve benadering, een sterke relatie met de markt. Gekeken wordt naar de mogelijke 
rendement dat het woningcomplex kan gaan opleveren. De waarderingsmethoden die behoren tot de 
inkomstenbenadering zijn de BAR-methode, de NAR-methode, de DCF-methode, de 
draagkrachthuurmethode en de Gross operating profit methode. 

Binnen het waarderen van vastgoed zijn er twee technieken die het meest voorkomend zijn, namelijk 
de DCF-methode en de BAR-methode. De Discounted Cash Flow methode (DCF), ook wel de netto 
contante waarde methode (NCW), maakt de cash flows uit de exploitatie en uit de verkoop van het 
object contant. Deze methode wordt gebruikt voor het berekenen van de beleggingswaarde van een 
object, de onrendabele top van een object en de Internal Rate of Return (IRR) (Van Gool e.a.,2007). 

De BAR waarde is eenvoudige opzet van de DCF berekening. Bij de BAR warden namelijk een aantal 
dingen uitgesloten, zoals de waardeontwikkeling van het object. Het bruto aanvangsrendement is de 
huuropbrengst van het eerste jaar uitgedrukt als percentage van de totale investering. De variatie op 
de BAR methode is de NAR, het netto aanvangsrendement. Een verschil tussen deze twee 
technieken is dat de NAR rekening houdt met de kosten die gepaard gaan met de exploitatie. Hier 
warden de exploitatielasten van het totaal aan huuropbrengsten afgetrokken. Hierdoor valt de NAR 
waarde altijd lager uit dat de BAR waarde (Gehner, 2003). 

3.6 RESUME 

Het totaal rendement is opgebouwd uit het direct en het indirect rendement. Het direct rendement 
bestaat uit de netto opbrengsten gedurende een bepaalde periode uitgezet tegen het gemiddeld 
ge'lnvesteerde vermogen over de meetperiode. Het indirect rendement betreft de waardeontwikkeling 
van het vastgoedobject afgezet tegen het gemiddeld ge·lnvesteerde vermogen over dezelfde 
meetperiode. 

Het verloop van het direct rendement is over de jaren stabiel , maar het indirect rendement toont 
verschillen. Tijdens de financiele crisis is sprake geweest van afwaarderen. Oat betekent dat het 
indirect rendement tot onder de nulgrens gedaald . In de prognose van de rendementen in de 
woningmarkt is te zien dat het indirect rendement weer boven het nulpunt komt te liggen na 2014. 
Wanneer regionaal naar de behaalde rendementen wordt gekeken, is te zien dat gebieden die 
hetzelfde totaal rendement hebben behaald verschillende direct en indirecte rendementen tonen. 

Door het dalen van het indirect rendement zijn beleggers zich meer gaan richten op het direct 
rendement. Daardoor is de huur/leegwaarderatio binnen de beleggerwereld belangrijker geworden. 
Hoe hoger de huur/leegwaarde, hoe hoger het direct rendement en vice versa. 

RICK WILLEMSEN, APRIL 2014 REN DEMENT VERKLARENDE RISICOFACTOREN PAGINA37 



4 R!SICO 

4.1 HET BEGRIP RISICO 

Bij het investeren in een beleggingsobject wordt een te verwachten rendement bepaald, de 
rendementseis. Pas na de exploitatieperiode kan het behaalde rendement worden berekend. Hiermee 
is te zeggen dat het rendement onzeker is en daardoor onlosmakelijk verbonden is met risico 
(Scholten, 2003). In dit hoofdstuk zal het begrip risico nader worden besproken. 

Om risico nader te bespreken is het van belang te weten wat wordt verstaan onder het begrip risico . 
Bij risicomanagement betekent het begrip risico het volgende; 

"Risico is de mogelijkheid, dat in een gegeven periode en situatie, positieve verwachtingen niet in 
vervulling gaan"(Claes , 1991 ). 

Wanneer het begrip risico wordt weerlegd tot het vastgoed, volstaan de volgende definities van risico; 

"Een risico is een voorspe/bare en stochastisch modelleerbare gebeurtenis die leidt tot een negatieve 
afwijking van de rendementseis van een project. "(Gehner, 2003) 

"Het gevaar dat ge/open wordt, dan we/ - afhankelijk van de context- de grate kans daarop, met 
betrekking tot schade aan, of verlies van, het geste/de of bepaa/de rendement in de relatie tot dat 
risico. "(Keeris, 2001) 

"Risico = kans op fa/en x gevolg." (Stichting Bouw Research, 2000) 

"Risk= probability of event x magnitude of loss/gain." (Raftery, 1994) 

"Risico is de (in kansen uitgedrukte) mogelijkheid dat de realisatie van de strategische, tactische en/of 
operationele doelstellingen van en organisatie negatief beoordee/d warden, waarbij de kans op 
realisatie ook daadwerkelijk ver/aagd wordt door onzekere tijde/ijke en /of structure/e (gevo/gen van) 
gebeurtenissen binnen en/of buiten de organisatie. "(IVBN, 2011) 

Dit zijn slechts enkele definities uit de vele definities die bekend zijn over risico. Binnen dit onderzoek 
wordt een afgeleide vorm van de laatste definitie gebruikt. De risico's die zich voordoen op strategisch 
en tactisch niveau worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. In dit onderzoek wordt 
gekeken naar het risico dat gekoppeld is op operationeel niveau, welke worden gecoordineerd , 
gestuurd en gereduceerd door het management op tactisch niveau. Oftewel, gekeken wordt naar de 
risico's die zijn gekoppeld aan de woningcomplexen op macro-, meso- en microniveau. 

Uit de genoemde definities wordt duidelijk dat risico bestaat uit een kans en een gevolg. Daarnaast 
zijn onzekerheid en volatiliteit begrippen die verbonden zijn aan het begrip risico. Deze onderdelen 
zullen kort besproken worden in relatie tot het begrip risico. 

Kans en gevolg 
Bij risico gaat het om de kans op falen en het gevolg, het effect, dat dit met zich meebrengt. De kans 
dat een risico zich voordoet, wordt door Gehner (2003) beschreven als een gebeurtenis die is uit te 
drukken met een getal tussen de 0 en 1. Hierin staat 1 voor het zeker optreden van de gebeurtenis, 
anders gezegd betekent dit dat de kans dat de gebeurtenis optreedt 100 procent is. De waarde O 
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betekent dat een gebeurtenis onmogelijk is . In veel definities wordt het woord ris ico genoemd in 
combinatie met een negatief effect. Risico wordt gezien als een negatief effect op het geeiste 
rendement van een vastgoedobject. Wanneer het echter niet negatief maar positief uitvalt, dan 
spreekt men eerder van een kans. 

Risico en onzekerheid 
Risico en onzekerheid zijn twee begrippen die met elkaar te maken hebben, maar daarnaast ook van 
elkaar verschillen . De scheidslijn hiertussen is echter niet heel duidelijk. Zo zijn verschillende 
omschrijvingen bekend rondom de relatie tussen deze twee begrippen. Een mogelijke maatstaf is 
kwantificeerbaarheid . Onzekerheid is niet kwantificeerbaar, waartegen risico voorspelbaar en 
modelleerbaar is (Gehner, 2003). Raftery ( 1994) stelt dat het onderscheid moeilijk is vast te stellen en 
er geen duidelijke grens is. Hij maakt gebruik van de mate van kwantificeerbaarheid , waarbij meer 
kwantificeerbaarheid neigt naar het begrip risico, en vice versa. 

Volatiliteit 
Aan de hand van figuur 4.1 is duidelijk uit te leggen wat volatiliteit betekent in combinatie met risico. 
Twee investeringen , A en B, beginnen op hetzelfde moment. Hierbij is het rendement dat behaald is 
door de investeringen uitgezet over de tijd. Echter maakt investering A een minder rechtlijnige 
beweging dan investering B. Dit betekent dat investering A meer volatiel is en daardoor meer risicovol 
(Geitner & Miller, 2005). Deze schommeling over de tijd wordt binnen de beleggingsmarkt uitgedrukt 
als de standaarddeviatie. 

Rendement 

I 
I 
I 

I 

A -........, ----

... ---

Figuu r 4.1 Vo latiliteit van een investering 

(bron: Geitner & Miller, 2005) 

4.2 RISICOFACTOREN 

I 
I 

Tijd 

Tot dusver is het risico uitsluitend bekeken als een totaal risico dat gelopen wordt bij het investeren in 
een vastgoedobject. Dit risico is echter differentieerbaar in veel verschillende risico's. Een onderzoek 
van de IPD (2000) toonde aan dat er meer dan 1.600 risico's te onderscheiden zijn . Om deze allemaal 
te meten en te managen is onmogelijk. De institutionele belegger houdt rekening met een dynamisch 
management op drie verschillende organisatieniveaus. Aan de verschillende organisatieniveaus 
kunnen verschillende typen management worden gekoppeld, namelijk (Oriel , 2010): 

o Portefeuille- of fondsmanagement (strategisch niveau); 
o Asset management (tactisch niveau); 
o Propertymanagement (operationeel niveau). 

Op elk niveau worden beslissingen genomen die navolging hebben op een lager niveau, zie figuur 4.3. 
Een dynamisch management op alle niveaus moet voor de institutionele belegger leiden tot een 
rendementsoptimalisatie. 
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Strategisch niveau 

~---A-ss_e_t _m_a_na_g_e_m_e-nt----11Po----------------------T-ac_t_is_c_h_n_i_v_e_au_ 
Property management 

Figuur 4.3 Management piramide 
(Bron : Driel, 2010) 

Operationeel niveau 

Er is geen eenduidige indeling van de risico's, maar wanneer gekeken wordt naar de literatuur zijn 
overeenkomsten te vinden in de indeling van risico. Geitner & Miller (2005) verdelen risico's in vijf 
groepen. De groepen kunnen gecategoriseerd warden van risico waarop de eigenaar het minst 
invloed kan uitoefenen tot het meest. De risicogroepen die benoemd warden door Geitner & Miller zijn 
economische risico's, liquiditeitsrisico's, politieke en omgevingsrisico's, managementrisico's en 
financiele risico 's. Een ander veel gevolgd onderscheid dat gebruikt wordt, is het onderscheid dat 
Keeris maakt in zijn Vastgoedbeheer lexicon (2001 ). Keeris geeft aan dat het lopen van risico bij 
vastgoedbeleggingen onder te verdelen is in vijf risicogroepen, namelijk: inkomensrisico, marktrisico, 
managementrisico, economisch risico en financieel risico. De verschillende hiervoor genoemde 
risicocategorieen zijn onder te brengen bij de drie verschillende organisatieniveaus. De hieruit 
voortgekomen risicomatrix is te zien in figuur 4.4. 

Op strategisch niveau warden beslissingen genomen omtrent de verdeling van het vermogen over 
aandelen, vastrentende waarden en vastgoed . Een techniek die gebruikt wordt door beleggers om de 
optimale mix te bepalen van deze verdeling is het Asset Liability Management (ALM). Een 
institutionele belegger investeert gedurende het beleggingstraject in meerdere "assets" (Gaol e.a., 
2013). Het vermogen dat ge·investeerd wordt door een woningfonds is afkomstig van pensioenfondsen 
en verzekeraars. Een woningfonds is daardoor afhankelijk van zijn investeerders en het vermogen dat 
zij beschikbaar stellen. Het risico met betrekking tot de beschikbare financiele middelen kan gezien 
warden als financieel risico. Portefeuille risico's en financiele risico's warden voor dit onderzoek buiten 
beschouwing gelaten. 

Het tactisch organisatieniveau betreft het asset management van het vastgoedobject. Bij asset 
management wordt ingespeeld op de marktontwikkelingen op middellange en korte termijn. Binnen 
asset management zijn drie fasen te onderscheiden, namelijk acquisitie, exploitatie en dispositie 
(Oriel , 2010). De risico's die zijn onder te verdelen bij de exploitatiefase zijn het economisch risico en 
het managementrisico. Het economisch risico heeft betrekking op de gevoeligheid voor exogene 
factoren, zoals bijvoorbeeld de conjuncturele ontwikkelingen. Met het managementrisico .warden de 
risico's aangeduid met betrekking tot de management aspecten, en de daarbij betrokken organisaties 
en doel- en taakstellingen van de betreffende onderneming. Het asset management heeft namelijk de 
regie in het sturen van de prestaties van de woningcomplexen. Het asset management zijn 
verantwoordelijk voor de partijen die de woningen verhuren. Daarnaast stuurt het asset management 
op veranderende vraag en aanbod, de doelgroep en de kwaliteit van het woningcomplex gedurende 
de exploitatiefase. 

De besluiten op tactisch niveau hebben hun doorslag op operationeel niveau . Op operationeel niveau 
spelen de risico's op macro-, mesa- en microniveau in relatie tot het woningcomplex een rol. Op 
operationeel niveau zijn marktrisico's en objectrisico's te onderscheiden. Het marktrisico komt voort uit 
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Figuur 4.4 Ris icomatrix voor een vastgoedobj ect, onderverdeeld naa r de dri e organ isati en iveaus. 

(Bron: Driel (2010); Geitner (2005); Keeris (2001); Peeters (2002)) 

~ 

de economische risico's op tactisch niveau. Bij het economisch risico wordt gekeken naar de 
conjuncturele ontwikkelingen binnen Nederland. Deze ontwikkelingen warden bij het marktrisico 
gekoppeld aan het desbetreffende vastgoedobject. De marktrisico's van een woningcomplex warden 
bepaald door de marktontwikkelingen. Deze marktontwikkelingen warden inzichtelijk gemaakt aan de 
hand de DESTEP-factoren. DESTEP is een afkorting van de samengevoegde begrippen demografie, 
ecologie, sociaal/maatschappelijk, technologie, economie en politiek. Elke DESTEP-factor brengt zijn 
eigen marktrisico's met zich mee. 

Daarnaast zijn specifieke marktrisico's per vastgoedmarkt op te merken. Per vastgoedmarkt zijn 
verschillende trends en ontwikkelingen te onderscheiden . Elke vastgoedmarkt brengt daardoor zijn 
eigen marktrisico's mee. Door de ontwikkelingen van de vastgoedmarkt van het vastgoedobject te 
bekijken is het mogelijk inzicht te krijgen in de mogelijke marktrisico's zich voordoen in de (regionale} 
vastgoedsector van het object. Dit maakt het voor het asset management mogelijk in te spelen op de 
ontwikkelingen random de vraag en het aanbod, maar ook op veranderende doelgroep en kwaliteit 
van de regio waarin het vastgoedobject gelegen is. 

Naast de marktrisico's zijn op operationeel niveau de objectrisico's te onderscheiden. Deze risico's 
hebben betrekking op het mesa- en microniveau . Binnen de objectrisico's kan onderscheid warden 
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gemaakt in objectgebonden risico's en locatiegebonden risico's. De locatiegebonden risico's hebben 
betrekking op de woonomgeving van het woningcomplex (het mesoniveau). De mogelijke risico's 
hebben betrekking op de sociaal culturele kenmerken, de sociaal economische kenmerken en de 
functionele omgevingskenmerken van de woonomgeving van het vastgoedobject. Wanneer deze 
kenmerken niet overeenkomen met de vraag vanuit de markt, dan kan dit een risico vormen voor de 
prestaties van het woningcomplex. Wanneer gekeken wordt naar de objectgebonden risico's, dan 
betreft het de objectkenmerken. Dit kan zijn de woonvorm , het bouwjaar, maar ook de voorzieningen 
en functionaliteit van de woning. Via intensief management wordt gestreefd naar het optimaliseren 
van de bijdrage van het woningcomplex aan de beleggingsportefeuille. Risico's die gekoppeld zijn aan 
de objectgebonden en de locatiegebonden risico's, zijn de exploitatierisico's. 

Binnen dit onderzoek is het exploitatierisico vergelijkbaar met het inkomensrisico van Keeris (2001 ). 
Keeris omschrijft het inkomensrisico als de mate van onzekerheid van het genereren van een 
voldoende positieve cash flow en waardeontwikkeling . Hierbij dient gelet te warden op de vooraf 
gestelde, en gedurende de exploitatie aan te houden, rendementseis van het woningcomplex. Het 
gaat hierbij om de huurprijs en leegwaarde. Daarnaast dient gelet te warden op mogelijke leegstand 
en de hoogte van de exploitatiekosten die van invloed zijn op de netto huuropbrengsten van het 
woningcomplex. De gerealiseerde waardeontwikkeling tijdens de exploitatiefase wordt verzegeld 
tijdens de dispositie . 

Tenslotte de prestatierisico's. Hierbij gaat het om de prestaties die een object heeft na te streven. 
Zoals eerder aangegeven is dit via intensief management te beheersen. Beslissingen die gemaakt 
warden door het management zullen invloed hebben op de toekomstige prestaties van het object. 
Middels het managen van de prestaties van een object kan warden ingespeeld op de vraag en 
aanbod, een mogelijk veranderende doelgroep en mogelijk andere eisen aan de kwaliteit die naar 
voren zijn gekomen uit de marktrisico's op macroniveau. Doordat een object aansluit bij de markt is 
het mogelijk de leegstand te verkleinen, de cash flow te optimaliseren, een hogere 
waardeontwikkeling te realiseren en daarmee de prestatie risico's te verkleinen. 

4.3 OBJECTRisrco's 
Gebleken uit de risicomatrix, beschreven in de vorige paragraaf, is dat de prestatierisico's te managen 
zijn middels dynamisch management en daarmee andere risico's gestuurd kunnen warden. De 
prestatierisico's warden ondergebracht bij de objectrisico's. Er is geen universele lijst aan 
objectrisico's. De objectrisico's kunnen verschillen per vastgoedsector en soort bedrijf. In deze 
paragraaf zal dieper warden ingegaan op een onderverdeling in de objectrisico's bij 
woningbeleggingen. 

Objectrisico's zijn onder te verdelen in objectgebonden risico's en locatiegebonden risico's en kunnen 
gezien warden als risico's met een grate impact. Om deze risico's te beheersen is een actueel beleid
en beheerplan per object nodig dat dient als toetsingsmiddel om in te kunnen spelen op 
veranderende marktomgevingen en huurdervoorkeuren. Dit heeft ook betrekking op de verhouding 
tussen de vraag en het aanbod . Door het management zal warden ingespeeld op de 
vraagveranderingen. Daardoor is het mogelijk om eventuele leegstand te voorkomen(IVBN, 2011 ). 

Peeters (2002) gebruikte in zijn onderverdeling van risicofactoren de eerder beschreven verdeling van 
locatie- en objectgebonden risico's. In zijn onderzoek is een vertaalslag gemaakt naar objectrisico's 
door de meest genoemde risicofactoren van een onderzoek van de IPD uit 2000 te vergelijken met de 
meest gewaardeerde factoren van een woning door huurders naar voren gekomen uit een onderzoek 
van Dogge, Pott en Smeets (1996). Hierin werd de woning beoordeeld op de gebieden woning, 
woonvorm en woonomgeving. In tabel 4.2 zijn de risicofactoren weergegeven die door Peeters zijn 
gebruikt. In zijn onderzoek is onder andere gekeken naar welke van deze risicofactoren het meeste 
invloed uitoefenen of het rendement. Daarbij zijn de verschillende risicofactoren beoordeeld door 
verschillende institutionele beleggers die beleggen in woningen. Naar voren kwam dat de staat van 
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onderhoud het meest van invloed is op het rendement, dat wordt gerekend onder het technisch 
prestatieniveau van het object. Andere factoren die naar voren kwamen waren imago buurt, grootte 
woonkamer en leegstand. 

Scholten (2003) benaderde de risicofactoren vanuit de DCF-methode, aangezien deze methode de 
waarden van een object kan bepalen. Hij geeft aan dat een belegger de waarde van een object laat 
afhangen van het rendement dat hij erop wil behalen. De variabelen die gebruikt worden in de 
DCF-methode worden gezien als rendementsbepalende factoren. Hierin wordt meer rekening 
gehouden met de ontwikkeling van de portefeuille en daarop zijn de risico's per object bepaald . 
Gekeken wordt hierbij naar ontwikkeling van het object in de tijd . Factoren die daar belangrijk zijn, zijn 
huurprijsontwikkeling en verwachte leegstand. 

Uit onderzoek van Briels (2012), waar middels interviews is gekeken welke risicofactoren van invloed 
zijn op een investeringsbeslissing voor woningen van institutionele beleggers. Hoewel tien jaar tussen 
de twee onderzoeken zit, is de lijst met risicofactoren vergelijkbaar met die van Peeters. Hier is 
reken ing gehouden met de huidige woningmarkt en de financiele crisis waarin Nederland op dit 
moment verkeert. Briels keek hier naar de verschillende geografische niveaus en keek daarnaast naar 
vraag en aanbod, de woonvorm en de objectkwaliteit. Naar voren kwam dat beleggers, mede door de 
huidige situatie op de woningmarkt, vooral investeren in groeiregio's en dat investeren in krimpregio 's 
uitgesloten is. Een reden daarvoor is dat de prestaties van een gebouw te controleren en te sturen 
zijn, maar de locatie een vast gegeven is. Het woonmilieu centrum-stedelijk is het hoogst gewaardeerd 
als investeringsgebied door de institutionele beleggers. Bij de objectkwaliteit zijn vooral het onderhoud 
en het bouwjaar die doorslaggevend kunnen zijn. 

Socia le veiligheid 

Cong ruentie woongedrag 

Bereikbaarheid 

Kwaliteit groenvoorziening 

Imago buurt 

Visuele kwaliteit van de buurt 

Technisch prestatie niveau 

Technische veroudering 

Economische veroudering 

Status object 

Stabiele huurinkomsten 

Concu rrentie profiel 

4.4 RISICO & RENDEMENT 

Inflatie 

Markthuur 

Mutaties 

Leegstand 

Exploitatie uitgaven 

Leegwaarde 

Krimp/groei reg io (macro) 

Locatie (meso) 

Functionele ligg ing 

Locatie tov voorzieningen 

Sociaal-economische klasse 

Onderhoud 

Bouwjaar 

Indeling 

EPC-norm 

Technishce instal laties 

Parkeergelegenheid 

Zonorientatie 

Lift 

Tuin/Balkon 

Hiervoor is al aangegeven dat risico en rendement onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn . Bij het 
beleggen in een vastgoedobject wordt gekeken naar het geeiste rendement van het object. Het 
voorspellen van de rendementseis brengt risico met zich mee. Een belegger wil wanneer hij meer 
risico neemt met het investeren in een bepaald object zich dit vertaalt in een hoger rendement. De 
belegger zal een portefeuille proberen samen te stellen die de hoogste rendementsvergoeding geeft 
per eenheid risico. Deze relatie tussen risico en rendement is te berekenen middels de Sharpe ratio. 
Dit is een maatstaf voor het extra rendement per eenheid risico. Sharpe ratio gaat neemt aan dat een 
deel van het rendement risicovrij behaald kan worden. Het rendement dat wordt behaald boven het 
risicovrije rendement is wel onderhevig aan risico. De Sharpe ratio deelt het verdiende rendement 
boven op het risicovrije rendement door het risico waar de belegger aan is blootgesteld, uitgedrukt met 
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de standaarddeviatie. Een hoge Sharpe ratio is aantrekkelijk. Dit betekent namelijk dat de belegger 
het beste rendement krijgt in vergelijking tot het risico dat hij daarvoor loopt (Van Gaol e.a. , 2013). 

De rendementseis wordt per investering bepaald en staat voor het verwacht rendement van het object 
in de toekomst. Van Gaol e.a. (2013) geven vier methoden om de rendementseis van het te 
acquireren complex te bepalen. Ten eerste kan hierbij warden gekeken naar de andere objecten uit de 
portefeuille. Daarnaast kan de rendementseis berekend warden middels de financieringskosten , 
middels het aanvangsrendement van een vergelijkbaar object of door het bepalen van het risicovrij 
rendement en deze te verhogen met een risico-opslag . 

Wanneer gekeken wordt naar de bestaande portefeuille is het van belang te kijken welke kant de 
belegger op wil met zijn portefeuille. Wanneer hij streeft naar een hoger rendement, zal hij een 
rendementseis stellen aan het nieuwe object die hoger ligt dan het gemiddeld rendement van het 
huidige portefeuille. Wanneer gekeken wordt naar de financieringskosten wordt de gemiddelde 
kapitaalkosten voet berekend. De hoogte van deze voet is gelijk aan de minimale rendementseis . Het 
nadeel van deze methode is dat alleen rekening wordt gehouden met de algemene risico's, niet de 
objectspecifieke risico's. Door het kijken naar het aanvangsrendement van een recent in de markt 
verhandeld object weet een belegger wat hij moet investeren om niet te duur aan te kopen. Echter 
wordt hierbij geen rekening gehouden met specifieke risico en rendementseisen van de organisatie. 

Wanneer de rendementseis bepaald wordt door het risicovrij rendement te verhogen met een risico
opslag, dan zijn er drie technieken die kunnen warden toegepast: 

o de nattevingermethode 
o de methode van de historische rendemenUrisicoverhoudingen 
o de methode waarbij de beta wordt bepaald conform het Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Bij de nattevingermethode wordt gekeken naar wat andere beleggers doen en naar de rendementen 
per deelmarkt. Hierbij wordt uitgegaan van het rendement dat de markt gemiddeld behaalt en wordt 
verhoogd met objectspecifieke risico opslag, dat percentage zal de rendementseis vormen van het 
object. 

Een andere methode maakt gebruik van historische rendementen en risico's. Hierbij wordt gekeken 
naar het historisch risico en de daarbij behorende rendement. Echter maakt deze methode gebruik 
van cijfers uit het verleden, wat weinig zegt over de toekomst. Oak wordt hier aangenomen dat het 
aan te kopen object hetzelfde scoort als een gemiddeld object in Nederland. 

Bij de laatste techniek wordt gebruik gemaakt van het Capital Asset Pricing Model (CAPM). Dit model 
sluit aan biJ de moderne portefeuilleleer van Markowitz. Bij de moderne portefeuilleleer van Harry 
Markowitz (1952) wordt gezocht naar de optimale spreiding van beleggingen. Met het motto; 'Leg 
nooit al je eieren in een mandje', wordt het concept van Markowitz aangeduid. Binnen zijn theorie 
staan rendement en het verschil in risico centraal. Twee beleggingen met hetzelfde rendement en 
risico kunnen samen een lager totaal risico opleveren. Dit komt door timing van de fluctuaties . 
Wanneer de ene daalt en de ander stijgt, en vice versa, levert dat een gemiddeld risico op dat lager 
ligt dan de cijfers individueel. De samenhang kan op deze manier uitwerken in een lager risico dan 
individueel. 

Binnen een portefeuille is het risico per individuele activa opgebouwd uit twee componenten, namelijk 
een systematisch en niet-systematisch risico. Het systematische risico is gelijk aan het marktrisico en 
daardoor niet differentieerbaar. Het niet-systematische risico is het unieke risico per activa en is 
differentieerbaar naarmate de belegger ervoor kiest in meerdere sectoren te beleggen, te zien in 
figuur 2.4 (Hendriks, 2003). Het niet systematisch risico is hierdoor te verminderen en zal steeds meer 
in de buurt komen van de grens van het systematische risico. Dit systematische risico, het marktrisico, 
wordt bij het CAPM weergegeven aan de hand van een beta (13) . Binnen de theorie van het CAPM 

RICK W ILLEMSEN , A PRIL 2014 RENDEMENT VERKLARENDE RISICOFACTOREN PAGINA44 



wordt gesteld dat dit marktrisico door diversificatie niet te verminderen is en moet de rendementseis 
minimaal dit deel van het risico moeten vergoeden (Van Gool e.a. ,2007). 

Portefeuillerisico (standaard deviatie) 

Vermindering risico 

door diversificatie 

Totale risico 
Niet- differentieerbaar 

marktrisico 

Aantal sectoren in portefeuille 

Figuu r 4.2 Verm indering risico door diversificatie 

(bron: Hendri ks e.a., 2003) 

4.5 RISICOMODEL BOUWINVEST REIM 

Zoals hiervoor is aangegeven volgt uit de literatuur dat de rendementseis bepaald kan warden aan de 
hand van de prestaties van de bestaande portefeuille, middels de financieringskosten, middels het 
aanvangsrendement van een vergelijkbaar object of het wordt bepaald door het risicovrij te behalen 
rendement te verhogen met een risico-opslag . Binnen Bouwinvest wordt een risicomodel gebruikt om , 
per woningcomplex, het risicoprofiel en de bijbehoudende rendementseis te bepalen. 

Dit risicomodel wordt gebruikt om per woningcomplex inzicht te verschaffen in de risico's en het 
bepalen van de rendementseis. Hiervoor is, middels een werkgroep, een model gecreeerd waaraan 
alle woningobjecten getoetst warden. In dit model, weergegeven in tabel 4.3, zijn verschillende risico's 
gecategoriseerd tot een risicogroep. Binnen de werkgroep is bepaald middels een discussie welke 
risico's en risicogroepen meer invloed zouden hebben op de rendementseis en daardoor zwaarder 
moeten meewegen binnen het model. Elk risico krijgt een score van 1 tot en met 4. Score 1 staat voor 
het laagste risico en score 4 voor het hoogste risico. Deze score wordt vermenigvuldigd met de 
weging. Door vervolgens de scores op te tellen komt een totaalscore naar voren voor het risico van 
het woningcomplex. Wanneer het een object betreft dat nog ontwikkeld moet warden, dan wordt de 
totaal score vermenigvuldigd met een factor, om het risico over de tijd op te vangen. Deze factor is 
hoger naarmate het langer duurt voordat het woningcomplex wordt opgeleverd. Aangezien in dit 
onderzoek woningcomplexen warden meegenomen die al geruime tijd in de portefeuille zitten is dit 
niet van toepassing . Er moet immers bekend zijn hoe zij hebben gerendeerd over de tijd . 

De totaalscore, voortkomend uit het risicomodel, is gekoppeld aan een risicoprofiel en een 
rendementseis. Het verband tussen de totaalscore, het risicoprofiel en de rendementseis is 
weergegeven in tabel 4.4. Een object met een lage score toont een laag risicoprofiel en zal een lagere 
rendementseis hebben dan een object met een hogere totaal score. 
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Weg . Risicogroep Weg. Risi co (laagste (hoogste 

risico) risico) 

40% Aantrekke- 30% Plek/ omgeving leer goed Goed Voldoende Matig/ 

lijkheid Slecht 

30% Imago gebied leer goed Goed Voldoende Matig/ 

Slecht 

20% Kernregio Ja Nee 

20% Sociaal -economische Boven Ben eden 

structuur (Inkomen) gemiddeld gemiddeld 

10% Bereik- 20% ov < 5 min 5 -10 min 10 -15 min > 15 min 

baarheid 30% Snelweg < 5 min 5 - 10 min 10 -15 min > 15 min 

50% Parkeergelegenheid Goed Voldoende Matig Slecht 

10% Courant- 50% Complexmatige < €5 min €5 min - €10 min - > €20 min 

heid verkoopbaarheid €10 min €20 min 

50% Leegwaarde < € 175.000 €175.000- € 250.000- > €350.000 

€250.000 €350.000 

10% Huurprijs- 30% Percentage UHW <10% 10-25% 25-75% >75% 

niveau 30% Percentage <141 ptn <10% 10-25% 25 -75% >75% 

40% Gemiddeld Huurniveau € 653 - € € 765 - € > € 1.100 < € 653 

764 1.100 

15% Onderhoud 30% Leeftijd voorz. Woning < 5 jaar 5-lOjaar 10-15 jaar > 15 jaar 

30% Voorzieningen/Constru Goed Voldoende Matig Slecht 

ctie Gebouw 

40% EPC Norm A B c Overig 

10% Indeling 60% Plattegrond Goed Voldoende Matig Slecht 

40% Voorzieningenniveau Goed Voldoende Matig Slecht 

5% Veiligheid 30% Veiligheidsvoorziening Goed Voldoende Matig Slecht 

en 

70% Gevoel van veiligheid Goed Voldoende Matig Slecht 

Projectontwikkeling Tijdsduur tot <2 jaar 2-3 jaar 3-5 jaar >5jaar 

oplevering 1 1,1 1,2 1,3 

10 tot 13 LAAG-MIN 5,5% 

13 tot 16 LAAG 5,8% 

16 tot 18 LAAG-PLUS 6,1% 

18 tot 20 MIDDEN-MIN 6,4% 

20 tot 22 MIDDEN 6,7% 

22 tot 25 MIDDEN-PLUS 6,9% 

25 tot 40 HOOG 7,2% 
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Binnen het model wordt rekening gehouden met 7 risicogroepen , namelijk "aantrekkelijkheid", 
"bereikbaarheid", "courantheid", "huurprijsniveau", "onderhoud", "indeling" en "veiligheid". Deze 
risicogroepen vertonen overeenkomsten met de factoren die naar voren zijn gekomen in voorgaande 
studies. De risicogroepen zijn verder onderverdeeld in locatiegebonden, objectgebonden en 
exploitatie risico's. Onder locatiegebonden risico's vallen de risicogroepen "aantrekkelijkheid" en 
"bereikbaarheid" en de risicofactor "gevoel van veiligheid". Daarnaast zijn objectgebonden risico's op 
te merken, namelijk de ns1cogroepen "onderhoud", "indeling" en de risicofactor 
"veiligheidsvoorzieningen", de andere factor van de risicogroep "veiligheid". De exploitatierisico's zijn 
ondergebracht bij de risicogroepen "courantheid" en "huurprijsniveau". Elke risicofactor wordt 
beoordeeld met een score van 1 tot en met 4, maar de waarden die aan de scores hangen verschillen 
per risicofactor. De risicofactoren zullen per risicogroep daarom nader worden toegelicht. 

Aantrekkelijkheid 

De aantrekkelijkheid van een woning heeft betrekking op de locatie. Zoals hiervoor al is aangegeven 
is de locatie belangrijk aangezien deze niet is te be'invloeden. Voor institutionele beleggers is de 
macrolocatie een belangrijke factor. Middels de analyse op macroniveau wordt gekeken welke regio's 
als aantrekkelijk kunnen worden beschouwd op het gebied van demografie, werkgelegenheid en 
inkomen (Briels, 2012). Binnen de aantrekkelijkheid wordt onderscheid gemaakt tussen vier 
risicofactoren , namelijk "plek/omgeving", "imago gebied", "kernregio" en "sociaaleconomische 
structuur". 

De risicofactor "plek/omgeving" heeft betrekking op mesoniveau en heeft betrekking op de 
aanwezigheid van voorzieningen in de directe omgeving. De aantrekkelijkheid van de plek is onder 
andere gebaseerd op de nabijheid van dagelijkse boodschappen. Wanneer deze voorzieningen 
aanwezig zijn, betekent dit weinig risico voor het woningcomplex. Dit lage risico wordt vertaald in 
score 1 in het risicomodel. Wanneer het aanbod aan dagelijkse boodschappen minder is of verder 
weg zal het complex een hogere score behalen in het risicomodel. Daarnaast wordt gekeken naar het 
imago van de buurt en omgeving waar het woningcomplex gelegen is. Wanneer de status binnen een 
straal van een kilometer goed is, krijgt deze score 1. Status is goed wanneer de wijk aantrekkelijk is 
om in te wonen onder de inwoners en de kwaliteit van de fysieke omgeving hoog is . 

De risicofactor "kernregio" heeft betrekking op regio's die 
door de belegger gezien worden als een interessante 
investeringsregio. Welke regio's dit zijn , wordt individueel 
beslist door elke belegger. De aantrekkelijkheid van een 
regio wordt, binnen Bouwinvest, bekeken op het gebied 
van de woningmarkt, de economie, de demografie en de 
beleggingsmarkt. De lijst van kernregio's bestaat uit 
gemeente gelegen in de Randstad , Brabantstad, midden
en Oost Nederland. De kernregio's worden weergegeven 
in figuur 4.5. Opvallend hieraan is dat drie kwart van de 
kernregio's is gelegen in of rondom de vier grote steden 
van Nederland. Briels (2012) nam in zijn onderzoek krimp
en groeiregio's mee als een risicofactor. De conclusie was 
dat institutionele beleggers alleen in de groeiregio's willen 
investeren. Het risico in deze regio 's is namelijk lager, 
aangezien meer zekerheid is in een stabiele inkomsten
stroom . Dit komt door de vraag naar woningen in deze 
gebieden en de woningkrapte waar in veel van deze 
regio's sprake van is. De kans op leegstand, en daarmee 
verlies aan inkomsten, is daardoor beperkt. 

Figuur 4.5 Kern reg io's aangewezen door 

Bouwinvest als interessante investeringsregio's. 
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Bij de risicofactor "sociaaleconomische structuur" wordt gekeken naar het gemiddeld inkomen per 
huishouden van de bewoners in een buurt. Wanneer het inkomen van de buurt hoger scoort dan het 
gemiddelde inkomen van Nederland is het risico kleiner (score 1 ), en is het lager dan het gemiddelde 
inkomen van Nederland dan is er een hogere score (score 3) aan gekoppeld. 

Bereikbaarheid 
"Bereikbaarheid" is de andere locatiegebonden risicogroep. Het betreft de bereikbaarheid per 
openbaar vervoer en per auto en daarnaast de parkeervoorziening bij het woningcomplex. De 
bereikbaarheid van het openbaar vervoer wordt gemeten middels het aantal minuten lopen tot het 
openbaar vervoer. De bereikbaarheid met betrekking tot de snelweg wordt gemeten tot het aantal 
minuten rijden met de auto totdat je de snelweg bereikt. Hoe minder minuten het OV en de snelweg 
verwijderd zijn van het complex, hoe minder risico het met zich meebrengt. 

Voor de risicofactor "parkeergelegenheid" wordt gekeken naar de mogelijke parkeerwijzen bij het 
woningcomplex. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheid als op het erf of op een openbare 
parkeerplaats. De score is hier onderverdeeld in goed tot en met slecht. Goed staat voor een eigen 
parkeerplaats, voldoende voor voldoende openbaar parkeren, matig voor slecht openbaar parkeren en 
slecht betekent dater weinig tot geen parkeermogelijkheden zijn rondom het complex. 

Courantheid 
De risicofactoren die behoren tot de risicogroep "courantheid" hebben betrekking op de 
verkoopbaarheid van het complex of een deel daarvan. De risicofactor "complexmatige 
verkoopbaarheid" heeft betrekking op het kleinst mogelijk los te verkopen onderdeel van het totale 
woningcomplex. Die betekent niet een losse woning, maar een huizenblok of appartementencomplex. 
Een goedkoper woningcomplex is makkelijker te verkopen dan een duur complex. Er zijn immers in 
het duurdere segment minder potentiele kopers, aangezien de koper meer vermogend moet zijn . Een 
goedkoper complex, tot €5 miljoen, brengt daarom het laagste risico met zich mee. De andere 
risicofactor is "leegwaarde". De leegwaarde is onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik. 
Een lagere risico wordt verwacht voor woningen met een lage leegwaarde. Met dezelfde reden als 
voor de complexmatige verkoopbaarheid . Wanneer de leegwaarde lager is zijn er meer potentiele 
kopers dan voor de duurdere woningen. 

Huurprijsniveau 
In hoofdstuk 2 is de regulering rondom de huurprijs al eens beschreven. De gereguleerde woningen 
zijn voor de belegger minder aantrekkelijk in verband met de regulering vanuit de overheid . 
Huurprijzen onder de liberalisatiegrens krijgen daardoor ook de hoogste score in het risicomodel. Dit 
betreft de woningen met een huurprijs tot en met €681 ,- (prijspeil 2013). (In het model is de grens 
aangegeven met €653,- (prijspeil 2011 ).) De belegger richt zich namelijk op de geliberaliseerde sector. 
De huursector direct boven de gereguleerde sector is de sector met de grootste doelgroep en krijgt de 
laagste score wat betreft het risico. Naarmate de huurprijs hoger wordt loopt de score van het risico 
ook op. Dit komt doordat de doelgroep in de hogere huurklassen minder groot is dan bij de lagere 
huurprijsklassen. Dit betekent dat er minder potentiele huurders zijn , met de kans op leegstand tot 
gevolg. 

De overige risicofactoren betreffende de risicogroep "huurprijsniveau" hebben te maken met de 
gereguleerde sector. Hierbij wordt gekeken naar het percentage woningen in een complex dat lager 
dan 141 punten scoort volgens het woning waarderingsstelsel (WWS) en het percentage woningen 
binnen het complex dat is afgesloten met een UHW contract. Het woning waarderingsstelsel berekent 
wat de maximale huur is die een verhuurder mag vragen aan zijn huurder. Wanneer een woning 
minder dan 141 punten scoort in het woning waarderingsstelsel valt de woning niet binnen de 
geliberaliseerde sector wat, zoals hiervoor vermeld , meer risico met zich meebrengt gezien vanuit het 
oogpunt van de belegger. Hij is hierdoor in zijn huurprijs en huurprijsverhoging gebonden aan het 
beleid van de overheid . De regeling is ingetreden om de huurder te beschermen tegen een verhuurder 
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die, door het voortdurende woningtekort, te hoge huren wil vragen. Minder woningen met een UHW 
contract of minder dan 141 punten volgens het WWS in het woningcomplex is voor een institutionele 
belegger minder risicovol. In het UHW contract wordt vastgelegd wat de maximaal redelijk huurprijs is 
voor een woning. Een belegger is hieraan gebonden. Door de overheidsregulering is het voor een 
belegger aantrekkelijker wanneer er minder van dit soort woningen in het woningcomplex voorkomen. 
De risicofactor "percentage UHW" scoort ook lager naarmate het aantal woningen met een UHW 
contract in het complex lager is. 

In het risicomodel worden deze factoren beoordeeld aan de hand van de aanwezigheid van het 
percentage woningen in het complex dat is afgesloten met een UHW contract en minder dan 141 
punten scoort in het woning waarderingsstelsel. Wanneer dit percentage lager dan 10 procent van de 
woningen betreft is sprake van een laag risico, score 1. De risicoscore wordt hoger naarmate het 
percentage woningen toeneemt. 

Onderhoud 
De risicofactoren die behoren tot de ris1cogroep "onderhoud" zijn de risicofactoren "leeftijd 
voorzieningen woning", "voorzien ingen/constructie gebouw" en "EPC norm". Deze risicofactoren 
behoren tot objectgebonden risico's en hebben betrekking op de technische staat van het object. De 
risicofactor "leeftijd voorzieningen woning" betreffen de voorzieningen in de keuken en het sanitair van 
een woningobject. Dit risico wordt uitgedrukt in de leeftijd van deze voorzieningen. Hoe nieuwer de 
voorzieningen zijn , hoe lager het risico. Wanneer ze jonger zijn , zijn ze immers minder snel toe aan 
vernieuwing wat zorgt voor een lager risico. 

Binnen het exploitatietermijn wordt altijd rekening gehouden met planmatig en groot onderhoud . 
Daarbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de voorzieningen en de constructie van het gebouw. 
Wanneer de kwalite it goed is, zal het object minder risico opleveren. Verondersteld wordt dat een 
woning met een nieuwe keuken gemakkelijker is te verhuren en minder onderhoud nodig heeft. 

De duurzaamheid is sinds de laatste jaren steeds belangrijker geworden en daardoor is een object 
met een hogere EPC normering minder risicovol. De schaalverdeling binnen het risicomodel is 
verdeeld als volgt, A scoort het laagste risico, gevolgd door B en C. Een EPC norm van D of hoger 
vormt het grootste risico. 

Indeling 
Bij de risicogroep "indeling" gaat het om het gebruik en functionaliteit van de woning. De risicofactor 
"plattegrond" is laag, beoordeeld als goed, wanneer deze past bij de wensen van de doelgroep. Een 
factor die hierin verwerkt is, is de objectfactor "buitenruimte". Daarnaast is "voorzieningenniveau" een 
risicofactor behorend bij de risicogroep "indeling". Past het voorzieningenniveau bij de behoefte van 
de huurder en de prijs die hij daarvoor betaalt? Een huurder die een hogere huurprijs betaalt, zal een 
hoger niveau aan voorzieningen toebedeeld moeten krijgen dan een huurder die een lage huurprijs 
betaalt. Wanneer het voorzieningenniveau overeenkomt met de huurprijs is het risico laag. 

Veiligheid 
De risicogroep "veiligheid" is opgedeeld in een objectgebonden risico en een locatiegebonden risico. 
Het objectgebonden risico betreft de risicofactor "veiligheidsvoorzieningen", zoals hang- en sluitwerk 
en bij appartementencomplexen tevens goede verlichting in de gemeenschappelijk ruimtes, 
videophone bij appartementencomplexen en camerabewaking in de garage. Dit risico is laag wanneer 
dit in voldoende mate aanwezig is. Dit risico wordt groter naarmate er meer ontbreekt. 

Het locatiegebonden risicofactor behorend bij de risicogroep "veiligheid" is "gevoel van veiligheid", in 
de omgeving van het object. Denk hierbij aan criminaliteit, vandalisme en de omgeving in de nacht 
(verlichting). Bij een appartementencomplex tevens het gevoel van veiligheid in de 
gemeenschappelijke ruimtes van het complex. Dit risico wordt bepaald door de huurders. 
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4.6 RESUME 

Risico is opgebouwd uit een kans en het gevolg. Het gevolg is het vertalen in het effect dat een risico 
kan hebben. Een eigenschap van het risico is dat deze volatiel is. Dit betekent dat het kan varieren 
over de tijd . Deze volatiliteit wordt in de beleggingsmarkt gezien als de standaard deviatie. Hoe 
rechtlijniger de rendementsreeks, hoe minder volatiel deze is. Het risico is te verminderen middels 
diversificatie. Wanneer ge·investeerd wordt in verschillende sectoren is het mogelijk het niet
systematische risico te verminderen. Er is altijd een deel van het risico dat niet te differentieren is, dit 
is het marktrisico. 

Er zijn ruim 1.600 risico's te onderscheiden. Deze risico's komen voor op verschillende 
organisatieniveaus, namelijk strategisch niveau , tactisch niveau en operationeel niveau. Op elk 
organ isatieniveau zijn verschillende risico's van toepassing. In dit onderzoek wordt gekeken naar 
risico's die gekoppeld zijn aan operationeel niveau. Deze risico 's warden gecoordineerd , gestuurd en 
gereduceerd door het asset management op tactisch niveau. Oftewel , gekeken wordt naar de risico's 
die zijn gekoppeld aan de woningcomplexen op macro-, mesa- en microniveau . Het asset 
management op tactisch niveau kan sturen op de prestaties van de complexen. Hierbij kijken zij naar 
de veranderende vraag en aanbod, wensen van de doelgroep en daarbij behorende kwaliteitsniveau . 
Zo wordt leegstand voorkomen en ontstaat er een hogere cash flow. Op die manier is het optimale 
rendement te behalen. 

Per complex wordt een rendementseis gesteld. Deze rendementseis is op meerdere manieren te 
bepalen. Bij Bouwinvest gebeurt dit middels een risicomodel. Het risicomodel heeft betrekking op de 
objectrisico's. De risicofactoren uit het risicomodel van Bouwinvest kunnen verder onderverdeeld 
warden in objectgebonden risico's, locatiegebonden risico's en exploitatie risico's. 
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5 DATA 

5.1 0NDERZOEKSDATA 

De onderzoekseenheden die gebruikt zullen warden binnen het onderzoek betreffen de 
woningcomplexen in de portefeuille van Bouwinvest REIM. Deze portefeuille telt 212 woningobjecten 
verspreid gelegen over Nederland. Een woningobject is een aantal woningen op een bepaalde plaats 
in Nederland. Dit kan varieren tot enkele rijtjeswoningen in het Noorden van Nederland tot een groat 
appartementen complex in Rotterdam. De objecten zijn op verschillende momenten opgenomen in de 
portefeuille, waardoor niet voor alle woningcomplexen dezelfde reeks aan rendementen beschikbaar 
is . Hierdoor zullen niet alle objecten warden meegenomen in het onderzoek. De objecten die zijn 
meegenomen binnen het onderzoek voldoen aan de volgende criteria; 

De rendementen van de objecten dienen beschikbaar te zijn van 2002, 2003 of 2004 tot en 
met 2012. In figuur 3.1 (pagina 31) is het rendementsverloop van de woningen in Nederland te 
zien. De periode van 2002 tot en met 2012 is te kenmerken door een periode van groei, 
gevolgd door een economische crisis. Door complexen mee te nemen in de dataset die 
hebben gerendeerd over deze periode wordt een goede en mindere periode uit de 
woningmarkt meegenomen. De complexen die pas enkele jaren in de portefeuille zitten 
hebben gerendeerd in slechte economische tijden waardoor er geen reeel beeld ontstaat. 
Het object dient een woonfunctie te hebben. Binnen de woningcomplexen is soms een ruimte 
gereserveerd voor kantoor of winkel. Deze staan vermeld binnen de rendementen van de 
woningportefeuille en zullen eruit warden gehaald. 

Na het filteren van de beschikbare data blijven dan nog 163 
complexen over die zullen warden meegenomen binnen de data 
analyse. Van 158 van deze 163 com pl ex en is het rendement 
bekend van 2002 tot en met 2012. Van de overige vijf objecten 
zijn de rendementsreeksen van drie woningobjecten bekend 
van 2003 tot en met 2012 en de andere twee woningobjecten 
van 2004 tot en met 2012. Van de 163 woningcomplexen zijn 
er 102 complexen bestaande uit eengezinswoningen en 61 
complexen uit meergezinswoningen. 

Wanneer gekeken wordt naar de risicofactoren op 
macroniveau wordt gekeken naar gegevens op 
COROP niveau. Nederland telt in totaal 40 
COROP gebieden. Elk COROP gebied 
bestaat uit een aantal aangrenzende 
gemeenten. Deze verdeling wordt door de 
CBS gebruikt voor regionaal onderzoek. 
COROP is een afkorting en staat voor 
COordinatiecommissie Regionaal 
Onderzoeks Programma (CBS, 2013). Hoe 
de verdeling van de COROP gebieden in 
Nederland is en de gemeenten die bij elk Figuur 5.1 De COROP gebieden waarin woningcomplexen van 

Bouwi nvest gelegen zijn, zijn met blauw gearceerd . 

(Bron: eigen bewerking) 
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COROP gebied behoren is bijgesloten in bijlage A De objecten van het residentieel fonds van 
Bouwinvest die meegenomen warden in het onderzoek zijn gelegen in 25 van de 40 COROP 
gebieden. Welke 25 COROP gebieden dit betreft, is terug te zien in figuur 5.1. De woningcomplexen 
zijn gelegen in de COROP gebieden die blauw gearceerd zijn . De verdeling van het aantal 
woningcomplexen per COROP gebied is verschillend. Zo is duidelijk op te merken dat het COROP 
gebied Groot-Amsterdam het best vertegenwoordigd is binnen de portefeuille met 50 objecten. Na 
Groot-Amsterdam zijn de COROP gebieden waarin de andere drie grootste steden van Nederland in 
gelegen zijn het best vertegenwoordigd, namelijk Utrecht (Utrecht}, agglomeratie 's-Gravenhage (Den 
Haag) en Groot-Rijnmond (Rotterdam). Het aantal complexen dat bij deze gebieden hoort is 
respectievelijk 15, 16 en 16 woningcomplexen. De Veluwe volgt met tien complexen vooral gelegen in 
Apeldoorn en zuidoost Noord-Brabant met negen complexen volgt daarna. In de overige 19 COROP 
gebieden zijn slechts enkele complexen gelegen. 

5.2 RENDEMENTEN BEHAALD DOOR DE WONINGCOMPLEXEN VAN BOUWINVEST REIM 

In deze paragraaf zal warden gekeken naar de rendementen die zijn behaald door de 
woningcomplexen van Bouwinvest. Daarbij wordt gekeken of de behaalde rendementen 
overeenkomen met de gestelde rendementseis, de volatiliteit van de rendementen en de 
representativiteit van de portefeuille . 

5.2.1 HET RENDEMENT BINNEN DE PORTEFEUILLE 

Om inzicht te krijgen in de behaalde rendementen van de objecten in de portefeuille zal gekeken 
warden naar de volatiliteit van de portefeuille . Binnen dit onderzoek is het ongewogen gemiddeld 
rendement meegenomen van de objecten over de periode van 2002-2012. Het ongewogen gemiddeld 
rendement houdt in dat met de omvang van de woningcomplexen geen rekening is gehouden. Het 
rendement heeft in die jaren gevarieerd. Deze variatie is te kenmerken als de volatiliteit, wat hiervoor 
besproken is in het hoofdstuk risico. Deze volatiliteit kan warden vertaald in een standaarddeviatie . 
Hoe hoger deze standaarddeviatie, hoe meer volatiliteit. 

Het gemiddelde rendement van de woningportefeuille van Bouwinvest over de periode van 2002-2012 
is 5,6%. De gemiddelde standaarddeviatie van de portefeuille die daarbij hoort is 7,9%. Vergeleken 
met alle woningen die in de vastgoedportefeuille zitten van leden aangesloten bij het IVBN, waarbij 
een rendement is gehaald van 5,5% berekend van 2002 tot en met 2012, blijkt Bouwinvest een 
vergelijkbaar gemiddeld rendement te scoren. Echter blijkt dat de portefeuille van Bouwinvest meer 
volatiel is. De gemiddelde standaarddeviatie van de Nederlandse woningportefeuilles bedraagt 4,5% 
tegen 7,9% van Bouwinvest {IPD,2013). Deze hoge standaarddeviatie is te herleiden uit de hoge 
onderhoudskosten die Bouwinvest heeft ge"investeerd in 2008 en 2009. Wanneer deze jaren buiten 
beschouwing warden gelaten is de standaarddeviatie vergelijkbaar met de Nederlandse 
woningportefeuille. 

De gemiddeld behaalde rendementen en de daaraan gekoppelde standaarddeviatie, van de 
complexen van Bouwinvest REIM, wordt uitgezet tegen het gemiddelde rendement en de gemiddelde 
standaard deviatie van de woningportefeuille, zie figuur 5.2. Hierdoor zal binnen de portefeuille een 
verdeling in vier kwadranten ontstaan. Deze kwadranten kunnen als volgt gekenmerkt warden. 

I. Laag rendement - hoge volatiliteit 
II. Laag rendement - lage volatiliteit 

Ill. Hoog rendement - hoge volatiliteit 
IV. Hoog rendement - lage volatiliteit 

Een belegger verlangt naar zoveel mogelijk objecten in het vierde kwadrant. Hierbij is het mogelijk een 
hoog rendement te verkrijgen tegen een lage volatiliteit. Een object met een hoge volatiliteit kan 
gezien warden als een object met veel fluctuaties en daarmee meer risico. 
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Figuur 5.2 De behaalde totaal rendementen van de woningcomplexen van Bouwinvest uitgezet tegen de 

standaarddeviatie. (St.Dev) 

Binnen de portefeuille van Bouwinvest vallen de meeste objecten in het tweede kwadrant, namelijk 53 
complexen. Hoewel de meeste complexen vallen in het tweede kwadrant, vallen 85 complexen in het 
gebied waar de het rendement hoger ligt dan het gemiddeld . Opvallend gezien de spreiding binnen de 
portefeuille zijn de enkele gevallen die eruit springen in het derde kwadrant. Orie complexen scoren 
namelijk duidelijk de hoogste standaarddeviatie en zijn daarmee het meest volatiel. Twee van deze 
complexen presteren ook overtuigend beter dan de rest van de portefeuille. Dit verschijnsel sluit aan 
bij de gedachtegang van veel beleggers, waarbij het nemen van meer risico moet leiden tot een hoger 
rendement. 

Zoals hiervoor besproken maakt Bouwinvest gebruik van een risicomodel om het risico en daarmee 
het vereiste totaal rendement te bepalen. Wanneer de behaalde totaal rendementen warden 
vergeleken met de rendementseis levert dat het beeld op dat te zien is in de figuren 5.3 en 5.4. Te 
zien is dat het totaal rendement de normaalcurve volgt. De rendementseis toont een piek op de plaats 
van de top van de normaalcurve, maar is niet perfect normaal verdeeld . De prestaties van de 
rendementseis vergeleken met het behaald rendement laten zien dat de rendementseis hoger ligt. Dit 
kan betekenen dat het ingeschatte risicoprofiel te hoge rendementseisen oplevert. Daardoor warden 
de verwachtingen te hoog ingeschat, waardoor de prestaties van de portefeuille lager zijn dan 
verwacht. Wei is te zien dat beide grafieken een piek laten zien tussen 6,0% en 6,5%. 
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De rendementseis die voortkomt uit het risicomodel stelt een eis die geldt voor het totaal rendement. 
Het totaal rendement is opgebouwd uit het direct en indirect rendement. Hierin wordt binnen het 
risicomodel geen onderscheid gemaakt. Het direct rendement heeft betrekking op de netto 
huuropbrengsten gedeeld door de waarde over een bepaalde meetperiode. Het indirect rendement 
wordt verkregen middels waardeontwikkeling over dezelfde meetperiode. Wanneer het totaal 
rendement wordt opgesplitst in direct en indirect rendement geeft dat het resultaat dat is weergegeven 
in de figuren 5.5 en 5.6. Oak het direct en indirect rendement zijn normaal verdeeld . 
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Figuur 5.5 en 5.6 Histogrammen voor de frequentie van het direct rendement en het indirect rendement. 

Wanneer de rendementseis wordt vergeleken met de behaalde rendementen ontstaat een ander 
beeld. De scatterplot, waarbij de rendementseis is uitgezet tegen het behaald rendement, is 
weergegeven in figuur 5.7. Te verwachten is dat de complexen die een rendementseis van 5,8% een 
totaal rendement behalen dat oak gelegen is rand de 5,8%, de complexen met een rendementseis 
van 6, 1 % oak een totaal rendement van 6, 1 % behalen, enzovoort. Dit verloop is in figuur 5. 7 
weergegeven met de raze lijn . Verwacht zou warden dat het totaal rendement van de complexen 
gelegen is op of in de buurt van de raze lijn. Echter renderen de woningcomplexen heel gevarieerd 
per rendementseis . Bijvoorbeeld woningcomplexen met een rendementseis van 5,8% tonen een totaal 
rendement tussen bijna 3,0% en 6,5%. Er is geen sprake van een significante samenhang tussen de 
rendementseis en het totaal rendement. De complexen met een hogere rendementseis renderen in 
realiteit niet significant hoger dan complexen waaraan een lager risicoprofiel , en daarmee een lagere 
rendementseis, is toegekend. Dit betekent dat het risicomodel zelden de rendementen voorspelt die in 
werkelijkheid behaald warden. 
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Figuur 5.7 Output van de scatterplot van de rendementseis en het totaa l rendement . 
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Zoals hiervoor besproken wordt het totaal behaald rendement bepaald uit het direct en het indirect 
rendement bij elkaar opgeteld. Wanneer deze rendementen in een scatterplot warden uitgezet tegen 
de rendementseis toont dat, dat de correlatie tussen het direct rendement en de rendementseis 
sterker is dan de correlatie van het totaal rendement en de rendementseis. Te zeggen is dat het direct 
rendement hoger ligt bij de woningcomplexen waarbij een hogere rendementseis is gesteld via het 
risicomodel (r =O, 171 , p<.05). Deze theorie gaat echter helemaal niet op bij het indirect rendement. Er 
is geen sprake van enige correlatie. Een hogere rendementseis gaat dus niet samen met een hoger 
ind irect rendement. De uitkomsten van het indirect rendement zorgen voor een lagere correlatie 
tussen het totaal rendement en de rendementseis. De output van het direct en indirect rendement in 
relatie met de rendementseis is terug te vinden in bijlage B. 

5.2 .2. BOUWINVEST IN VERGELIJKING TOT DE BENCHMARK 

Hiervoor is al gekeken naar de rendementen van Bouwinvest REIM in vergelijking tot de cijfers van de 
ROZ/IPD vastgoedindex. Hieruit blijkt dat de complexen van Bouwinvest een vergelijkbaar gemiddeld 
rendement behaald over de periode van 2002-2012. Wanneer het rendement per jaar van de 
woningcomplexen van Bouwinvest REIM wordt vergeleken met de benchmark treedt het beeld op in 
figuur 5.8. De benchmark betreft de behaalde rendementen van het totaal ge·lnvesteerde vermogen in 
woningen dat is geregistreerd bij de IPD/ROZ vastgoedindex. Te zien is dat de Bouwinvest REIM de 
curve van de benchmark volgt. Op de punten waar de benchmark een piek toont, tonen de 
rendementen van Bouwinvest REIM een sterkere uitslag . Dit betekent een sterker positief rendement 
in de goede tijden en een hoger negatief rendement in 2009. 
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Figuur 5.8 Het totaal rendement van Bouwinvest REIM vergeleken met de prestaties van de benchmark. 

(Bron: Bouwinvest REIM; !PD, 2013) 

Naast het totaal rendement is gekeken naar het direct en het indirect rendement van Bouwinvest 
vergeleken met dat van de benchmark, te zien in de figuren 5.9 en 5.10. Hier treedt een vergelijkbaar 
verloop op als bij het totaal rendement. 

Het direct rendement ligt nagenoeg gelijk met dat van de benchmark. Het ene jaar scoort Bouwinvest 
beter dan de benchmark en andere jaren minder. Opvallend in het verloop is de hevige daling die 
wordt ingezet in 2008 en doorzet in 2009. In deze jaren is grootschalig onderhoud gepleegd bij 
meerdere complexen van Bouwinvest. Dit verklaart de daling, aangezien hierdoor de netto 
opbrengsten lager uitvallen in die jaren. Dit heeft geleid tot hoge exploitatiekosten in deze jaren. In 
2010 presteert de portefeuille weer beter dan de benchmark. 
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Figuur 5.9 en 5.10 Het direct- en indirect rendement van Bouwinvest REIM vergeleken met de prestat ies van de 

benchma rk. (Bron : Bouwinvest REIM, !PD, 2013) 

Voor het indirect rendement geldt hetzelfde. Het indirect rendement verklaart de pieken en dalen van 
het totaal rendement. Hier is namelijk te zien dat het veel jaren vergelijkbaar is met de benchmark. 
Maar in de jaren 2006, een piek, en 2009, een dal , is te zien dat Bouwinvest sterker heeft gereageerd 
op het sentiment van de woningbeleggingsmarkt. Opvallend is het positieve indirect rendement van 
Bouwinvest in het jaar 2011 , waar de benchmark nag een negatief indirect rendement toont. 

5.3 RISICOFACTOREN 

De risicofactoren die gebruikt warden , zijn op te splitsen in drie delen. Als eerste wordt gekeken naar 
de risicofactoren uit het risicomodel van Bouwinvest. Daarnaast wordt gekeken naar extra factoren op 
objectniveau. Deze risicofactoren hebben betrekking op de objectrisico's en de exploitatierisico's. 
Tenslotte wordt gekeken naar factoren op macroniveau. Deze factoren komen niet voor in het 
risicomodel. De factoren op macroniveau hebben betrekking op de demografie, economie en 
woningmarkt. De factoren die warden gebruikt warden kunnen warden ondergebracht bij de risico 's op 
operationeel niveau uit de risicomatrix besproken in hoofdstuk 4. Het overzicht van alle risicofactoren 
is te zien in figuur 5.11 . In de volgende paragrafen zullen de risicofactoren nader besproken warden. 

Marktrisico's (DESTEP) 

Demografie Economie 
Inwoners BBP per regio 

Hu ishoudens BBP per huishouden 
Beroepsbevolking 

Vergrijzing 
Werkloosheid 
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Marktrisico's (Vastgoedmarkt) 

Woningmarkt 
Woningvoorraad 

Gemiddelde leegwaarde per regio 
Gemiddelde huurprijs per regio 

Objectrisico's 

Objectgebonden Locatiegebonden 
Leeftijd voorzieningen Plek/ omgevi ng 

Technische staat Imago gebied 
EPC norm ov 

Plattegrond Snelweg 
Voorzieningenniveau Parkeergelegenheid 

Veiligheidsvoorzieningen Gevoel van veil igheid 
Bouwjaar 

Aantal m2 GBO 

Exploitatierisico' s 

Leegwaarde 
Complexmatige verkoopbaarheid 

Percentage woningen met UHW contract 
Percentage woningen <141 punten WWS 
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Leegstand 

Aantal woningen per complex 

Figuur 5.11 De risicofactoren gekoppeld aan de risico 's uit de risicomatrix 
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5.3.1 RISICOFACTOREN UIT HET RISICOMODEL VAN BOUWINVEST 

In hoofdstuk 4 is toegelicht dat Bouwinvest een risicomodel gebruikt om voor ieder woningcomplex het 
risico in te schatten en de rendementseis voor het woningcomplex te berekenen. In deze paragraaf 
wordt ingegaan op hoe de risicofactoren worden meegenomen binnen dit onderzoek. Bijna alle 
risicofactoren zijn gemeten op ordinaal niveau. De risicofactoren "kernregio" en "sociaaleconomische 
structuur" zijn gemeten op een nominaal niveau. Alleen score 1 en score 3 hebben bij deze factoren 
een waarde gekregen in het model. Bij deze factoren wordt gekeken naar 6f dat ze in een kernregio 
liggen, ja of nee, en 6f dat het gemiddelde inkomen in de buurt hoger is dan het gemiddelde van 
Nederland. De informatie hierdoor is beperkt. In paragraaf 5.3.3 wordt gekeken naar de macrofactoren 
waar dezelfde informatie gebruikt wordt op interval/ratio niveau. Daarom worden deze factoren in het 
onderzoek weggelaten binnen de samenhangtoetsen van het risicomodel. 

In tabel 5.1 en figuur 5.11 de verdeling van de complexen over de scores per risicofactor uit het 
risicomodel te zien. Te zien is dat sommige risicofactoren worden gekenmerkt door een groot 
percentage van een score. Een goed voorbeeld hiervan is het aantal woningcomplexen waarvan het 
percentage woningen met 141 punten of lager is volgens het woningwaarderingsstelsel. Daarvan is 
ruim 85 procent beoordeeld met score 1. Dit betekent dat 85 procent van alle complexen minder dan 
10 procent aan woningen heeft met minder dan 141 punten volgens het woning waarderingsstelsel. 
Daarnaast zijn er variabelen waar niet alle scores voorkomen. Dit is het geval bij de risicofactoren 
"openbaar vervoer (OV)" , "plattegrond" en "veiligheidsvoorzieningen". Aan geen van de 
woningcomplexen is voor deze risicofactoren de score 4 toegekend. Binnen de portefeuille is te 
zeggen dat alle complexen binnen 20 minuten van het openbaar vervoer gelegen zijn en geen van de 
plattegronden slecht is beoordeeld . Door het ontbreken van data voor deze scores komen deze 
scores niet voor in het onderzoek. 

Andere factoren hebben een lage vertegenwoordiging van score 4. Daarom is gekozen om voor 7 
risicofactoren uit het risicomodel de score 3 en 4 samen te voegen en te hercoderen tot een score. Dit 
zijn de risicofactoren "plek/omgeving", "imago gebied", "parkeergelegenheid", "complexmatige 
verkoopbaarheid", "voorzieningen/constructie gebouw", "voorzieningenniveau" en "gevoel van 
veiligheid". De risicofactor "EPC-norm" heeft een lage vertegenwoordiging van score 1 (een 
woningcomplex) daarom zal voor deze factor score 1 en 2 worden samengevoegd . 

I 

Figuur 5.12 De frequent ie van het voorkomen van een score uitgezet per risicofactor. 
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Tabel 5.1 Het aantal complexen gekoppeld aan de score per risicofactor 

Plek/omgeving 

Imago gebied 19 

Kernregio 122 41 

Sociaal-economische structuur 101 62 

(Inkomen) 

ov 121 39 3 0 

Snelweg 27 97 31 8 

Parkeergelegenheid 110 46 6 

Complexmatige verkoopbaarheid 125 23 11 4 

Leegwaarde 32 93 27 11 

Percentage UHW 64 29 46 24 

Percentage < 141 ptn 141 6 8 8 

Gemiddeld Huurniveau 44 86 15 18 

Leeftijd voorz. Woning 78 30 41 14 

Voorzieningen/Constructie Gebouw 27 124 11 1 

EPC Norm 31 86 45 

Plattegrond 113 41 9 0 

Voorzieningenniveau 57 89 12 5 

Veiligheidsvoorzieningen 39 114 10 0 

Gevoel van veiligheid 54 95 13 

5.3.2 EXTRA FACTOREN OP MICRONIVEAU 

Tot dusver is gekeken naar de factoren die gebruikt zijn als risicofactoren binnen het risicomodel van 
Bouwinvest, maar uit diverse studies (Peeters, 2002; Scholten, 2003; Briels, 2012) zijn meer factoren 
te onderscheiden op objectniveau. Binnen dit onderzoek is gekeken naar negen extra 
objectkenmerken, namelijk: 

o Bouwjaar 
o Gemiddelde leegstandspercentage over de periode van 2002-2012 
o Procentuele leegwaardeontwikkeling over de periode van 2002-2012 
o Procentueel verschil in leegwaarde tussen het complex en het COROP gebied 
o Gemiddelde huurprijs van de woning per woningcomplex 
o Procentueel verschil in huurprijs tussen het complex en het COROP gebied 
o Gemiddelde huurprijs per vierkante meter gebruiksoppervlakte (GBO) 
o Gemiddeld aantal vierkante meter gebruiksoppervlakte van de woning per woningcomplex 

(GBO) 
o Aantal woningen per complex 

Van al deze factoren zijn gegevens bekend per woningcomplex op interval/ratio niveau . Deze extra 
factoren op objectniveau zullen hierna nader besproken worden. Voor drie objectkenmerken, 
bouwjaar, gemiddelde huurprijs en gemiddeld aantal vierkante meters GBO, zijn de gegevens 
uitgewerkt in een cirkeldiagram. In elk segment van de cirkeldiagram staat een getal. Dit getal staat 
voor het aantal complexen dat het segment vertegenwoordigd. 

Wanneer gekeken wordt naar bouwjaar is opmerkelijk dat het een jonge portefeuille is vergeleken met 
de totale woningmarkt. Het grootste gedeelte is gebouwd in de periode rond 1990, ruim de helft is 
afkomstig uit de periode 1985-1994. De portefeuille telt 11 complexen die gebouwd zijn in de periode 
van 2000 tot nu. Deze 11 complexen komen uit 2000,2001 of 2002, aangezien de complexen van 
2002 tot 2012 moeten hebben gerendeerd binnen dit onderzoek. 
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De gemiddelde huurprijs van het complex is 
bepaald door de totale opbrengsten van de huur 
van het gehele complex te delen door het aantal 
woningen in het complex. De gemiddelde 
huurprijzen van de onderzoekseenheden 
varieren van €555,- tot en met €1551 ,-. Slechts 
14 complexen hebben een gemiddelde huurprijs 
onder de liberalisatiegrens (€681 ,- (prijspeil 
2013)). Ongeveer 75 procent van de 
woningcomplexen valt de gemiddelde huurprijs 
in de categorie waar slechts drie procent van de 
gehele woningmarkt uit bestaat, de 
huurprijscategorie van €681 ,- tot en met €999,-. 

Het gemiddeld aantal vierkante meter 
gebru iksoppervlakte (GBO) van de woningen in 
een complex varieren tussen de 69m2 en 188m2

. 

De spreiding is redelijk groat. In de 
cirkeldiagram , figuur 5.15, is te zien dat ruim 75 
procent van de complexen bestaat uit woningen 
waarvan de oppervlakte grater is dan 90 
vierkante meter. 

Daarnaast wordt gekeken naar de gemiddelde 
huurprijs per vierkante meter GBO. Deze is 
bepaald door per complex de gemiddelde 
huurprijs te delen door het gemiddeld aantal 
vierkante meters. Doordat in Nederland de 
huurprijsniveaus regionaal verschillen voor 
dezelfde oppervlakte, door de aantrekkelijkheid 
van sommige regio's van Nederland, ontstaat 
een andere verdeling dan wanneer de twee 
eigenschappen las bekeken warden. In 
Amsterdam zal hierdoor een hoge huurprijs per 
vierkante meter ontstaan. Terwijl in een complex 
in Heerenveen voor dezelfde huurprijs meer 
vierkante meter tegenover staan waardoor de 
huurprijs per vierkante meter lager uitvalt. De 
huurprijs per vierkante meter van de 
woningencomplexen uit de portefeuille van 
Bouwinvest varieert van €4,85 tot en met €11,47. 

BOUWJAAR 

GEMIDDELDE HUURPRIJS 

GEMIDDELDE M2 GBO 

< 1984 

• 1985-1989 

• 1990-1994 

• 1995-1 999 

2000-nu 

< €681 

• €681-€799 

• €800-€899 

•€900-€999 

• >€1000 

< 90m2 

• 90m2 
- 109m2 

• 110m2 
- 129m2 

• 130m2 
- 149m2 

•> 150m2 

Figuur 5.13 t/ m 5.15 (v.b.n.b.) Verdeling woningcomplexen 

voor de objectkenmerken bouwjaar, gemiddelde huurprij s 

en gemiddeld aantal m2 GBO. In de segment en staat het 

aantal complexen dat bij het segment hoort . 

De complexen die warden meegenomen warden allemaal gezien als een woningcomplex, maar 
daaruit is niet op te maken hoe groat het complex is. Daarom wordt gekeken of een relatie is te 
onderscheiden tussen het aantal woningen per complex en de rendementen . Hierdoor is het mogelijk 
te kijken of de omvang van een complex invloed heeft op de hoogte van het rendement. De 
complexen van Bouwinvest lopen uiteen van enkele woningen tot grate complexen. Het kleinste 
complex bestaat uit twee eengezinswoningen in Breda. Het grootste complex is een complex in 
Rotterdam met 311 meergezinswoningen. 

Uit het onderzoek van Peeters (2002) is gebleken dat leegstand een belangrijke objectfactor is . 
Wanneer een woning leegstaat loopt een belegger een deel van zijn inkomsten mis. Dit betekent een 
lager totaal aan huurinkomsten en daardoor een lager direct rendement ten opzichte van een volledig 
verhuurd complex. De leegstand is gemeten over de tijdsperiode van 2002 tot en met 2012. Gekeken 
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is hoeveel woningen elk jaar leegstonden per complex. Op die manier is de gemiddelde leegstand per 
woningcomplex berekend. Het leegstandspercentage loopt uiteen van 0% tot 8,44%. Zes 
woningcomplexen hebben gedurende deze tien jaar geen enkele leegstand gekend. Deze complexen 
liggen verspreid over Nederland. 

Een variabele die mogelijk kan leiden tot leegstand is het procentuele verschil tussen de gemiddelde 
huurprijs van een woning per woningcomplex en de gemiddelde huurprijs van de woningen van het 
COROP gebied waarin dit woningcomplex gelegen is. Wanneer woningen warden geexploiteerd met 
een lage huur kan dat betekenen dat de belegger verplicht is een lage huurprijs te vragen in verband 
met reglementen van het huurcontact, maar ook dat de woningen te goedkoop warden aangeboden in 
de markt. Een object met dezelfde leegwaarde maar een hogere huurprijs, en volledig verhuurd , zal 
hogere huur/leegwaarderatio behalen . Hierdoor zal een object met een hogere huurprijs samengaan 
met een hoger direct rendement dan een object met lagere huur. Een te hoge huurprijs kan leiden tot 
meer leegstand , wat een negatief effect heeft op het (direct) rendement. De percentages voor het 
verschil in huurprijs tussen het complex en het COROP gebied verschilt van -35,5% tot en met 66,8%. 
Dif wil zeggen dat de gemiddelde huurprijs van de woningcomplexen maximaal 35,5% lager ligt dan 
de gemiddelde huurprijs van het COROP gebied en dat de gemiddelde huurprijs maximaal 66,8% 
hoger ligt dan de gemiddelde huur in het COROP gebied. Het risico van een te hoge huurprijs is dat 
de belegger zichzelf uit de markt prijst, doordat de gemiddelde huurprijzen in het COROP gebied 
lager liggen. 

Ditzelfde verschil is bekeken voor de gemiddelde leegwaarde van de woningen in een 
woningcomplex. Als de woningen van een complex een leegwaarde hebben die veel lager of hoger is 
dan de leegwaarde van het COROP gebied kan een complex niet aansluiten bij de markt waardoor 
een complex slechter zou kunnen renderen. Wanneer een complex gelegen is in een regio waar de 
leegwaarde lager ligt kan dit nadelige invloeden hebben voor de leegwaarde van het complex. De 
leegwaarde verschilt namelijk door per regio zoals eerder is aangetoond. Wanneer een complex een 
lage leegwaarde heeft maar gelegen is in een regio met een hogere leegwaarde kan dit een positieve 
invloed hebben op het rendement. Te zien is dat de percentages verschillen van -53,9% tot 123,2%. 
Deze spreiding is heel groat. Het procentuele verschil tussen de leegwaarde van het woningcomplex 
en de leegwaarde van het COROP gebied is van 119 woningcomplexen negatief. Te zeggen is dat de 
gemiddelde leegwaarde van die complexen lager is dan de gemiddelde leegwaarde van het COROP 
gebied en dat percentage loopt op tot een lagere leegwaarde van 53,9%. Dit betekent dat er 
complexen in de portefeuille zitten waarvan de leegwaarde van de woning ruim de helft bedraagt van 
de gemiddelde leegwaarde van een woning in het COROP gebied waarin het complex gelegen is. Dit 
betreft een woningcomplex in Hoogeveen. Het is daarentegen opvallend dat de leegwaarde van de 
woningen in een complex ruim twee keer zo hoog is als in het COROP gebied. Dit betreft twee 
woningcomplexen in Rotterdam. 

De laatste factor die is toegevoegd op objectniveau is de procentuele ontwikkeling van de leegwaarde 
van de woningcomplexen over de periode van 2002-2012. Hierdoor is te kijken of een grotere 
leegwaardeontwikkeling, in procenten, samengaat meteen hoger behaald rendement. Uit de literatuur 
is naar voren gekomen dat de leegwaarde een belangrijke input is voor het indirect rendement. 
Aangezien het indirect rendement wordt behaald door waardeontwikkeling van het object. Het 
procentuele verschil in leegwaarde is bekend voor 152 woningcomplexen en verschilt van een 
afwaardering van 35% tot en met een waardeontwikkeling van 47,5%. Hoewel de financiele crisis veel 
woningen heeft laten dalen in waarde is te constateren dat 115 van de 152 woningcomplexen zijn 
gestegen in waarde over de periode van 2002-2012. 

5.3.3 GEGEVENS VAN DE EXTRA FACTOREN OP COROP NIVEAU 

Uit de literatuurstudie is gebleken dat naast de objectrisico's op microniveau ook sprake is van risico 's 
op macroniveau. Deze hebben betrekking op verschillende aspecten (DESTEP-factoren) en de 
vastgoedmarkt. Binnen dit onderzoek zal gekeken warden naar verschillende factoren die betrekking 
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hebben op de demografie, economie en woningmarkt. Deze factoren vormen de "vervangende" 
factoren voor de risicofactoren uit het risicomodel die niet warden meegenomen, namelijk de 
risicofactoren "kernregio" en "sociaaleconomische structuur". De factoren op macroniveau zijn 
allemaal gemeten op COROP niveau. De vertegenwoordiging per stad is laag en daarnaast zijn niet 
voor alle factoren op macroniveau gegevens beschikbaar per stad waarin de woningcomplexen 
gelegen zijn . Door de macrogegevens op COROP niveau is te toetsen of de regio 's in Nederland 
verschillend renderen. Nederland bestaat uit 40 COROP gebieden en elk COROP gebied bestaat uit 
een aantal aangrenzende gemeenten. De woningcomplexen binnen dit onderzoek zijn gelegen in 25 
verschillende COROP gebieden. Elk COROP gebied heeft een waarde per factor. Deze waarde wordt 
gekoppeld aan de woningcomplexen gelegen in het desbetreffende COROP gebied. Zo krijgen alle 
woningcomplexen gelegen in , bijvoorbeeld , Groot-Amsterdam dezelfde waarde voor de factoren op 
macroniveau. Hierdoor ontstaat dat meerdere complexen met een verschillend rendement dezelfde 
waarde krijgen voor een extra factor op macroniveau . De data op macroniveau zijn afkomstig van het 
CBS en Experian. 

De twintig factoren die zijn meegenomen op de gebieden demografie, economie en woningmarkt, zijn : 

Demografie 
o De ontwikkeling in inwoners over de periode 2002-2012 
o Aantal inwoners in 2012 
o De ontwikkeling van de bevolkingsdichtheid over de periode 2002-2012 
o De bevolkingsdichtheid in 2012 
o De ontwikkeling in huishoudens over de periode 2002-2012 
o Aantal huishouden in 2012 
o De ontwikkeling van de beroepsbevolking over de periode 2002-2012 
o Omvang beroepsbevolking 2012 
o Het werkloosheidspercentage in 2012 
o Vergrijzing in 2012 
o Ontwikkeling van de vergrijzing 2002-2012 
o Percentage 65 plussers tov het totaal aantal inwoners 2012 

Economisch 
o Het BBP in 2012 
o De ontwikkeling van het BBP over de periode 2002-2012 
o BBP per huishouden in 2012 
o Ontwikkeling van het BBP per huishouden over de periode 2002-2012 

Woningmarkt 
o De ontwikkeling van de woningvoorraad over de periode 2002-2012 
o De woningvoorraad in 2012 
o De gemiddelde leegwaarde in 2012 
o De gemiddelde huurprijs in 2012 

Gekeken is naar de absolute waarden uit het jaar 2002 en naar de absolute waarde in het jaar 2012. 
De ontwikkeling die is doorgemaakt voor verschillende factoren tussen 2002 en 2012 zijn 
meegenomen als onafhankelijke variabelen in het onderzoek. Hierdoor ontstaat een procentuele groei 
of krimp per COROP gebied. Daarnaast is het absolute getal in het jaar 2012 meegenomen. Op die 
manier is te onderzoeken of een COROP gebied waar het aantal van de factor hoger of grater is, 
samenhangt met een hoger of lager rendement. Hierdoor is te onderzoeken of complexen gelegen in 
een regio met een grate stad of een bepaalde regio in Nederland zich heeft vertaald in een hoger 
rendement en daarmee welke regio's interessanter zijn om in te investeren . Gekozen is voor het 
absolute getal in plaats van het aantal per vierkante kilometer, omdat wanneer gekeken wordt naar 
het aantal per vierkante kilometers een scheve verdeling optreedt. De COROP gebieden zijn namelijk 
niet allemaal even groat. Een COROP gebied als agglomeratie 's-Gravenhage is relatief klein en 
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voorziet een van de grootste steden van Nederland. Daardoor is, wanneer gekeken wordt naar de 
vierkante kilometers, het aantal voor alle factoren van agglomeratie 's-Gravenhage hoog. Een gebied 
als Noord-Friesland is heel groot, maar doordat dit niet dichtbevolkt is, zal het aantal per vierkante 
kilometer in dit gebied heel laag zijn . Hierdoor ontstaan hele grote verschillen . Opmerkelijk voor de 
factoren voortkomen uit de absolute aantallen in 2012 is dat de hoogste aantallen zijn gekoppeld aan 
de COROP gebieden met daarin de grootste steden van Nederland. 

De demografie bestaat uit de meeste factoren . Het betreft hier verschillende groepen die al eerder 
besproken zijn in de literatuurstudie. Hieruit kwam naar voren dat de randen van Nederland aan het 
krimpen zijn, doordat de inwoners verhuizen naar de Randstad . Dit komt door de aanwezige 
voorzieningen, als universiteiten en hoge scholen, en carrieremogelijkheden . Doordat dit vooral de 
jonge generaties betreft hebben de randen van Nederland te kampen met een dubbele vergrijzing. 
Heel Nederland kampt met vergrijzing en door het wegtrekken van de jongeren zal het percentage 
ouderen in bepaalde gebieden verder toenemen. Om deze reden is bij de demografie gekeken naar 
het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de omvang van de beroepsbevolking en het aantal 
65plussers (vergrijzing) en de ontwikkeling van deze factoren over de periode van 2002 tot en met 
2012. Het aantal 65 plussers zal in de rangorde niet veel verschillen van de inwoners op COROP 
niveau. Daarom is ook gekeken naar het percentage 65 plussers van de totale bevolking. Hieruit is 
mogelijk te herleiden of de mate van vergrijzing samenhangt met een hoger of lager rendement. 

De economische factoren op macroniveau hebben betrekking op het Bruto Binnenlands Product 
(BBP). Naast het BBP als totaal per COROP gebied is gekeken naar het BBP per huishouden. De 
COROP gebieden met daarin de grootste steden van Nederland zijn de COROP gebieden met het 
hoogste BBP, absoluut gezien. Echter wanneer het per huishouden gekeken treedt deze verdeling 
niet meer op. Bij de ontwikkeling van het BBP per huishouden is op te merken dat het BBP per 
huishouden in 10 van de 25 deelnemende COROP gebieden is gedaald over de periode van 2002 tot 
en met 2012. Deze daling kan een gevolg zijn de individualisering, een trend die zich de laatste jaren 
heeft ingezet. Hierdoor is een groei van de kleine huishoudens te constateren . Deze ontwikkeling 
verklaart de negatieve groei van het BBP per huishouden in sommige regio's in Nederland. Wanneer 
naar de ontwikkeling van het BBP als totaal wordt gekeken is op te merken dat de COROP gebieden 
met daarin een middelgrote tot grote stad een groei hebben doorgemaakt. Dit komt mede door de 
urbanisatie die heeft plaatsgevonden. De opkomst van Groningen en Eindhoven als studentensteden 
zorgden voor een toestroom van nieuwe inwoners in deze steden. De COROP gebieden met een 
krimpende bevolking hebben een kleine daling of een minimale groei van het BBP over de periode 
2002-2012. Een uitzonderlijke ontwikkeling van het BBP is op te merken in het COROP gebied 
Flevoland . Het BBP van dit COROP gebied is gegroeid met 27 procent. Een verklaring hiervoor is de 
groei van de stad Almere. Door de groei van deze stad is het BBP harder gegroeid dan het BBP van 
de andere steden. 

Op het gebied van de woningmarkt is gekeken naar de woningvoorraad, maar tevens naar de 
gemiddelde huurprijs en de gemiddelde leegwaarde van het COROP gebied. De laatste twee factoren 
zijn al eerder benoemd bij de extra factoren op microniveau. Daar werd een onderscheid gemaakt in 
het procentuele verschil van de huurprijs en leegwaarde van het woningcomplex met de huurprijs en 
leegwaarde van het COROP gebied. Hier wordt gekeken of gebieden waar de gemiddelde huurprijs 
en/of gemiddelde leegwaarde hoger zijn een hoger rendement oplevert. Daarnaast is gekeken naar de 
woningvoorraad absoluut in het jaar 2012 en de ontwikkeling van de woningvoorraad over de periode 
2002 tot en met 2012. Het COROP gebied Flevoland heeft de grootste ontwikkeling doorgemaakt in 
deze periode. Zoals hiervoor vermeld , komt dit door de groei van Almere. Groot-Amsterdam en Groot
Rijnland zijn de COROP gebieden met de grootste woningvoorraad . Echter wanneer naar de 
ontwikkeling wordt gekeken staan zij niet bovenaan. De toevoeging van woningen, absoluut, is hier 
wel het grootst, maar doordat zij de grootste woningvoorraad hebben is de procentuele toename lager 
dan andere COROP gebieden. 
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6 ANALYSE & RESULTATEN 

6.1 0PZET ANALYSE 

In dit hoofdstuk zal , middels statistische toetsen, een antwoord warden gezocht op de 
onderzoeksvraag, gesteld aan het begin van het onderzoek: 

Welke risicofactoren hebben invloed op het rendement bij woningbeleggingen in verschillende regio 's 
in Nederland? 

Om tot dit antwoord te komen warden meerdere analyses aaneensluitend uitgevoerd in vijf stappen, 
namelijk: 

Stap 1: De samenhang tussen de rendementen en de risicofactoren uit het risicomodel van 
Bouwinvest (§6.2) 
Stap 2: De samenhang tussen de rendementen en de extra factoren op objectniveau (§6.3) 
Stap 3: De samenhang tussen de rendementen en de extra factoren op macroniveau (§6.4) 
Stap 4: De multipele regressie analyse tussen het direct rendement en de factoren (§6.5) 
Stap 5: De samenhang tussen de verklarende factor(en) uit de multipele regressie analyse en 
de factoren (§6.6) 

In de eerst volgende paragrafen gaat het om de samenhang die optreedt tussen de in het verleden 
behaalde rendement en de risicofactoren en hoe deze ge"interpreteerd dient te warden. De 
samenhang zal warden getoetst voor het totaal , direct en indirect rendement (afhankelijke variabele). 
T evens zal bij de samenhangtoetsen voor de risicofactoren van het risicomodel gekeken word en naar 
de samenhang tussen de rendementseis en de risicofactoren, aangezien de rendementseis voortkomt 
uit de score die is verbonden aan de risicofactoren . 

Bij de samenhangtoetsen zijn drie uitkomsten mogelijk. Dit betreft een positieve samenhang, een 
negatieve samenhang en geen samenhang, weergegeven in figuur 6.1. Wanneer de variabelen zijn 
gemeten op ordinaal niveau wordt getoetst met de Spearman rangcorrelatie en wanneer de variabelen 
zijn gemeten op interval ratio niveau wordt getoetst met de Pearson productmoment correlatie . Een 
factor toont een samenhang wanneer deze significant is op minimaal een 0.05 niveau. Dit betekent 
dat met minstens 95% zekerheid te zeggen is dat de uitkomst niet gebaseerd is op toeval. Een 
positieve samenhang betekent dat wanneer de (risico)factor toeneemt, het rendement toeneemt. 
Vanzelfsprekend gaat bij een negatieve samenhang het toenemen van de factor samen met een lager 
rendement. Er is geen sprake van een samenhang wanneer de toets niet significant is. Geen 
samenhang betekent dat een hogere score van de factor niet samengaat met een hoger of lager 
rendement. 

Positieve samenhang Negatieve samenhang Geen samenhang 

t • • t ~ t • • .... 

/ 
• .... .... • . ~ c c c 

Q) Q) Q) • • E E 
• 

E • . . ·~ . 
Q) Q) • Q) • "O "O "O 
c c • • c 
Q) Q) • Q) 

a::: a::: • a::: 

• 
Risico ~ Risico ~ Risico ~ 

Figuur 6.1 Verloop van een posit ieve, een negatieve en geen samenhang . 
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6.2 STAP 1: DE SAMENHANG TUSSEN HET RENDEM ENT EN DE RISICOFACTOREN UIT HET RISICOMODEL 

Bij de eerste stap wordt ingegaan op de samenhang tussen de rendementen en de factoren uit het 
risicomodel van Bouwinvest. Wanneer de factoren aansluiten bij de beleggersgedachte, waarbij meer 
risico zich moet vertalen in een hoger rendement, zal voor elke factor een positieve samenhang 
optreden. Dit betekent immers dat een hogere score in het risicomodel samengaat met een hogere 
rendementseis . Aan een hogere totaalscore wordt een hoger risicoprofiel gekoppeld en zal zich 
moeten vertalen in een hogere rendementseis. Hiervoor is al aangetoond dat het totaal rendement 
behaald door de woningcomplexen niet overeenkomt met de gestelde rendementseis. Te verwachten 
is daarom dat de correlaties tussen de risicofactoren en de rendementseis en de correlaties tussen de 
risicofactoren en het totaal rendement verschillen . 

De risicofactoren uit het risicomodel van Bouwinvest zijn gemeten op ordinaal niveau en zullen 
optreden als de onafhankelijke variabelen. In het risicomodel hebben alle factoren een bepaalde 
weging gekregen. Voor het toetsen van de risicofactoren met het rendement is deze weging 
weggelaten en is gekeken naar de scores die gegeven zijn aan de complexen per risicofactor. Bij de 
rendementseis wordt veel samenhang verwacht, aangezien de rendementseis is voortgekomen uit het 
risicomodel en daarmee de scores die gekoppeld zijn aan de risicofactoren . In tabel 6.1 zijn de 
correlatiecoefficienten te zien die naar voren zijn gekomen uit de samenhangtoetsen tussen het 
rendement en de risicofactoren uit het risicomodel van Bouwinvest. In bijlagen D tot en met G staat de 
output van de toetsen met betrekking tot de risicofactoren uit het risicomodel. 

Tabel 6.1 De correlatiecoefficienten tussen de behaalde rendementen en de risicofactoren van het risicomodel van 

Plek/omgeving 0,448 0,051 0,155 0,002 

Imago gebied 0,443 ** -0,064 0,006 -0,084 

ov -0,119 -0.022 0,153 -0,099 

Snelweg 0,264 ** -0,030 -0,070 0,037 

Parkeergelegenheid 0,346 ** 0,005 0,091 -0,051 

Complexmatige verkoopbaarheid 0,090 -0,036 -,112 0,034 

Leegwaarde -0,265 -0,218 -0,414 -0,056 

Percentage UHW 0,371 ** 0,084 0,155 -0,016 

Percentage < 141 ptn 0,208 ** 0,050 0,076 0,052 

Gemiddeld Huurniveau 0,098 -0,027 -0,125 0,020 

Leehijd voorz. Woning 0,253 0,108 0,300 -0,047 

Voorzieningen/ Constructie Gebouw 0,311 ** 0,226 ** 0,042 0,197 

EPC Norm 0,277 ** 0,024 -0,058 -0,003 

Plattegrond 0,291 ** -0,070 -0,104 0,027 

Voorzieningenniveau 0,190 -0,066 -0,166 -0,022 

Veiligheidsvoorzieningen 0,181 0,028 -0,207 0,161 

Gevoel van veiligheid 0,320 0,089 -0,035 0,134 

* Significant met 0,05 level ** Significant met 0,01 level 

Rendementseis & factoren risicomodel Bouwinvest 
Van de 17 getoetste risicofactoren hebben 14 risicofactoren een significante samenhang getoond met 
de rendementseis. Een risicofactor toont een negatieve samenhang. De 13 risicofactoren met een 
positieve samenhang hebben een hogere score voor de factor wanneer een hogere rendementseis is 
gesteld. Dit komt overeen met de verwachting . De risicofactoren "plek/omgeving" en "imago gebied" 
tonen de sterkste samenhangen. In hoofdstuk 4 is uitgelegd dat uit de totaalscore van de 
risicofactoren een risicoprofiel voortkomt, waaraan een bepaalde rendementseis is gekoppeld. Elke 
risicofactor heeft een andere weging binnen deze totaalscore. De risicofactoren "plek/omgeving" en 
"imago gebied" wegen hierin het zwaarst mee. Zij vallen namelijk in de zwaarst gewogen risicogroep, 
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"aantrekkelijkheid" (40%), en hebben binnen die risicogroep de zwaarste weging (30%). Daardoor 
tellen beide risicofactoren voor 12 procent (30% van de 40%) mee in de totaalscore voor het 
risicoprofiel binnen het risicomodel van Bouwinvest. Deze factoren be"invloeden daardoor de 
totaalscore het meest. Wanneer een van deze factoren een lage score krijgt binnen het risicomodel is 
het te verwachten dat de totaalscore, en daarmee rendementseis, lager uit zal vallen en vice versa. 

De risicofactor "leegwaarde" toont een negatieve samenhang . De leegwaarde is onderhandse 
verkoopwaarde vrij van huur en gebruik. In hoofdstuk 4 is aangegeven dat het hoogste risico van de 
factor "leegwaarde" de hogere leegwaarde betreft, aangezien een hogere leegwaarde slechts voor 
een bepaalde doelgroep geschikt is. Dit is tegenstrijdig aan de uitkomst. De negatieve samenhang 
duidt op een hogere rendementseis voor de woningen met een leegwaarde tot en met €175.000,- en 
een lagere rendementseis naarmate de leegwaarde oploopt. Dit is mogelijk te verklaren doordat 
woningen met een lagere leegwaarde gepaard gaan met een lagere huurprijs. Wanneer de 
gemiddelde huurprijs van het woningcomplex daalt betekent dat dat het woningcomplex meer 
woningen onder de liberalisatiegrens telt. De gereguleerde huurwoningen hebben een lagere kwaliteit 
dan de duurdere huurwoningen. Een lagere leegwaarde van de woningen in een woningcomplex krijgt 
een lage score binnen het risicomodel van Bouwinvest. Maar daardoor zullen de factoren rondom het 
huurprijsniveau en de kwaliteit van de woning hoger scoren binnen het risicomodel. Dit zal een hoger 
risicoprofiel opleveren voor woningcomplexen met woningen met een lage leegwaarde. Daardoor is 
het mogelijk dat de woningcompl.exen met een lagere leegwaarde toch een hogere rendementseis 
krijgen. 

Hoewel de leegwaarde een sterke relatie laat zien die tegenstrijdig is aan de andere factoren, toont de 
complexmatige verkoopbaarheid geen samenhang. Bij de leegwaarde gaat het om de leegwaarde 
een individuele woning. De complexmatige verkoopbaarheid heeft betrekking op de taxatiewaarde van 
een aantal woningen samen, een huizenblok of een appartementencomplex. Doordat de samenhang 
tussen de complexmatige verkoopbaarheid en de rendementen ontbreekt kan gesteld warden dat de 
hoogte van de waarde van het complex geen invloed heeft op de prestaties van het complex. Een 
hogere of een lagere waarde van (een deel) van het woningcomplex toont een hoger rendement. 

De huurprijs toont ook geen samenhang met de rendementen . Bij de omschrijving van de 
risicofactoren van het risicomodel van Bouwinvest (§4.4.3) is aangegeven welke huurprijscategorie is 
verbonden aan de verschillende scores. Daarbij is het opvallend dat deze niet oplopen van laag naar 
hoog, maar dat de huurprijscategorie onder de liberalisatiegrens wordt gezien als het hoogste risico 
(score 4). Dit komt door de regulering vanuit de overheid voor deze huurprijscategorie. Om te kijken of 
de huurprijs een samenhang toont met de rendementen wanneer deze van laag naar hoog wordt 
bekeken, is de huurprijs meegenomen als extra factor op objectniveau. 

Totaal rendement & factoren risicomodel Bouwinvest 
Wanneer gekeken wordt naar de correlatie tussen het behaalde totaal rendement en de risicofactoren 
treedt een ander beeld op. Het totaal rendement toont een significant verband met slechts twee 
risicofactoren, namelijk de risicofactoren "leegwaarde" en "voorzieningen/constructie gebouw''. De 
leegwaarde toont, net als bij de rendementseis, een negatief verband. Te zeggen is dat het totaal 
rendement hoger is wanneer de gemiddelde leegwaarde van de woning in een complex lager is . 

Opvallend ten opzichte van de rendementseis is dat de risicofactoren "plek/omgeving" en "imago 
gebied" bij het behaald rendement niet meer het verband tonen dat het bij de rendementseis heeft 
laten zien. Deze risicofactoren toonden een hoge correlatie met de rendementseis . Gekeken naar het 
behaalde totaal rendement heeft het lopen van meer risico voor deze factoren niet een hoger totaal 
rendement opgeleverd over de periode van 2002 tot en met 2012. Dit toont aan dat de rendementseis 
die voortkomt uit het risicomodel niet overeenkomt met het totaal rendement dat wordt behaald. Dit 
verband was al voorspeld aan hand van de scatterplot tussen de rendementseis en het behaalde 
totaal rendement weergegeven in paragraaf 5.2. 

RICK W ILLEMSEN, APRIL 2014 RENDEMENT VERKLARENDE RISICOFACTOREN PAGINA65 



Direct rendement, indirect rendement & factoren risicomodel Bouwinvest 
Het totaal rendement is opgebouwd uit het direct en indirect rendement. Dit verband is terug te zien in 
de resultaten van de toetsen. De correlatiecoefficient van het totaal rendement ligt tussen de 
correlatiecoefficienten van het direct en het indirect rendement in. Een goed voorbeeld hiervan is te 
zien voor de risicofactor "veiligheidsvoorzieningen". Hier wordt een negatieve samenhang getoond 
voor het direct rendement en een positieve samenhang voor het indirect rendement. Het totaal 
rendement valt ertussen in en toont geen enkele samenhang. Door het ontbreken van een 
samenhang met het indirect rendement is van de zes factoren die samenhangen met het direct 
rendement slechts een factor nog significant samenhangend met het totaal rendement, namelijk de 
risicofactor "leegwaarde". De leegwaarde vormt de sterkste samenhang met het direct rendement. 
Ook hier is de correlatiecoefficient negatief. De risicofactoren die een positieve samenhang hebben 
getoond met het direct rendement tonen een verband met de score voor de leegwaarde. Dit 
verschijnsel wordt uitgelegd aan de hand van figuur 6.2. 

Score LEEGWAARDE + 
a 

DIRECT RENDEMENT t 

score % UHW 

score LEEFTIJD VOORZIENINGEN 

score PLEK/OMGEVING 

score LEEGWAARDE + 
t 

Figuur 6.2 Verband tussen het direct rendement en de risicofactoren uit het risicomodel. 

Een lagere score voor de risicofactor "leegwaarde" heeft een hoger direct rendement opgeleverd 
wanneer gekeken wordt naar het gemiddeld behaald direct rendement over de periode van 2002-
2012. Een woning heeft een lagere leegwaarde wanneer sprake is van een slechtere locatie of een 
lagere waardering voor de fysieke kenmerken van een woning. Wanneer naar de positief 
samenhangende risicofactoren gekeken wordt is te zeggen dat het direct rendement hoger is voor 
woningcomplexen die hoger scoren voor de risicofactoren "percentage UHW-contracten'', "leeftijd 
voorzieningen woning" en "plek/omgeving". De hogere beoordeling van deze risicofactoren gaat 
gepaard met een lagere score voor de risicofactor "leegwaarde". Daarnaast wordt aangetoond dat 
wanneer het woningcomplex betere veiligheidsvoorzieningen heeft en het voorzieningenniveau goed 
past bij de wensen van de huurder, dit samengaat met een hoger direct rendement. 

6.3 STAP 2: DE SAMENHANG TUSSEN HET RENDEMENT EN EXTRA FACTOREN OP OBJECTNIVEAU 

Hiervoor is getoond dat de meeste risicofactoren van het risicomodel van Bouwinvest de verwachte 
samenhangen laten zien met de rendementseis. Echter wanneer gekeken wordt naar de werkelijk 
behaalde totaal rendementen verdwijnen bijna al deze samenhangen. Wanneer het totaal rendement 
wordt opgesplitst in het direct en indirect rendement wordt duidelijk dat het indirect rendement amper 
samenhangen vertoont. Hierdoor warden de samenhangen met het totaal rendement afgezwakt. 
Daarom wordt gekeken of op objectniveau nog andere factoren zijn die samenhangen met de 
behaalde rendementen. De factoren die extra zijn toegevoegd op objectniveau zijn: 

o Bouwjaar 
o Gemiddelde leegstandspercentage over de periode van 2002-2012 
o Procentuele leegwaardeontwikkeling over de periode van 2002-2012 
o Procentueel verschil in leegwaarde tussen het complex en het COROP gebied 
o Gemiddelde huurprijs van de woning van laag naar hoog 
o Procentueel verschil in huurprijs tussen het complex en het COROP gebied 
o Gemiddelde huur per vierkante meter 
o Gemiddeld aantal vierkante meter gebruiksoppervlakte (GBO) 
o Aantal woningen per complex 

In hoofdstuk 5 is de portefeuille beschreven. Hier is naar voren gekomen dat de portefeuille bestaat uit 
101 woningcomplexen met eengezinswoningen en 62 woningcomplexen met meergezinswoningen . In 
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tabel 6.2 is per gebouwtype aangegeven wat het gemiddelde totaal , direct en indirect rendement is 
over de periode van 2002-2012. Opvallend is dat voor het gebouwtype geen verschil te onderscheiden 
is in de hoogte van het rendement. Het totaal , direct en indirect rendement voor eengezinswoningen 
en meergezinswoningen zijn nagenoeg gelijk. Wanneer gekeken wordt naar de verschillen in 
objectkenmerken is op te merken dat de eengezinswoningen uit de portefeuille zijn ouder dan de 
meergezinswoningen. Daarnaast hebben de eengezinswoningen een hogere huur en een grate 
oppervlakte, terwijl de prijs per vierkante meter hoger is voor de meergezinswoningen. Ondanks deze 
verschillen renderen ze gemiddeld hetzelfde, zoals te zien in bijlage H. Het gebouwtype zal daarom 
niet meer aan bod komen in dit onderzoek. 

Wanneer gekeken wordt naar de portefeuille als geheel treden wel samenhangen op tussen het 
rendement en de extra factoren . In tabel 6.3 zijn de correlatiecoefficienten weergegeven voor de extra 
factoren op objectniveau en het totaal , direct en indirect rendement. In bijlagen I tot en met K is de 
output van de Pearson productmoment correlatie tussen de rendementen en de extrafactoren op 
objectniveau bijgevoegd. 

Tabel 6.3 De correlatiecoefficienten tussen de rendementen en de extra factoren op microniveau (Pearson 

productmoment correlatie) 

Bouwjaar -0,003 -0,054 0,033 

Leegstandspercentage 2002-2012 -0,028 -0,056 0,011 

Leegwaardeontwikkel ing 2002-2012 0,096 0,025 0,096 

Gemiddelde huurprij s -0,192 -0,335 -0,010 

Huurprijs verschil complex/COROP -0,131 -0,256 ** 0,010 

Leegwaarde verschil complex/COROP -0,194 -0,397 0,032 

Gemiddelde huur per m2 0,138 0,028 0,150 

Gemiddeld aantal m2 GBO -0,204 -0,248 ** -0,088 

Aantal woningen per complex -0,060 -0,009 -0,070 

* Signi fi cant met 0,05 level ** Sign ifica nt met 0,01 level 

Bij de risicofactoren uit het risicomodel is sprake van een significante negatieve samenhang tussen 
de risicofactor "leegwaarde" met het totaal en direct rendement. In het risicomodel wordt bij 
"complexmatige verkoopbaarheid" gekeken naar het kleinst mogelijk te verkopen deel van het 
complex. Wanneer gekeken wordt naar het aantal woningen in een complex toont deze geen 
samenhangend verband voor zowel het totaal , direct als indirect rendement. Dit komt overeen met de 
resultaten van de risicofactor "complexmatige verkoopbaarheid". 

Het verband dat naar voren kwam uit het risicomodel voor de leegwaarde van de woning en de 
rendementen wordt ook hier getoond. Wanneer de woning procentueel een lagere leegwaarde heeft 
dan de gemiddelde leegwaarde van het COROP gebied gaat dit samen met een hoger totaal en direct 
rendement. Wanneer de leegwaarde hoger is dan het COROP gebied is deze lager. Gesteld kan 
warden dat de leegwaarde alleen een verband toont met het rendement op woningniveau. Een woning 
met een lagere leegwaarde levert een hoger direct rendement op. Het aantal woningen in een 
complex heeft geen invloed op het rendement dat behaald wordt door de complexen. Hierdoor vormen 
de hoogte van de waarde van het woningcomplex en de omvang van het woningcomplex geen risico 
voor het te behalen rendement. 
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Verwacht wordt dat een complex uit een ouder bouwjaar en met een hoger leegstandpercentage een 
lager direct rendement zouden opleveren. Deze factoren kunnen namelijk effect hebben op het totaal 
aan netto huuropbrengsten. Een ouder co.mplex heeft mogelijk meer onderhoudskosten dan een 
nieuwbouwcomplex en meer leegstand betekent minder opbrengsten dan een compleet verhuurd 
complex. Deze verbanden komen niet naar voren uit de toetsen. Mogelijk komt dit door de verhouding 
tussen de huuropbrengsten en de waarde. Wanneer twee complexen dezelfde huurprijs hebben, maar 
het ene complex betreft een nieuwbouwcomplex met een hogere waarde en lagere exploitatielasten 
en het andere complex is een ouder complex en heeft een lagere waarde maar hoge exploitatie lasten 
kan de verhouding tussen de netto huuropbrengsten en de waarde gelijk zijn waardoor de samenhang 
ontbreekt. Hetzelfde geldt voor de leegstand. Het gaat dan niet om de exploitatielasten maar de vraag 
vanuit de markt, waardoor de huuropbrengsten lager uitvallen. Doordat het complex minder gewild is 
bij de huurders zal de leegwaarde oak lager uitvallen, waardoor de vergelijking gelijk is en geen 
samenhang optreedt. 

De factoren gemiddelde huurprijs en gemiddeld aantal vierkante meters gebruiksoppervlakte hebben 
een negatieve samenhang vertoond. Niet alleen voor het direct rendement, maar oak voor het totaal 
rendement. De gemiddelde huur per vierkante meter, daarentegen, vertoont geen samenhang. Een 
complex met meergezinswoningen of gelegen in een grate stad heeft een hogere huurprijs per 
vierkante meter. Dit blijkt echter geen effect te hebben op de rendementen . De complexen gelegen in 
het Noorden en Oosten van Nederland hebben lagere huren en gemiddeld gezien oak de kleinste 
oppervlakte. Wanneer de huurprijs per vierkante meter wordt bekeken is te zien dat het Zuiden van 
Nederland het laagst scoort. De rangorde tussen de huurprijs en de gebruiksoppervlakte is 
vergelijkbaar, maar is anders voor de huurprijs per vierkante meter gebruiksoppervlakte waardoor de 
samenhang ontbreekt. Door het ontbreken van dit verband kan gesteld warden dat de kleinere 
woningen de goedkopere woningen zijn en daardoor het verloop te verklaren is. De kleine woningen 
met een lagere huurprijs zijn gekeken naar het totaal en het direct rendement de meest interessante 
investering gebleken over de tijdsperiode van 2002-2012. De huurprijs per vierkante meter maakt 
hierbij geen verschil . 

In het risicomodel wordt, zoals hiervoor besproken, de huurprijs onder de liberalisatiegrens gezien als 
huurprijscategorie met het hoogste risico . De huurprijs loopt niet op van laag naar hoog en toonde 
geen verband met de rendementen . Wanneer de huurprijs wordt bekeken van laag naar hoog toont de 
huurprijs een negatief verband. De sociale sector heeft meer risico door de strakke politieke 
regelgeving . Dit is voor een belegger een belemmering zijn en daardoor zal hij liever in de 
geliberaliseerde sector beleggen. Het beleggen in gereguleerde woningen heeft zich wel vertaald in 
een hoger rendement. Het nemen van meer risico heeft zich voor de huurprijs vertaald in een hoger 
rendement. Wanneer een belegger minder risico wil lopen, zal hij gaan investeren in woningen in de 
vrije huursector. De belegger kan dan het best beleggen in woningen gelegen direct boven de 
liberalisatiegrens. Uit de literatuurstudie is gebleken dat de vraag groat is naar woningen in deze 
huurprijscategorie en gezien het negatieve verband is het een interessante huurprijscategorie voor het 
rendement. 

Uit het resultaat van de toetsen van de extra factoren op objectniveau is het volgende te concluderen. 
Verwacht werd dat een aantal factoren op objectniveau een positief verband zouden tonen. Een 
hogere huurprijs of een grater oppervlakte meer risico zouden kunnen opleveren aangezien minder 
mensen zijn die binnen de doelgroep vallen . De resultaten tonen de toetsen het tegenovergestelde. 
De toetsen tonen negatieve samenhangen. Het nemen van een lager risico gaat hier samen met een 
hoger rendement. Objecten met een kleinere oppervlakte en lagere huurprijs hebben aangetoond 
beter te renderen. Daarnaast is aangetoond dat alleen de leegwaarde van de woning van belang is 
voor het rendement. Dit komt doordat het aantal woningen in een complex geen invloed heeft op het 
renderen van het woningcomplex. De leegwaarde op complexniveau is immers de leegwaarde van de 
woning vermenigvuldigd met het aantal woningen. 
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6.4 STAP 3: TOEVOEGEN RISICOFACTOREN GERELATEERD AAN DE COROP REGIO'S 

In de paragraaf hiervoor is aangetoond dat de risicofactoren uit het risicomodel van Bouwinvest weinig 
significante correlaties tonen met het behaalde rendement. Daarnaast is gekeken naar extra factoren 
op objectniveau en hoe deze samenhangen met het rendement. Uit de literatuurstudie is gebleken dat 
naast de risico's op objectniveau, risico's zijn op macroniveau zijn te onderscheiden. Daarom is het 
belangrijk verder te kijken dan slechts naar kenmerken van de woningcomplexen op objectniveau. Om 
de mogelijke verschillen tussen de regio's in Nederland te onderzoeken is bij het toevoegen van de 
extra risicofactoren op macroniveau gekeken naar de COROP gebieden waarin de complexen 
gelegen zijn. De factoren spelen in op de demografie, economie en woningmarkt. De 
correlatiecoefficienten tussen het rendement en de extra factoren op macroniveau zijn weergegeven 
in tabel 6.4. De output van de toetsen in bijgevoegd in bijlagen L tot en met N. Ook hier is gekeken 
naar het totaal , direct en indirect rendement. Weer is te zien dat het direct rendement de sterkste en 
meeste samenhangen laat zien. Het indirect rendement toont helemaal geen samenhangen. Door het 
ontbreken van samenhangen met het indirect rendement vallen de correlatiecoefficienten met het 
totaal rendement lager uit. 

De correlatiecoefficienten tussen de rendementen en de extra factoren op macroniveau 

Demografie 

Bevolking 2012 -0,167 -0,210 ** -0,061 

Huishoudens 2012 -0,160 -0,215 ** -0,050 

Beroepsbevolking 2012 -0,158 -0,207 ** -0,053 

Verg rijzing in 2012 -0,200 -0,239 -0,081 

Percentage 65 plussers tov het totaal aantal inwoners 2012 0,013 0,078 -0,037 

Bevolkingsdichtheid 2012 -0,098 -0,069 -0,073 

Werkloosheidspercentage 2012 -0,169 -0,218 ** -0,057 

Bevolkingsontwikkel ing 2002-2012 0,034 0,067 -0,007 

Huishoudensontwikkeling 2002-2012 0,072 0,160 -0,022 

Beroepsbevolkingontwikkeling 2002 -2012 0,017 0,049 -0,014 

Ontwikkeling van de vergrijzing 2002-2012 0,173 0,168 0,095 

Bevolkingsdichtheid 2002-2012 0,069 0,124 -0,001 

Economie 

BBP 2012 -0,106 -0,185 -0,005 

BBP per huishouden 2012 -0,013 -0,170 0,099 

Ontwikkeling BBP 2002 -2012 -0,002 -0,108 0,069 

Ontwikkeling BBP per huishouden 2002 -2012 -0,035 -0,180 * 0,078 

Woningmarkt 

Woningvoorraad 2012 -0,170 -0,223 ** -0,056 

Leegwaarde 2012 0,069 -0,021 0,097 

Gemiddelde huurprijs 2012 -0,137 -0,208 -0,028 

Won ingvoorraad ontwikkeling 2002-2012 0,212 0,279 0,069 

* Significant met 0,05 level ** Significant met 0,01 level 

Gekeken naar de demografie, in absolute aantallen, is te zeggen dat COROP gebieden waarbinnen 
een grate stad is gelegen slechter hebben gerendeerd over de periode 2002-2012. De factoren 
omtrent de demografie in 2012, het aantal inwoners, aantal huishouden, beroepsbevolking en 
vergrijzing, tonen dat het rendement hoger wordt naarmate de aantallen van de factoren dalen. De 
COROP gebieden met daarin de vijf grootste steden van Nederland, Amsterdam , Rotterdam, Den 
Haag, Utrecht en Eindhoven, zijn de COROP gebieden met de grootste aantallen en warden daardoor 
gekenmerkt door een lager rendement. 
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Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat Nederland onderhevig is aan vergrijzing. Absoluut 
volgt de vergrijzing per COROP gebied de andere factoren met betrekking tot de demografie. De 
meeste ouderen bevinden zich in de COROP gebieden Utrecht en Groot-Amsterdam . Terwijl wanneer 
de vergrijzing als percentage van de totale bevolking wordt bekeken Midden-Limburg, Zuid-Limburg 
en Noord-Drenthe de COROP gebieden zijn met de hoogste vergrijzingsgraad . In deze regio's is 
sprake van dubbele vergrijzing doordat niet alleen het aantal ouderen meer wordt, maar ook het 
percentage van het totaal hoger ligt. Wanneer gekeken wordt naar de rendementen gekoppeld aan 
het percentage vergrijzing is te zeggen dat de vergrijzingsgraad, in absolute zin, geen invloed heeft op 
de behaalde rendementen. 

Beleggers hebben aangegeven uitsluitend in groeiregio's te willen investeren. Waardoor aangeeft dat 
regio's met krimp en een hoge vergrijzingsgraad niet interessant zijn voor de beleggers. Verwacht zou 
warden dat regio's waar een dubbele vergrijzing plaatsvindt en minder inwoners en huishoudens zijn 
een lager rendement opleveren. Terwijl , gekeken naar de absolute getallen, dit zich niet vertaalt in 
hogere rendementen . Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van de macrofactoren wordt dit 
verband wel aangetoond . De gebieden waar de groei van het aantal huishoudens en vergrijzing over 
de periode 2002-2012 groter is geweest, heeft dit zich vertaald in een hoger direct rendement. Gezien 
de trend die is ingezet met de individualisering en de groei van de grootste steden levert het 
investeren in groeigebieden een hoger rendement op. 

De economische factoren die zijn getoetst, de factoren omtrent het BBP op COROP niveau, volgen de 
absolute gegevens van de demografie. Gekeken naar de data is op te merken dat ook hier de 
COROP gebieden met de grote steden, Amsterdam , Utrecht, Den Haag en Eindhoven, het hoogste 
BBP per regio en per huishouden hebben behaald. Het direct rendement is lager geweest in de grote 
steden vergeleken met andere delen van Nederland. 

De laatste categorie is de woningmarkt. Ook hier komen weer dezelfde verbanden naar voren als 
hiervoor werden getoond bij de demografie en economie. De COROP gebieden waar meer woningen 
zijn, hebben een lager rendement behaald. Wanneer in een COROP gebied over de periode van 2002 
tot en met 2012 meer woningen aan de voorraad zijn toegevoegd, gaat dat gepaard met een hoger 
behaald rendement. Door de crisis zijn bouwprojecten stil komen te liggen en zijn in veel COROP 
gebieden amper woningen toegevoegd. Over de periode 2002-2012 is een COROP gebied op te 
merken met een negatieve ontwikkeling. Het COROP gebied Oost Zuid-Holland, met daarin de steden 
Gouda en Alphen aan de Rijn gelegen, heeft minder woningen in 2012 dan zij telde in 2002. Wanneer 
dit verband zich doorzet na de crisis kan dat betekenen dat het investeren in de groeiregio's wordt 
beloond met een hoger rendement. Steden waar veel druk op de woningmarkt is, hebben nog veel 
potentie voor het toevoegen van nieuwe woningen aan de voorraad de komende jaren. Een grote 
procentuele groei van de woningvoorraad gaat samen met een hoger rendement. 

Te concluderen is dat de factoren op macroniveau tonen dat de regio daadwerkelijk een factor is die 
invloed heeft op het rendement. Voor het risico is het daarom van belang niet slechts te kijken naar de 
objectgebonden risico's, maar ook naar factoren op een hoger niveau. Gekeken naar de behaalde 
rendementen hebben meer risicovolle regio 's zich vertaald in een hoger rendement. De absolute 
waarden tonen dat gebieden waar het aantal van de desbetreffende factor hoger is , een lager 
rendement gehaald wordt. Een COROP gebied met daarin een grote stad gaat samen met een hoog 
aantal. Dit wil zeggen dat een COROP gebied met daarin grate steden gelegen lager gepresteerd 
hebben betreft het rendement. Dit sluit aan bij de beleggergedachte dat een hoger risico een hoger 
rendement moet opleveren, aangezien grote steden een lager risico vormen. 

Wanneer een COROP gebied te maken heeft gehad met een sterke groei over de periode 2002-2012 
is het aangetoond dat zij een hoger rendement hebben behaald. Gebieden met grote steden warden 
gezien de trends en de ontwikkelingen in de demografie en woningmarkt de sterkste groeigebieden in 
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de toekomst. Het investeren in een groeigebied zal zich daardoor mogelijk in de toekomst een hoger 
rendement op kunnen gaan leveren door het nemen van minder risico. 

6.5 STAP 4: MULTIPELE REGRESSIE ANALYSE 

Middels een multipele regressie analyse is te kijken of een formule kan worden gecreeerd om het 
rendement te voorspellen. De factoren die geen samenhang tonen zijn uitgesloten binnen de multipele 
regressie analyse. Aangezien het totaal rendement bestaat uit het direct en indirect rendement en het 
indirect rendement weinig tot geen samenhang heeft getoond is ervoor gekozen alleen een multipele 
regressie analyse uit te voeren voor het direct rendement. 

De formule van de multipele regressie ziet er als volgt uit: 
y =a+ b1 x1 + b2 x2 + .. . +bk xk + e 

De 'y' in de formule staat voor de afhankelijke variabele en betreft binnen dit onderzoek het direct 
rendement. De 'a' staat voor het snijpunt met de y-as . In de formule staan meerdere onafhankelijke 
variabelen (x'en) en richtingscoefficienten (b's). De e staat voor de afwijkingen die ontstaan door 
toeval en meetfouten. De kleinste som van alle residuele afwijkingen vormt de meest optimale lijn. 

Aan de hand van de samenhangende risicofactoren wordt een model gecreeerd dat zo mogelijk de 
afhankelijke variabele kan verklaren. De methode die hierbij gebruikt wordt is de 'Stepwise'-methode. 
Hierbij wordt steeds de meest significante variabele toegevoegd aan het model totdat een zo hoog 
mogelijke verklaringskracht wordt gebruikt. Bij het toevoegen van een nieuwe variabele in het model is 
het mogelijk dat een van de variabelen die al eerder in het model is opgenomen bij het toevoegen van 
een nieuwe variabele uit het model wordt verwijderd . Een multipele regressie analyse is alleen 
mogelijk wanneer de steekproef voldoende omvang heeft (>30) en alleen met variabelen op 
interval/ratio niveau. De variabelen uit het risicomodel zijn gemeten op een ordinaal niveau en zullen 
voor de regressie analyse moeten worden omgezet tot dummyvariabelen. 

De multiple regressie analyse is uitgevoerd in drie stappen. Deze volgt de opzet van het onderzoek en 
betreft de risicofactoren uit het risicomodel , de extra risicofactoren op microniveau en de factoren op 
macroniveau. 

Multipele regressie voor de risicofactoren uit het risicomodel 
Als eerste is de multipele regressie analyse uitgevoerd voor de risicofactoren uit het risicomodel. De 
risicofactoren die worden meegenomen in de multipele regressie analyse zijn "leegwaarde", 
"percentage UHW'', "plek/omgeving", "leeftijd van de voorzieningen woning", "voorzieningenniveau" en 
"veiligheidsvoorzieningen" . Deze ris icofactoren zijn omgezet tot dummyvariabelen. Hierbij is gekozen 
voor score 1 als referentie groep. Doordat sommige factoren zijn gehercodeerd in een eerder stadium 
van dit onderzoek of omdat risicofactoren geen complex hebben dat is beoordeeld met score 4, zijn er 
factoren met slechts twee (score 2 en 3) dummyvariabelen. Dit betreft de risicofactoren 
"plek/omgeving", "veiligheidsvoorzieningen" en "voorzieningenniveau''. Daarnaast zijn er factoren met 
drie (score 2, 3 en 4) dummyvariabelen. Dit zijn de risicofactoren "leegwaarde", "percentage UHW" en 
"leeftijd voorzieningen". De dummyvariabelen worden aangegeven als de risicofactor, een D van 
dummy en de score waarvoor de dummy is gemaakt. Bijvoorbeeld leegwaardeD3 is de 
dummyvariabele voor de risicofactor leegwaarde score 3. 

Voor de risicofactoren uit het risicomodel wordt eerst middels een correlatiematrix gekeken of er een 
hoge correlatie te ontdekken is tussen de onafhankelijke variabelen. Bij een correlatie hoger dan 0,60 
is het beter een van de twee risicofactoren te kiezen om onnauwkeurigheid in de regressie analyse te 
voorkomen. Wanneer een correlatie optreedt die hoger is dan 0,60 wordt het moeilijker de variabelen 
te onderscheiden, waardoor de uitkomsten minder betrouwbaar worden (multicollineariteit). De 
factoren uit het risicomodel correleren niet met elkaar waardoor het mogelijk is ze allemaal mee te 
nemen in de regressie analyse. De correlatiematrix is bijgevoegd in bijlage 0 . 
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In tabel 6.5 is weergegeven welke factoren zijn ingevoerd en welke van deze factoren zijn opgenomen 
in het regressiemodel. De totale output van de multipele regressie analyse voor de risicofactoren met 
het direct rendement is te vinden in bijlage P. Te zien in de tabel is dat vier dummyvariabelen worden 
opgenomen in het regressiemodel. De dummyvariabelen die worden opgenomen zijn 
leeftijdvoorzieningen score 3, leegwaarde score 3, leegwaarde score 4 en veiligheidsvoorzieningen 
score 3. 

De 'R square' voor dit model is deze 0,235. De 'R square' is een coefficient die aangeeft in hoeverre 
het geschatte model in staat is de afhankelijke variabele te verklaren. Deze coefficient ligt altijd tussen 
de 0 en de 1. Hoe hoger de 'R square', des te meer verklaard wordt. Dit betekent dat de variatie in het 
direct rendement voor 23,5 procent verklaard kan worden door de 4 dummyvariabelen uit het model. 

De gestandaardiseerde beta geeft de mate van samenhang aan gecorrigeerd voor de meeteenheid 
van de onafhankelijke variabele. Op deze manier kunnen de onafhankelijke variabelen zuiver tegen 
elkaar worden afgezet. De gestandaardiseerde beta van de dummyfactoren van de leegwaarde liggen 
hoger dan de gestandaardiseerde beta van de leeftijd van de voorzieningen en de 
veiligheidsvoorzieningen. Gekeken naar dit model is te zeggen dat de leegwaarde meer invloed 
uitoefent op het direct rendement dan de andere factoren . De leegwaarde kwam bij de 
samenhangtoetsen tussen het direct rendement en de risicofactoren naar voren als de risicofactor met 
de sterkste samenhang . De uitkomst van het regressiemodel toont dat een wanneer een complex 
wordt beoordeeld met score 3 of 4 voor de risicofactor "leegwaarde", dus een leegwaarde hoger dan 
€250.000,-, dit het direct rendement laat dalen. Ditzelfde geldt wanneer de woning beschikt over matig 
scorende veiligheidsvoorzieningen. Het direct rendement is hoger wanneer de leeftijd van de 
voorzieningen in het complex tussen de 10 en 15 jaar is. Dit is te verklaren doordat sanitair na de 
periode van 15 jaar toe is aan vernieuwing. De kosten voor het vernieuwen van de voorzieningen 
zorgen ervoor dat de exploitatiekosten hoger zijn, waardoor het direct rendement lager uitvalt. De 
oudere voorzieningen zorgen voor een lagere taxatiewaarde en daarmee een hoger direct rendement. 

label 6.5 De factoren die voorkomen in het regressiemodel per stap. 

Opgenomen in het 

regressie model 

LeeftijdvzD3 

LeegwaardeD3 

LeegwaardeD4 

veilighvzD3 

Ingevoerd, maar verwijderd LeegwaardeD2 

uit model percentageUHWD2 

percentageUHWD3 

percentageUHWD4 

leeftijdvzD2 

leeftijdvzD4 

veilighvzD2 

RplekomgevingD2 

RplekomgevingD3 

Rvzn iveauD2 

Rvzniveau D3 

Multipele regressie voor alle objectfactoren 

Gemhuurcomplex 

leeftijdvzD3 

veilighvzD3 

LeegwaardeD3 

LeegwaardeD4 

Gemhuurcomplex 

leeftijdvzD3 

veilighvzD3 

LeegwaardeD3 

huish2012 

woningvoorraad0212 

Vergrijzing0212 

Voordat de extra factoren op objectniveau worden toegevoegd, wordt eerst gekeken of sprake is van 
multicollineariteit. De factoren die een verband hebben getoond met het direct rendement zijn de 
huurprijs, het aantal vierkante meters gebruiksoppervlakte, het procentuele verschil tussen de 
huurprijs van het complex en de gemiddelde huurprijs van het COROP gebied en het procentuele 
verschil tussen de gemiddelde leegwaarde van de van de woningen in het complex en de gemiddelde 
leegwaarde van de woningen van het COROP gebied waarin het complex gelegen is. Deze factoren 
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tonen onderling een hoge samenhang, te zien in de correlatiematrix in bijlage Q. Daarom wordt 
slechts een factor toegevoegd aan de factoren die naar voren zijn gekomen uit de regressie met de 
risicofactoren uit het risicomodel. In de literatuur is naar voren gekomen dat in tijden van een lage 
ontwikkeling van het indirect rendement het direct rendement belangrijker wordt en daarmee de 
huur/leegwaarderatio. De huurprijs is oak meegenomen in het risicomodel , maar doordat de 
huurprijzen niet oplopend van laag naar hoog zijn gekoppeld aan de scores in het model werd daar 
geen samenhang vertoond . Wanneer de huurprijs wordt gerangschikt van laag naar hoog toont de 
huurprijs wel een samenhang met het direct rendement. Daarom is ervoor gekozen om de huurprijs 
toe te voegen in de multipele regressie analyse. Deze factor wordt, na het toevoegen, opgenomen in 
het regressiemodel. In het nieuwe regressiemodel voor alle factoren op objectniveau wordt een 
dummyvariabele van de risicofactor "leegwaarde" verwijderd , namelijk "leegwaardeD4". De gehele 
output van de multipele regressie analyse voor alle factoren op objectniveau is te zien in bijlage R. 

De verklaarde variantie van het model is 22,7 procent. Dit model verklaart minder dan het model 
waarbij alleen de risicofactoren uit het risicomodel van Bouwinvest warden toegevoegd . De huurprijs 
heeft net als de risicofactoren "leegwaarde" en "veiligheidsvoorzieningen", een negatief effect op het 
direct rendement. Gekeken naar de gestandaardiseerde beta's komt naar voren dat de huurprijs het 
meeste invloed uitoefent op het direct rendement. De invloed van de leegwaarde is in dit model 
minder dan wanneer alleen de factoren warden meegenomen uit het risicomodel. 

Multipele regressie voor zowel de object- als macrofactoren 
Als laatste is gekeken naar de factoren op macroniveau . Hier is oak eerst gekeken naar de 
correlatiematrix. De correlatiematrix is terug te vinden in bijlage S. Tussen de factoren op macroniveau 
is sprake van een hoge mate van multicollineariteit. Dit kwam al naar voren bij de samenhangtoetsen 
met het rendement. Daardoor warden van de dertien factoren die samenhang met het direct 
rendement slechts drie factoren toegevoegd aan de factoren uit de multipele regressie analyse. De 
drie factoren die warden toegevoegd zijn het aantal huishoudens in 2012, de vergrijzing over de 
periode van 2002-2012 en de woningvoorraadontwikkeling over de periode 2002 -2012. 

De output van de multipele regressie analyse verandert niet na het toevoegen van de factoren op 
macroniveau ten opzichte van het model met alle objectfactoren, te zien in tabel 6.5. De output van de 
multipele regressie analyse van alle factoren is te zien in bijlage T. De factoren op macroniveau 
hebben geen directe invloed op het voorspellen van het direct rendement, hoewel de factoren op 
macroniveau wel veel samenhangen hebben getoond met het direct rendement. Te zeggen is dat de 
risicofactoren op objectniveau verklarend zijn voor het direct rendement. Voor het verklaren van het 
direct rendement zijn de factor huurprijs en dummyfactoren van de risicofactoren "leegwaarde", 
"leeftijd voorzieningen woning"en "veiligheidsvoorzieningen" aan het model toegevoegd. 

6.6 STAP 5: LEEGWAARDE & HUURPRIJS 

Uit de multipele regressie analyse van het direct rendement is gebleken dat de leegwaarde en de 
huurprijs het direct rendement het meest be"invloeden. Bij de samenhang tussen het direct rendement 
en de risicofactoren uit het risicomodel van Bouwinvest is de leegwaarde van de woning naar voren 
gekomen als sterkste samenhang. De relatie tussen de leegwaarde en het rendement is negatief. Oat 
is tegengesteld aan de relatie die wordt verwacht wordt, aangezien een hoger risico gepaard zou 
moeten gaan met een hoger rendement. Een lagere leegwaarde toont een hoger direct rendement. 
Oak wanneer gekeken wordt naar extra factoren op objectniveau, blijkt de huurprijs een sterke 
samenhang te vertonen met het direct rendement. Deze samenhang is oak negatief. 

In de literatuur is beschreven dat er een ratio is die toeneemt wanneer het direct rendement toeneemt, 
namelijk de huur/leegwaarderatio. Dit is een versimpelde versie van de formule van het direct 
rendement. De factoren die hierin gebruikt worden komen overeen met de factoren die naar voren zijn 
gekomen als de meest verklarende factoren uit de multipele regressie analyse. De ratio wordt gebruikt 
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op woningniveau. Aangetoond is dat de omvang van het complex geen invloed heeft op het 
rendement. 

Voor beide factoren is een sterke negatieve samenhang opgetreden. Wanneer gekeken wordt naar de 
onderlinge correlatie blijkt deze sterk te zijn (r=0,807) . Ondanks deze sterke correlatie is het mogelijk 
geweest om beide factoren mee te nemen in de multipele regressie analyse. Dit komt doordat de 
dummyvariabelen van de risicofactor "leegwaarde" niet deze sterke samenhang tonen. Gesteld kan 
worden dat wanneer de leegwaarde hoger is, de huurprijs hoger is. De hoogte van de huurprijs wordt 
bepaald door de belegger en is afhankelijk van de lokale vraag- en aanbodverhouding. Wanneer de 
woning meer dan 141 punten behaald valt de woning in de geliberaliseerde sector. De belegger is dan 
mogelijk elke willekeurige huurprijs te vragen. Echter moet hij hierbij oppassen dat hij niet een te hoge 
huurprijs vraagt. Wanneer hij een te hoge huurprijs vraagt is het mogelijk dat de belegger zich uit de 
markt prijst en kans op mogelijke leegstand. Uit het onderzoek is gebleken dat het direct rendement 
hoger is wanneer de huurprijs lager is . Voor een belegger is het daarom het meest interessant te 
beleggen in de huurprijscategorie gelegen net boven de liberalisatiegrens. Deze huurprijscategorie 
betreft slechts drie procent van de totale woningvoorraad van Nederland en de komende jaren zal 
meer vraag naar komen. Deze huurprijscategorie heeft daarom het meest potentie voor institutionele 
beleggers. 

Tabel 6.6 Correlatiecoefficienten voor de significante correlaties tussen de factoren en de leegwaarde van de woningen 

Plek/omgeving -0,223 Percentage Huurwoningen COROP 0,531 ** 

Parkeergelegenheid -0,355 ** Vergrijzing 2012 0,423 ** 

Percentage UHW -0,553 Vergrijzing 2002-2012 -0,315 ** 

Percentage < 141 punten -0,307 ** Percentage 65+ van de totale bevolking 2012 -0,427 ** 

Leeftijd van de voorzieningen -0,349 ** Bevolking 2012 0,489 ** 

Plattegrond -0,170 Huishoudens 2012 0,491 ** 

Gevoel v~n veiligheid -0,181 Beroepsbevolking 2012 0,488 ** 

Bouwjaar 0,209 BBP 2012 0,517 ** 

Gemiddeld aantal m2 GBO 0,646 Woningvoorraad 2012 0,498 ** 

Werkloosheidspercentage 2012 0,326 ** 

Bevolkingsdichtheid 2012 0,383 ** 

Bevolkingsdichtheid 2002-2012 0,202 ** 

Woningvoorraad 2002-2012 -0,173 * 

Bevolking 2002-2012 0,341 ** 

Beroepsbevolking 2002-2012 0,291 ** 

BBP 2002-2012 0,395 ** 

BBP per huishouden 2012 0,485 ** 

BBP per huishouden 2002-2012 0,405 ** 

* Significant met 0,05 level ** Significant met 0,01 level 

De leegwaarde van een woning wordt bepaald door een onafhankelijke taxateur. Uit de literatuur is 
gebleken dat een aantal factoren invloed hebben op de hoogte van deze leegwaarde. Te zien in tabel 
6.6 is te zien dat de leegwaarde een samenhang toont met veel risicofactoren die gebruikt zijn binnen 
dit onderzoek. Deze factoren kunnen worden gezien als factoren die invloed hebben op de 
leegwaarde. De factoren omtrent de huurprijs zijn weggelaten, aangezien die samenhang hiervoor al 
is aangetoond. De woningcomplexen van Bouwinvest tonen dat de leegwaarde hoger is naarmate de 
woning groter is en nieuwer is . Tevens komt het verschijnsel geschetst in paragraaf 6.2 naar voren. 
Hier werd een verband gelegd tussen de risicofactoren en leegwaarde, gebaseerd op de relatie met 
het direct rendement. Dit effect wordt bevestigd wanneer wordt gekeken naar de samenhang tussen 
de risicofactoren uit het risicomodel en de leegwaarde. Het hoger scoren van de risicofactoren, en 
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daarmee het nemen van meer risico, gaat gepaard met een lagere leegwaarde. De leegwaarde is 
lager wanneer de locatie, de woonomgeving en het gevoel van veiligheid slechter wordt beoordeeld. 
Daarnaast geldt dat wanneer de woning beschikt over een slechte parkeermogelijkheid, oudere 
voorzieningen heeft en een minder functionele plattegrond heeft de leegwaarde ook lager is. Zoals 
hiervoor aangetoond gaat een lagere leegwaarde samen met een lagere huurprijs. Een lagere 
huurprijs betekent meer woningen die minder punten scoren dan de liberalisatiegrens volgens het 
woning waarderingsstelsel (WWS) en meer woningen waaraan een UHW contract verbonden is. 

Opvallend is de relatie met de macrafactoren. Hoewel deze factoren niet voorkomen in het 
regressiemodel tonen zij veel samenhang met de leegwaarde. Zowel de demografie, economie als 
woningmarkt hebben een samenhang getoond met de leegwaarde. Indirect hebben de factoren op 
macroniveau daardoor wel degelijk een invloed op het direct rendement. 

Wanneer een woning gelegen is in een COROP gebied met een hoger aantal inwoners is de 
leegwaarde hoger. Tevens bevordert een grotere groei in bevolking en BBP de leegwaarde. Het 
verschijnsel van de dubbele vergrijzing heeft een negatief effect op de leegwaarde. Overal zal het 
aantal ouderen toenemen, maar wanneer het percentage ouderen van de bevolking grater is en de 
procentuele graei van de ouderen grater is gaat dit samen met een lagere leegwaarde. Uit de 
resultaten voortgekomen uit de extra factoren op macroniveau is te zeggen dat de complexen gelegen 
in een COROP gebied met een grate stad samengaan met een lager direct rendement, dit komt voort 
uit de hogere leegwaarde. Gezien de trends in de woningmarkt zal de leegwaarde in deze gebieden 
stijgen en hoger blijven liggen dan andere regio's in Nederland. De randgebieden van Nederland 
kampen met dubbele vergrijzing en zullen de komende tijd verder vergrijzen. Uit de resultaten over de 
periode 2002-2012 is gebleken dat deze vergrijzing samengaat met een lagere leegwaarde. Door 
deze lage leegwaarde is het direct rendement in deze gebieden belangrijker dan het indirect 
rendement. Door de toekomstige vergrijzing in deze gebieden zal de leegwaarde een minder sterke 
ontwikkeling doormaken dan de woningen in groeiregio's. In de groeiregio's zal het indirect rendement 
daardoor belangrijker zijn voor de hoogte van het totaal rendement dan in de gebieden met dubbele 
vergrijzing. 

Gekeken naar de woningmarkt is op te merken dat de leegwaarde hoger is voor gebieden waar de 
woningvoorraad hoger is en waar het percentage huurwoningen hoger ligt. Dit komt overeen met de 
vraag naar woningen en de woningkrapte die heerst in gebieden waar een grate woningvoorraad is. 
De procentuele graei van de woningvoorraad toont dat de leegwaarde lager is naarmate de graei 
grater is. Dit is tegenstrijdig aan de andere resultaten . Dit komt mogelijk door de grate graei van 
Almere waardoor een vertekend beeld ontstaat. In Almere heeft namelijk een grate groei aan 
woningen plaatsgevonden, maar in Almere is geen hoge leegwaarde. 

Over het algemeen is te zeggen dat de opgeleverde rendementen verschillen tussen de graei- en 
krimpregio's. De belegger zal bij het beleggen in groeiregio's kijken naar het indirect rendement. De 
leegwaarde heeft getoond hoger te zijn in gebieden waar de groei hoger is. Het indirect rendement zal 
daardoor niet interessant zijn in krimpregio's. In de krimpregio's is het mogelijk door de lagere 
leegwaarde een hogere huur/leegwaarderatio te behalen dan in de groeigebieden. Dit kan zich 
vertalen in een hoger direct rendement in deze gebieden. Door de daling van het indirect rendement, 
de laatste jaren, is het direct rendement belangrijker geworden. Wanneer gekeken wordt naar de 
prognose van het indirect rendement zal deze weer gaan stijgen maar niet meer de hoogte behalen 
die het indirect rendement had voor de economische crisis. De strategie van de belegger zal beslissen 
wat de beste investeringsregio is. 
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7 (ONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag die gesteld is aan het begin van dit 
onderzoek: 
Welke risicofactoren hebben invloed op het rendement bij woningbeleggingen in verschil/ende regio 's 
in Nederland? 

In de conclusies zullen de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek warden behandeld en warden 
samengevoegd in een figuur. Naast de conclusie warden aanbevelingen gedaan voor aanpassingen 
in het risicomodel van Bouwinvest REIM en aanbevelingen voor verder onderzoek. 

7.1 (ONCLUSIES 

Het onderzoek heeft betrekking op het risicomodel dat gebruikt wordt door Bouwinvest. In dat model 
wordt een woningcomplex beoordeeld op een aantal (risico)factoren waaruit een risicoprofiel naar 
voren komt voor het desbetreffende woningcomplex. Aan dit risicoprofiel is een rendementseis 
gekoppeld. Wanneer deze rendementseisen warden vergeleken met de behaalde totaal rendementen 
over de periode 2002-2012 komt naar voren dat de woningcomplexen niet presteren conform de 
rendementseis. De behaalde totaal rendementen wijken af van de gestelde rendementseis 
voortgekomen uit het risicomodel. 

Om een antwoord te vinden op de vraag welke risicofactoren invloed hebben op het rendement is 
eerst gekeken naar de relatie tussen de risicofactoren uit het risicomodel van Bouwinvest en de 
rendementen . Wanneer de samenhangen tussen de risicofactoren en de rendementseis warden 
vergeleken met de relatie tussen de risicofactoren en het behaalde totaal rendement treedt een ander 
beeld op. De rendementseis komt voort uit de score van de risicofactoren. De risicofactoren hangen 
daardoor sterk samen met rendementseis. Bij het totaal rendement zijn deze samenhangen niet meer 
te constateren. De complexen met een hogere beoordeling van de risicofactoren renderen in realiteit 
niet hoger dan complexen waaraan een lager risico is toegekend. Dit betekent dat het risicomodel niet 
de rendementen voorspelt die in werkelijkheid zouden moeten warden behaald. Dit verband was al te 
verwachten wanneer gekeken wordt naar de rendementseis ten opzichte van het totaal rendement. 
Daarom is naast de risicofactoren uit het model gekeken naar extra factoren op objectniveau en 
macroniveau die mogelijk wel een relatie hebben met het rendement. 

In figuur 7.1 zijn de resultaten van de kwantitatieve toetsen bij elkaar in een figuur geplaatst. Het totaal 
rendement heeft een relatie getoond met een aantal risicofactoren op objectniveau en macroniveau . 
Dit verband ontstaat door de samenhangen die zijn opgetreden met het direct rendement. Voor het 
indirect rendement ontbreekt de samenhang met de risicofactoren, waardoor de relatie tussen het 
totaal rendement en de risicofactoren lager uitvalt. Het totaal rendement is immers opgebouwd uit het 
direct en indirect rendement. 

Naast de risicofactoren uit het risicomodel is gekeken naar negen extra factoren op objectniveau. 
Tevens is het gebouwtype onderzocht. De verschillende gebouwtypen (eengezins- of 
meergezinswoning) hebben gemiddeld een vergelijkbaar totaal , direct en indirect rendement behaald 
over de periode 2002-2012. De omvang van het complex heeft ook geen effect op de hoogte van het 
rendement. Hierdoor is te stellen dat de leegwaarde van de woning een belangrijke factor is , maar op 
complexniveau geen invloed heeft. Extra factoren op objectniveau hebben laten zien dat woningen 
met een lagere huurprijs en een kleiner gebruiksoppervlakte een hoger direct en totaal rendement 
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hebben behaald. Aangezien een huurprijs onder de liberalisatiegrens, door de regulering vanuit de 
overheid, niet interessant is om in te beleggen is de huurprijs gelegen net boven de liberalisatiegrens 
het meest interessant. 

Op regionaal niveau is te zeggen dat de COROP gebieden met daarin de grate steden van Nederland 
een lager totaal en direct rendement hebben gehaald . Dit werd aangetoond door de negatieve 
samenhangen tussen het rendement en de absolute waarden op het gebied van demografie, 
economie en de woningmarkt. Dit sluit aan bij de regionale verschillen die voortkomen uit het 
literatuuronderzoek. Hier is aangetoond dat het direct rendement hoger is in de COROP gebieden 
buiten de Randstad. In de Randstad is het indirect rendement hoger. Doordat de laatste jaren het 
indirect rendement laag is geweest is het lagere rendement in de COROP gebieden waarin een grate 
stad ligt te verklaren. Wanneer wordt gekeken naar de ontwikkeling van de demografie, economie en 
woningmarkt is op te merken dat regio's met een hogere procentuele huishoudensgroei en groei aan 
65plussers een hoger direct rendement hebben opgeleverd. Dit is wat anders dan de dubbele 
vergrijzing . Daarbij gaat het om de vergrijzingsgraad van de bevolking in de regio. Dit toonde geen 
effect te hebben op het renderen van een woningcomplex. In gebieden waar de woningvoorraad 
harder gegroeid is, wordt ook een hoger direct en totaal rendement behaald. Gekeken naar de trends 
en de groeigebieden van de komende jaren zal het investeren in de grate steden een hoger 
rendement gaan opleveren. 

Doordat de samenhangende risicofactoren van het totaal rendement vooral zijn ontstaan door de 
samenhang met het direct rendement en door het ontbreken van samenhangen met het indirect 
rendement is gekeken naar het regressiemodel voor het direct rendement. Naar voren komt dat het 
risicomodel 23,5 procent van de variatie van het direct rendement kan warden verklaard door het 
toevoegen van vier dummyvariabelen. De dummyvariabelen die daarbij gebruikt warden zijn afkomstig 
van de risicofactoren "leegwaarde" (2x), "leeftijd voorzieningen" en "veiligheidsvoorzieningen" uit het 
risicomodel van Bouwinvest. Wanneer gekeken wordt naar alle factoren zijn vier factoren die het direct 
rendement verklaren. Hierbij wordt 22, 7 procent verklaard . Dit zijn de factor "huurprijs" en drie 
dummyvariabelen van de risicofactoren "leegwaarde", "leeftijd voorzieningen" en 
"veiligheidsvoorzieningen". Een lagere huurprijs, een lagere leegwaarde, betere 
veiligheidsvoorzieningen en oudere voorzieningen gaan samen met een hoger direct rendement. Het 
positieve effect van de oudere voorzieningen zijn te verklaren door het groat onderhoud. Het groat 
onderhoud zorgt voor een daling in het direct rendement. Wanneer deze nog niet heeft 
plaatsgevonden, daarmee de voorzieningen ouder zijn, leidt dit tot een hoger direct rendement. 
Opvallend is dat alleen factoren op objectniveau het direct rendement verklaren. 

De factoren "huurprijs" en "leegwaarde" zijn de factoren die het direct rendement het meest 
be"invloeden. De huurprijs blijkt sterk samen te hangen met de leegwaarde (r=0,807). De hoogte van 
de huurprijs wordt bepaald door de belegger, wanneer deze gelegen is boven de liberalisatiegrens. 
Door middel van het beleid kan de belegger daardoor invloed uitoefenen op deze factor. Dit geldt niet 
voor de leegwaarde. De leegwaarde wordt bepaald door een onafhankelijke taxateur en wordt 
be"lnvloed door factoren op object- en macroniveau. Wanneer alle risicofactoren uit dit onderzoek 
warden getoetst op samenhang met de leegwaarde, tonen veel factoren een significante correlatie. De 
macrofactoren hebben daarbij een sterk verband met de leegwaarde. Te zeggen is dat wanneer de 
demografie, economie en woningmarkt verandert, de leegwaarde verandert. De macrofactoren 
hebben daardoor indirect wel invloed op het direct rendement. 

Voortkomend uit deze resultaten en gekeken naar de onderzoeksvraag is te zeggen dat een aantal 
factoren , op object- en macroniveau, een verband tonen met het behaalde rendement voor de 
woningcomplexen over de gemeten tijdsperiode. Wanneer gekeken wordt naar het rendement is door 
het ontbreken van de samenhang met het indirect rendement vooral gekeken naar het direct 
rendement. De sterkste samenhangen met het direct rendement zijn opgetreden met de factoren 
"leegwaarde" en "huurprijs". De factoren op macroniveau hebben niet direct invloed op het direct 
rendement. Indirect be"invloeden zij wel de factoren die direct invloed hebben op het direct rendement. 
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Wanneer de belegger zich richt op het halen van een hoog direct rendement zal hij willen beleggen in 
een woningcomplex met een lage leegwaarde. Een lage leegwaarde gaat samen met een hoger direct 
rendement. Woningcomplexen gelegen buiten de grootste steden van Nederland blijven daardoor 
interessant. Aangezien hier het direct rendement hoger zal blijven dan in de Randstad. De 
waardeontwikkeling zal hier niet zo hard stijgen als in de Randstad . Daardoor is het mogelijk een 
hoog en constant direct rendement te halen over een lange exploitatieperiode. Het indirect rendement 
zal naar verwachting weer positief warden komende jaren en zal , na een focus op het direct 
rendement, het indirect rendement ook weer interessant warden. Gekeken naar het indirect 
rendement zal een belegger moeten investeren in een regio met een hoge ontwikkeling in 
huishoudens en woningvoorraad om een hogere waardeontwikkeling te behalen. De grootste steden 
van Nederland zijn, gezien de prognose, dan juist wel interessante investeringsgebieden. 

7.2 AANBEVELINGEN VOOR AANPASSINGEN IN HET RISICOMODEL VAN BOUWINVEST REIM 
Uit het onderzoek is gebleken dat het behaalde totaal rendement zelden overeenkomt met de 
rendementseis . Per rendementseis is een grote variatie in de behaalde rendementen te zien. Het 
huidige risicomodel moet aangepast warden, zodat de rendementseis en het behaald rendement meer 
overeenkomen. Op basis van de resultaten zouden de risicofactoren uit het risicomodel van 
Bouwinvest die geen samenhang hebben vertoond moeten warden verwijderd . Deze risicofactoren 
hebben wanneer het risico hoger of lager werd ingeschat, geen hoger of lager rendement behaald. 

Daarnaast is het beter de werkelijke getallen (interval/ratio niveau) te gebruiken wanneer dat mogelijk 
is. Op dit moment krijgt elke factor een score 1 tot en met 4. In plaats van het categoriseren van de 
risicofactoren is het beter de waarde van de risicofactoren te vermenigvuldigen met een factor. De 
minimale rendementseis in het huidige model is 5,5 procent. De gemiddeld behaalde rendementen 
van de woningcomplexen over de periode 2002-2012 tonen vaak een lager behaald rendement. De 
rendementseis voorkomend uit het model moet lager kunnen zijn dan 5,5 procent. Door het gebruik 
van een factor, in plaats van de 4 categorieen, is dit mogelijk. 

Op dit moment wordt binnen het risicomodel vooral gekeken naar de risicogroep "aantrekkelijkheid". 
Deze risicogroep vormt 40 procent van de totaalscore. De risicofactoren "plek/omgeving" en "imago 
gebied" bepalen individueel 12 procent van de totaalscore van het risicoprofiel. Gebleken uit de 
multipele regressie is dat de meeste invloed op het direct rendement wordt uitgeoefend door de 
risicofactoren "leegwaarde" en de factor huurprijs. De leegwaarde en de huurprijs zullen daarom een 
meer prominente rol binnen het risicomodel moeten krijgen. De weging van deze factoren zal hoger 
moeten warden binnen het risicomodel. In het huidige model heeft de laagste leegwaarde het laagste 
risico en wordt gekoppeld aan een lagere rendementseis. Terwijl deze lage categorie het hoogste 
rendement heeft opgeleverd . De waarden van deze risicofactor renderen daardoor tegengesteld aan 
de beleggersgedachte. Dit zal duidelijker moeten warden in het risicomodel. De huurprijs kent 
hetzelfde probleem. Hierin wordt op dit moment namelijk de laagste huurprijs gezien als de hoogste 
risicoscore. Deze score levert het hoogste rendement op en zal door de grote vraag juist een laag 
risico opleveren. Doordat een institutionele belegger zich liever richt op de vrije huursector wordt de 
gereguleerde huursector gezien als het hoogste risico. Wanneer deze van laag naar hoog bekeken 
wordt levert deze score hetzelfde effect op als de leegwaarde. Daardoor zal een lager risico ook 
gekoppeld dienen te warden aan een hoger rendement. 

In het huidige risicomodel is op te merken dat alleen de risicofactoren "kernregio" en 
"sociaaleconomische structuur" betrekking hebben op het macroniveau. De kernregio's zijn bepaald 
door de institutionele belegger en warden bepaald op basis van factoren op het gebied van de 
demografie, economie, woningmarkt en beleggingsmarkt. Binnen het risicomodel is de bijdrage van de 
kernregio klein terwijl gebleken is dat de risicofactoren op macroniveau wel een samenhang vertonen 
met het rendement. De kernregio zou in het model een andere schaalverdeling moeten krijgen waarbij 
niet alleen score 1 en score 3 een waarde krijgen, waardoor meer diversiteit in het risico voor de regio 
ontstaat. Daarnaast dient de weging van deze factor hoger te zijn. Een andere mogelijkheid is het 
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model op te splitsen in factoren op macroniveau en factoren op objectniveau . Daarbij dient zeker 
gekeken te warden naar de huidige omvang van de demografie, maar ook naar de ontwikkeling van 
de demografie en de woningvoorraad. Getoond in de resultaten is dat de verschillende regio's een 
verschillend direct rendement opleveren en dat deze factoren van invloed zijn op de leegwaarde. Dit 
effect op de leegwaarde kan gevolgen hebben voor het indirect rendement. Dit wordt immers bepaald 
door de waardeontwikkeling van het woningcomplex over een bepaalde tijdsperiode. 

Een andere aanbeveling volgend uit dit onderzoek is het risicomodel opdelen voor het direct en 
indirect rendement. De aanbevelingen hiervoor hebben betrekking op het totaal rendement. Wanneer 
alle factoren die nu geen samenhang warden verwijderd voor het totaal rendement blijven slechts 
twee risicofactoren over. Het direct rendement toont meer samenhang met de risicofactoren uit het 
risicomodel van Bouwinvest. Het model is daardoor meer geschikt om te gebruiken voor het opstellen 
van de rendementseis voor het direct rendement. De oppervlakte dient te warden toegevoegd . Het 
indirect .rendement heeft slechts met twee risicofactoren een samenhang getoond. De risicofactoren 
vertonen per score verschillende indirecte rendementen . Daardoor kan gesteld warden dat het huidige 
risicomodel geen goed meetinstrument is om het indirect rendement te bepalen. Janssen (2013) heeft 
in zijn onderzoek het indirect rendement proberen te voorspellen. Hij heeft vier scenario's gekoppeld 
aan het indirect rendement op provinciaal niveau. De organisatie kan op basis van zijn 
portefeuillebeleid een scenario kiezen. Per provincie is, aan de hand van het model, het indirect 
rendement te voorspellen dat dan kan warden gekoppeld aan het woningcomplex. Wanneer dit wordt 
opgeteld, ontstaat de rendementseis voor het totaal rendement. 

7.2 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van de woningcomplexen en het risicomodel van 
Bouwinvest. Door de kwaliteit van de data is het niet mogelijk sterke uitspraken te doen. De volgende 
aanbevelingen voor verder onderzoek kunnen deze conclusies versterken en mogelijk aanvullen. 

In verder onderzoek kan gekeken warden naar macrofactoren op stadsniveau. In dit onderzoek is 
gekeken naar de relatie tussen risico en rendement in verschillende regio's in Nederland. Gekeken is 
naar gegevens op COROP niveau, omdat in sommige steden slechts enkele woningcomplexen zijn 
gelegen. Door te kijken op COROP niveau is het aantal woningcomplexen dat het COROP gebied 
vertegenwoordigd hoger. Binnen dit onderzoek wordt de prestatie van een COROP gebied soms 
bepaald door enkele woningcomplexen. Dit betreft vooral de COROP gebieden gelegen buiten de 
Randstad. De COROP gebieden in de Randstad hebben meer woningcomplexen. Hierdoor warden 
complexen die minder of juist beter presteren genuanceerd. Terwijl in de COROP gebieden waar 
slechts enkele woningcomplexen in gelegen zijn dit niet mogelijk is. Wanneer een gebied 
vertegenwoordigd is door enkele goed presterende woningcomplexen kan dat een vertekend beeld 
opleveren. Wanneer op stadsniveau wordt gekeken zijn mogelijk uitspraken te doen per stad. 
Daardoor zijn steden te vergelijken en is te kijken welke factoren invloed hebben op het rendement 
per stad. 

Daarnaast een aanbeveling voor vervolg onderzoek betreffende de dataset. Deze bestond uit 163 
woningcomplexen uit de portefeuille van Bouwinvest. Deze zijn allemaal getoetst middels het 
risicomodel van Bouwinvest. Deze risicofactoren zijn daardoor gemeten op ordinaal niveau. Beter is 
het om gegevens op interval/ratio niveau te gebruiken. Hierdoor is het tevens mogelijk 
woningcomplexen van verschillende institutionele beleggers te gebruiken. Elke institutionele belegger 
heeft een eigen beleid en gebruikt een ander risicomodel. Door het gebruik van meer 
woningcomplexen is het mogelijk dat meer factoren een samenhang zullen vertonen met het 
rendement en tevens sterkere samenhang. Daarnaast is het mogelijk wanneer het een grate 
steekproef betreft een opsplitsing te maken in gebouwtype. Aan de verschillende gebouwtype zijn 
specifieke factoren verbonden die dan getoetst kunnen warden. Een eengezinswoning kan 
bijvoorbeeld de tuin als factor warden bekeken. Voor meergezinswoningen zijn factoren als lift en 
balkon mogelijk factoren die samenhang vertonen met het rendement. 
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Een laatste aanbeveling betreft de verklaarde variantie van de multipele regressie analyse. In dit 
onderzoek is 22, 7 procent verklaard van het direct rendement door vier factoren . Dit betekent dat een 
groat deel nag niet verklaard wordt. In verder onderzoek kan gekeken warden naar factoren die 
bijdragen aan een hogere verklaarde variantie voor het direct rendement. Mogelijke factoren die bij 
kunnen dragen aan een hogere verklaarde variantie is de huurstijging over de tijdsperiode die 
gemeten wordt per woningcomplex. Uit dit onderzoek is gebleken dat de huurprijs een belangrijke 
factor is. Daarnaast zouden de factoren die vallen onder exploitatiekosten kunnen warden 
onderzocht. De teller van de formule van direct rendement bestaat namelijk uit de huuropbrengsten 
minus de exploitatiekosten. De onderhoudskosten zijn een belangrijke factor bij de exploitatiekosten, 
andere mogelijk factoren zijn hoogte van de vaste lasten en energiekosten. 
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STAP 1,2,3: BIVARIATE SAMENHANGTOESTEN RENDEMENT EN (RISICO)FACTOREN 
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