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De verantwoording verantwoordt 
Een verkenning naar bet kwantificeren van objectieve en subjectieve factoren in bet sector-allocatieproces bij Nederlandse vastgoedbeleggingen. 

Voorwoord 

Deze scriptie is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek naar de nadere verantwoording van 
sectorallocatie binnen een vastgoedportefeuille. Het vormt een verkenning naar de wijze 
waarop subjectieve beoordeling van rendementsbeïnvloedende factoren een bijdrage kan 
leveren als onderbouwing op de algemeen erkende beleggingstheorieën. Ik hoop met deze 
scriptie een bescheiden bijdrage te hebben geleverd binnen het vakgebied. 

Ruim een jaar heb ik mij gebogen over de samenstelling van de voor U liggende scriptie. 
Hiervan kan ik zeggen dat de totstandkoming ervan in vele opzichten bijzonder leerzaam is 
geweest. De prima condities hiervoor heb ik te danken aan de kans die de Kats & Waalwijk 
Groep mij geboden heeft. De combinatie van het werken bij een vastgoed(vermogens)
beheerder cq. -managementorganisatie en het verrichten van een gedegen onderzoek is 
hierbij voor mij persoonlijk als intensief, doch uitermate prettig ervaren. Daar waar abstractie 
en praktijk soms mijlenver uit elkaar leken te staan hebben zij mij het vertrouwen gegund en 
ondersteuning geboden om door te zetten. Ik wil dan ook alle collega's die werkzaam zijn bij 
K & W danken voor de prettige werksfeer en de getoonde interesse. Hierbij bedank ik dhr. 
Schram en dhr. N. Bol, die met name in het laatste deel van mijn onderzoek betrokken is 
geweest, in het büzonder. Naast de drukke werkzaamheden wisten zij toch steeds tijd vrij te 
maken voor de dialoog en daar waar nodig de kritische kanttekeningen te plaatsen. 

Vanuit de Technische Universiteit Eindhoven vernoem ik dhr. Keeris die mij in de beginfase 
van mijn onderzoek reeds wees op de valkuilen die ik zou moeten ontwijken. Daarnaast wil ik 
vooral dhr. Weisz en mevr. Appel-Meuienbroek bedanken. Zij namen halverwege het proces, 
toen ik reeds vol op stoom was, de begeleidende taak over. 

Mijn ouders, (schoon)farnilie en vriend(inn)en wil ik bedanken voor het begrip en geduld. Op 
momenten dat ik helemaal in de wolken was of juist alleen de donderwolken wilde zien, 
zorgden zij voor een luisterend oor of de nodige ontspanning. 

Bianca, bedankt voor je onvoorwaardelijk steun en liefde gedurende het gehele proces. 

Roosendaal, februari 2005 

Lenno Pardon 

TuI e [('r.hni5(he univt:rsl!eit ~.indhov!'.n 

Real Estate Managementand Development 

2 



De verantwoording verantwoordt 
Een verkenning naar he t kwantificeren van objectieve en subjectieve factoren in het sector·allocatieproces bij Nederlandse vastgoedbeleggingen. 

Samenvatting 

De laatste jaren is er sprake van herpositionering van beleggingscategorieën binnen de 
beleggingsportefeuilles van de Nederlandse pensioenfondsen. Met name maatschappelijke 
ontwikkelingen resulteren hierbij in een verandering van het beleggingsbeleid. Dit uit zich in 
een verschuiving van interesse naar zakelijke waarden. De achterblijvende performance van 
de overige beleggingscategorieën en het stabiele rendement op vastgoed heeft daarbij geleid 
tot het opvoeren van deze laatstgenoemde categorie binnen de totale beleggingsportefeuille. 

De wens meer flexibiliteit in hun beleggingsmogelijkheden te krijgen resulteert bij 
pensioenfondsen en overige institutionele beleggers in het zich meer willen richten op hun 
core-business. Het beleggen van pensioengelden wordt hierbij aan derden overgelaten. Het 
gebrek aan transparantie en efficiëntie van de vastgoedmarkt vraagt een hoge mate van 
kennis, waarvoor vakspecialisten benodigd zijn. In praktijk betekend dat, dat met name de 
kleinere pensioenfondsen hun "eigen" vastgoedafdeling op afstand plaatsen. De 
vastgoedbelangen worden dan behartigd door een externe partij die zorg draagt voor het 
beheer van de vastgoedportefeuille. Het uitbesteden van de aan vastgoed gerelateerde 
werkzaamheden ontwikkelt zich hierbij steeds verder. Dit varieert van activiteiten op het 
hoogste strategische niveau, het zogenaamde vastgoedvermogensbeheer, tot het slechts 
beperkt uit handen geven van operationele werkzaamheden. De beheerder wordt hierbij 
steeds meer een ondernemer, het pensioenfonds steeds meer een analist en toezichthouder. 
Wanneer een pensioenfonds haar vastgoedportefeuille (laat) inricht(en) zal zij inzicht willen 
hebben in de keuzes en afwegingen die worden gemaakt binnen het sector-allocatiebesluit Er 
dient hierbij sprake te zijn van een heldere wijze van communicatie die aansluit bij de vraag 
van de belegger [Worell, 1999). Het cultuurverschil tussen het pensioenfonds en de 
vastgoedbeheerder hierbij echter tot op het hoogste niveau tot communicatieproblemen. 

Het behartigen van voornoemde belangen zal uitdrukking dienen te vinden in het inzichtelijk 
maken en verantwoorden van genomen besluiten ten aanzien van de sectorallocatie. Het 
onderzoek richt zich hiermee op een verkenning naar inzage in het sector-allocatieproces van 
Nederlands vastgoed door een vastgoedvermogensbeheerder. Het doel is hierbij om een 
format te ontwikkelen dat de belegger (pensioenfonds) inzage geeft in de wijze waarop 
gekomen kan worden tot een sectorallocatie van een vastgoedportefeuille. Hierbij wordt 
uitgegaan van een objectieve beoordeling van data waarbij inzicht wordt gegeven in de 
subjectieve beoordeling van rendementsbeïnvloedende factoren. Bij de verantwoording van 
haar keuzes zal de vastgoedvermogensbeheerder aansluiting dienen te vinden bij het 
kenniskader en de gebruikte methoden van het pensioenfonds. 

Binnen de vastgoedportefeuille worden verschillende vastgoedsectoren opgenomen. 
Traditioneel wordt hier met name in woningen, winkels en kantoren belegd. De sector 
bedrijfsruimten kan hierbij de laatste jaren op steeds meer interesse rekenen. Gekenmerkt 
door hun specifieke eigenschappen kennen zij ten opzichte van elkaar een afwijkende 
rendementsontwikkeling. De door Stichting ROZJ IPD-Vastgoedindex berekende langjarige 
(data)rendementreeksen bieden de mogelijkheid objectief inzicht te verkrijgen in de 
afwijkende rendementsontwikkeling van de verschillende sectoren. Hierbij kan er 
onderscheid gemaakt worden in het directe en indirecte rendement. De ontwikkeling van het 
directe en indirecte rendement kan daarbij niet los van elkaar worden gezien. Beiden zijn 
onderhevig aan wijzigingen in vraag en aanbod. Deze wijzigingen zijn een resultaat van de 
ontwikkelingen van (macro)factoren. 

Het ontbreekt aan een afgebakend overzicht van (macro)factoren die invloed hebben op het 
(in)directe vastgoedrendement (per sector). Met name het inzicht in de ontwikkeling van 
macrofactoren en het (kwantitatief) effect ervan op de in wijzigende vraag- en 
aanbodverhoudingen is hier van belang. Uitspraken met betrekking tot deze factoren ZIJn 
vooral gebaseerd op kennis en visie en daarmee subjectief. 
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De verantwoording verantwoordt 
Een verkenning naar het kwantificeren van objectieve en subjectieve factoren in bet sector-allocatieproces bij Nederlandse vastgoedbeleggingen. 

Het door een pensioenfonds uitgezette beleggingbeleid berust voor een belangrijk deel op de 
toepassing van langjarige, historische rendementreeksen in combinatie met financiële 
beleggingstheorieën als de Moderne Portefeuille Theorie (MPT). Bij het gebruik van deze 
reeksen wordt (in eerste instantie) aan de hand van een rendementsanalyse getracht patronen 
of trends te herkennen. Tezamen met een risicoanalyse vormt deze een prominent rol bij de te 
nemen allocatiebeslissingen binnen de portefeuille. Hierbij wordt de standaarddeviatie van 
een reeks gezien als het risico voor een te verwachten rendement in de toekomst. 
Aanvullend zal een kwalitatieve a.fhankelijkheidsanalyse worden uitgevoerd. Deze legt zich 
toe op het vinden van verbanden tussen het behaalde rendement en de invloed erop van 
(macro)variabele rendementsbeïnvloedende factoren. Hierbij bestaat de interesse met name 
voor macro- of DESTEP-factoren en de invloed die zij uitoefenen op de rendementsrealisatie. 
Door attributieanalyses tracht men de correlatie te vinden tussen de ontwikkelingen van 
factoren en rendementen. Aan de hand van een samenhanganalyse wordt een nadere 
inrichting van de portefeuille gemaakt. Gebruik makende van spreiding op basis van 
correlatie en risicoreductie wordt gezocht naar de meest optimale portefeuille-indeling. Deze 
indeling zal het streven zijn om de bestaande portefeuille op aan te passen. 

Voor de verantwoording van het allocatiebesluit binnen de vastgoedportefeuille wordt 
gebruik gemaakt van een vergelijkbare methodiek. De problematiek wordt hierbij niet direct 
gevonden in de toepassing van de rendementreeksen, het objectieve deel binnen het 
allocatiebesluit Met name de besluitvorming rond rendementsbeïnvloedende macrofactoren 
is door zijn complexiteit niet eenvoudig. Het grote aantal factoren, het ontbreken van 
eenduidigheid ervan en het ontbreken van een objectiefkader waarbinnen de invloed gemeten 
kan worden leidt tot een subjectieve benadering en besluitvorming. 

In dit onderzoek is een format opgesteld waarbinnen onderscheid wordt gemaakt in een 
objectief- en een subjectief-kwantitatief deel. Het objectief-kwantitatief deel van het format is 
gebaseerd op de toepassing van de ROZ/ IPD-Vastgoedindex langjarige rendementreeksen en 
de MPT. Dit biedt mogelijkheid objectief een rekenkundig "optimale" portefeuille of 
richtportefeuille te bepalen. De toepassing van de voornoemde reeksen is in overeenkomst 
met de door de pensioenfondsen gebruikte methodiek. Voor de toepassing van deze theorie 
op de sectorallocatie van vastgoed heeft de afwijkende totstandkoming van een reeks geen 
beperking. Muller [2003] heeft op basis van de langjarige rendementreeksen, de toepassing 
van de MPT en de door hem gebruikte uitgangspunten en restricties een tweetal portefeuilles 
berekend. De efficiënte portefeuille wordt hierbij gekenmerkt door een niet-normale 
verdeling. Muliers uitgangspunt tot normaliteit leidde vervolgens tot een optimale verdeling. 

Gebaseerd op Muliers methodiek heeft een verdere uitwerking plaatsgevonden. Overeen
komstig de praktijk en de vraag van de belegger is de aangenomen normaliteit van een 
verdeling niet langer het uitgangspunt. Een scheef verdeelde reeks wordt hierbij 
geaccepteerd, mits deze positief scheef verdeeld is. Bij de heroriëntering naar de scheve 
portefeuille vindt er ook een verschuiving van risico-interpretatie plaats. Het gebruik van 
Downside Deviation als extra risicomaatstaf sluit hierbij het beste aan. Het gebruik van de 
Sharpe-ratio blijkt in eerste instantie echter nog een goed besliscriterium Hoewel de Sharpe
ratio zijn beperkingen kent is de maatstaf, vanwege zijn minder lastige interpretatie en 
bekendheid, als leidend bestempeld. 
Inherent aan het gebruik van de MPT zijn de weinig voorspellende eigenschappen bij 
wijzigende macro-omstandigheden. Uitgangspunt is dat toekomstige ontwikkelingen een 
afspiegeling zijn van het verleden. Deze wijzigende omstandigheden dienen gevonden te 
worden in ontwikkelingen van macrofactoren. Het ontbreekt aan de mogelijkheid ontwikke
lingen van rendementsbeïnvloedende (macro)factoren op te nemen, dan wel de invloed 
(ervan) op de diverse vastgoedsectoren (kwantitatief) inzichtelijk te maken. Zonder hierbij 
expliciet te zijn, zijn in het voorgestelde format die factoren opgenomen die uit vergelijk in 
literatuur het meest genoemd worden. Dit verduidelijkt de factoren die beschouwd worden bij 
de sectorallocatie. 
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De verantwoording verantwoordt 
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De invloed van de (individuele) macrofactoren op het rendement van de verschillende 
sectoren wordt inzichtelijk gemaakt door deze invloed te kwantificeren. Door de 
omvangrijkheid van het soort van factoren en de onmogelijkheid deze specifiek uit te drukken 
wordt de invloed uitgezet in een drietal gekwantificeerde wegingen (invloedsklassen). 
Naast de invloed van de macrofactoren op het rendement van de sectoren is de eigenlijke 
voorspelbaarheid van de ontwikkeling van de macrofactoren van belang. Deze mate van 
(on)zekerheid wordt uitgedrukt in de betrouwbaarheid waarmee deze ontwikkeling kan 
worden voorzien. Het risico van deze onzekere ontwikkeling wordt gekwantificeerd aan de 
hand van een Betrouwbaarheidsindex. Per macrofactor wordt de snelheid van ontwikkeling 
(fluctuatie) opgenomen. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de mate waarmee deze 
ontwikkeling kan worden voorzien aan de hand van de hoeveelheid beschikbare informatie 
(bronnen) en de regelmaat (frequentie) waarmee deze informatie wordt vrijgegeven. 

De invloed van een (aantal) macrofactor(en) op een sector, tezamen met de (on)zekere 
ontwikkelingen van deze factor( en) brengt risico met zich mee door een onzekere 
rendementsentwikkeling van de voor ogen staande sectorallocatie van de portefeuille. De 
zogenaamde gevoeligheid geeft de mate van risico aan van deze ( on)zekere rendements
entwikkel ing. Wanneer een sector of portefeuille wordt gekenmerkt door een zekere 
gevoeligheid wordt deze aangeduid met het S(ensitivity)-Risk. De gevoeligheid van een 
sector vormt in een multi-sectorportefeuille, tezamen met de gevoeligheid van de overige 
sectoren, de gevoeligheid van de totale portefeuille. Deze wordt aangeduid als het S-Risk van 
de portefeuille. DeS-Risk van een portefeuille (sectorallocatie) kan worden verlaagd door: 

• De keuze voor een sectorallocatie waarin sectoren zijn opgenomen waarvan de 
rendementsentwikkeling minder gevoelig is voor ontwikkelingen van macrofactoren; 

• Het verzorgen van een betere betrouwbaarheid t.a.v. de ontwikkelingen van de 
beschouwde macrofactoren, bijvoorbeeld door een betere informatieverschaffing. 

Door de objectieve en subjectieve methode te combineren kan er inzicht verkregen worden in 
de totale rendementsontwikkeling. Het objectieve deel (op basis van rendementreeksen) geeft 
inzicht in de historische performance. Het subjectieve deel (op basis van macrofactoren) geeft 
inzicht in de gevoeligheid van de rendementsentwikkeling van de desbetreffende 
sectorallocatie voor ( on)verwachte ontwikkelingen van de macro factoren. 

Het ontwikkelde format heeft uitdrukking gekregen in de vorm van een spreadsheet. De 
objectieve data (rendement, risico, risicomaatstaven) en subjectieve factoren (omgewerkt naar 
S-Risk) van verschillende (richt)sectorallocaties worden hierin naast elkaar afgezet. Op deze 
wijze kan de performance van een portefeuille/ sectorallocatie inzichtelijk worden gemaakt. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid deze performance te vergelijken met de performance van 
een aantal andere mogelijke sectorallocaties. De complexiteit van het aflezen van meerdere 
factoren en beslissen op basis van meerdere criteria wordt ondervangen door het gebruik van 
diagrammen. Het gebruik van twee scatter-diagrammen maakt op een heldere wijze de positie 
van de verschillende sectorallocaties (ten opzichte van elkaar) inzichtelijk. Door het gebruik 
van puntenwolken (waar iedere punt staat voor een portefeuille met een zekere 
allocatieverhouding) kan de positie van de verschillende portefeuilles snel worden bepaald. 

Op basis van het geïntroduceerde model kan worden gesteld dat het mogelijk is gebleken een 
format te ontwikkelen dat zowel ob- als subjectieve beoordeling en besluitvorming t.a.v. 
sectorallocatie inzichtelijk kan maken. Met name de dynamiek in het model, dat het mogelijk 
maakt op een overzichtelijke wijze portefeuilles in te voeren en te vergelijken, is hierbij van 
groot nut gebleken. Het kwantificeren van de invloed biedt een belegger, zonder veel kennis 
te hebben van vastgoed, verduidelijking over de relatie tussen de ontwikkeling van een 
opgenomen macrofactor en een vastgoedsector. 
Hoewel er inzicht gegeven wordt in deze relatie (en hoe hiermee rekening wordt gehouden), 
worden de exacte krachten op de achter-/ onderliggende vastgoedmarkt hiermee echter niet 
verduidelijkt. 
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De verantwoording verantwoordt 
Een verkenning naar bet kwantificeren van objectieve eo subjectieve factoren in het sector-allocatieproces bij Nederlandse vastgoedbeleggingen. 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en aanleiding onderzoek 
Het professioneel beleggen in vastgoed in Nederland is nog relatief jong. Zeker wanneer dit 
vergeleken wordt met andere beleggingscategorieën als aandelen en vastrentende waarden. 
Beleggen in vastgoed, met name in woningen, werd reeds uitgeoefend door de Romeinen. 
Toch is deze beleggingscategorie pas in de jaren zestig van de vorige eeuw door institutionele 
beleggers (waaronder pensioenfondsen) ontdekt als interessante beleggingsvorm. Deze 
'achterstand' van vastgoed als categorie binnen de beleggingsportefeuille is mede te wijten 
aan de specifieke eigenschappen van vastgoed en de vastgoedmarkt (Van Gooi, 2001]. 

Inmiddels is vastgoed als beleggingscategorie meer geaccepteerd geworden. De veroudering 
van pensioenfondsen, de meer open houding van de Pensioens- & Verzekeringskamer (PVK) 
en de positie van vastgoed binnen de totale beleggingsportefeuille heeft bij pensioenfondsen 
geleid tot het opvoeren van de weging van deze categorie in hun beleggingsportefeuille 
(PropertyNL, september 2004). Daarnaast is er door de opkomst van de vastgoedindices (in 
Nederland de ROZ/ IPD Vastgoedindex) een betere vergelijking met andere 
beleggingscategorieën mogelijk. Ook heeft de recessie op de aandelenmarkt begin deze eeuw, 
in relatie met het bewezen stabiele rendement op vastgoed, bijgedragen aan een toegenomen 
interesse in deze laatstgenoemde beleggingscategorie. 
Door publicaties van ondermeer Van Gooi (2001], Hendriks (2003] en Van Drie! (2003] is 
meer inzicht verkregen in (de waarde van) vastgoed als beleggingscategorie. 

Sectorallocatie van vastgoedportefeuilles 
Over de wijze waarop de indeling van vastgoedportefeuilles (allocatie) naar type (sector) tot 
stand komt, is nog relatief weinig bekend. Toch is de sectorallocatie vaak de eerste beslissing 
die genomen wordt nadat het percentage vastgoed in de totale beleggingsportefeuille is 
vastgesteld Dit besluit wordt genomen op het strategische niveau van het Portfolio
management (figuur I). 

lnvc...~tn1cn1 1U1ltUtgc·nu.~tll 

- Srn•h::g isd""l hcicid 
-Allocatie: 

aandt.~l~.:.· n. vastrentende 
L_ __ wa_a,1·dcn, vasrg.,..•'-;c_ .d __ _, 

St•·-:.tc-g:isch 

()fJ< . .; rJtion..:.·t:· l 

Bclc·ggirll~hcleid v~tSl'l-tocd 
(Stl·au-..gisch) B~lcg.)l..ingsplan 

(di.a·c<·t en indit·cct) 

Pet·fonl\;11lCC-:a nalysc-s 
Ohjc.:·tlx·lcid 
Rclati(.~behec.-

'JCchni~c.h he-heer 
Atlrninlsrrali<.~f tx· hccr· 
C<>rnn1çrciecl lx·hc:cr· 
Proauoti<.)t)t."el be.ht::'ea· 

L....;__ ___________ ---l. G·c·bi.edsnlanngcnlcJlt 

Figuur 1.1 Vastgoedmanagement op drie niveaus [Van Drie!, 2003] 

Uit een rondvraag bij enkele grotere beleggers 1, blijkt dat dit vooral gedaan wordt op basis 
van vergelijking (WM-Index, ROZ/ IPD-Vastgoedindex) of specifieke ervaring van een 
pensioenfonds. Met het verschijnen van de historische rendementreeksen van de Stichting 
ROZ-Vastgoedindex is hierbij een derde mogelijkheid verkregen. Muller [2003] heeft met 
gebruik van financiële beleggingstheorieën een eerste aanzet gedaan tot een kwantitatieve 
onderbouwing van de sectorallocatie gebaseerd op deze rendementreeksen. 

1 Bij verzoek tot anonimiteit zijn hiervan de namen niet opgenomen. 
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De verantwoording verantwoordt 
Een verkenning naar het kwantificeren van objectieve en subjectieve factoren in het sector-allocatieproces bij Nederlandse vastgoedbeleggingen. 

Bij de verdere indeling van de vastgoedportefeuille blijkt dat een volkomen rekenkundige 
onderbouwing op basis van ex-ante reeksen niet afdoende is. Dit is voornamelijk het gevolg 
van de specifieke eigenschappen van vastgoed en de vastgoedmarkt. 
Onderzoek [Cammarano, 2002] wijst uit dat de heroriëntatie van beleggers betreffende 
vastgoed als beleggingsmiddel en de positie ervan binnen de totale beleggingsportefeuille, 
resulteert in een gewijzigde, aanvullende informatiebehoefte c.q. transparantie ten aanzien 
van het bedrijfsproces. Waar allocatiebesluiten in eerste instantie genomen worden op basis 
van een, voor het financiële kader van een institutionele belegger, begrijpelijke analyse van 
kwantitatieve data cq. rendementreeksen, wordt de fine-tuning voltrokken op basis van visie. 
De informatievraag betreft hier met name het inzichtelijk kunnen maken van deze 
kwalitatieve overwegingen in deze visie. Het gaat hier met name om de keuzes die gemaakt 
worden ten aanzien van de factoren die invloed hebben op de waardecreatie cq. 
rendementsontwikkeling van de onderliggende vastgoedportefeuille. 
Er dient hierbij tegemoet gekomen te worden aan de informatiewensen van de beleggers. 
Deze vragen een meer en uitgebreidere weergave van niet-financiële maatstaven. Hieronder 
wordt verstaan informatie betreffende onder andere marktontwikkelingen, risicomanagement 
(verder inzicht verkregen in het daadwerkelijke beheer(s)proces), strategisch beleid en 
kwaliteit van het management. Beleggers geven aan dat een verdere transparantie een 
positieve uitwerking zou hebben op de geloofwaardigheid en inzicht in kwaliteit van het 
vastgoedmanagement [Hage, 2003]. 

1.2 Introductie onderzoek 
Wanneer een institutionele belegger haar vastgoedportefeuille (laat) inricht(en) zal zij de 
keuzes en afwegingen, die worden gemaakt ten aanzien van het sector-allocatiebesluit, willen 
kunnen begrijpen. Er dient hierbij sprake te zijn van een heldere manier van communicatie 
die aansluit bij de vraag van de belegger [Worell, 1999]. 
Het gebruik van rendementindices zal hierbij weinig vragen oproepen bij het financiële 
beleggingskader van de belegger. Het interpreteren van historische, kwantitatieve datareeksen 
komt overeen met de analyses die zij in eerste instantie uitvoert om te komen tot de inrichting 
van de totale beleggingsportefeuille [De Jong, 2000]. 

"Gerealiseerde rendementen in het verleden geven geen garantie voor de toekomst". Het in de 
financiële wereld gebruikte adagium gaat ook op voor de beleggingscategorie vastgoed. 
Vastgoed wordt hierbij beperkt door zijn specifieke kenmerken. Deze maken het niet 
mogelijk om in korte tijd veranderingen binnen het beleid door te voeren. Het uitzetten van 
een meerjarig in te vullen beleid dient daarom met omzichtigheid te worden benaderd. 
Beleggers kennen daarbij nog enige aarzeling voor het gebruik van computermodellen voor 
directe beleggingen in vastgoed [De Vries, 1999]. 

De analyse van de datareeksen (zoals Muller [2003] voorstelt) zal beperkingen met zich mee 
brengen. De (objectieve) kwantitatieve (rendement/ factor)analyse, waarbij patronen en 
ontwikkelingen gefilterd worden en afgezet naar de toekomst (extrapolatie), zal te dienen 
worden aangevuld. 
Deze uitbreiding wordt gevonden in andere analyses, zoals in ieder geval een (subjectieve) 
kwalitatieve analyse. Deze kwalitatieve analyse zal betrekking hebben op ontwikkelingen van 
(macro)factoren. Deze factoren kunnen in meer of mindere mate invloed uitoefenen op de 
rendementsontwikkeling van het vastgoed in de door hem beheerde portefeuille. 

Er dient een mogelijkheid te worden gevonden die de belegger inzage geeft het sector
allocatieproces van een vastgoedvermogensbeheerder. Het onderzoek richt zich hiermee op 
een verkenning naar het kwantificeren van de objectieve en subjectieve factoren in het sector
allocatieproces van Nederlands vastgoed. 
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1.3 Onderzoekskader; probleem- en doelstelling 
In de voorgaande paragraaf is het kader van het probleem geschetst. Hieruit kan de volgende 
probleemstelling worden gedefinieerd: 

Hoe kan een vastgoedvermogensbeheerder inzicht geven aan de belegger over de wijze 
waarop gekomen wordt tot een sector-allocatie binnen de beheerde vastgoedbeleggings
portefeuille? 

Voorkomende uit de probleemschets en de voornoemde probleemstelling kan de volgende 
doelstelling worden opgesteld: 

Het ontwikkelen van een format dat inzage geeft aan de belegger in de wijze waarop 
gekomen kan worden tot een sectorallocatie binnen een vastgoedportefeuille. Hierbij wordt 
uitgegaan van een objectieve beoordeling van data waarbij inzicht wordt gegeven in de 
subjectieve beoordeling van rendementsbeïnvloedende factoren. 

Afbakening onderzoek 
Voor dit onderzoek is gekozen voor Nederland als uitgangspunt. Hiervoor wordt gekozen 
gezien Nederlandse institutionele beleggers nog steeds voor een belangrijke mate (meer dan 
70%) [CBS, 2004] in Nederland beleggen. 
De allocatie van sectoren kan plaatsvinden voor de gehele vastgoedportefeuille van een 
belegger, waarbij meerdere soorten vastgoed zijn opgenomen. Er wordt uitgegaan van de 
verantwoording van de portefeuille direct vastgoed. Institutionele beleggers hebben nog 
steeds een groot deel van hun portefeuille belegd in deze beleggingscategorie[Driel, 2003]. 

Binnen het kader van het onderzoek wordt uitgegaan van de situatie dat een institutionele 
belegger de verantwoording over haar vastgoedportefeuille heeft uitbesteed. Hierbij worden 
reeds op strategisch niveau beslissingen betreffende het portefeuillebeleid overgedragen aan 
een derde partij, een (vastgoed)vermogensbeheerder. 
Het te ontwikkelen format is gericht op de verantwoording van de sectorallocatie. Als 
zodanig is het ingericht op het ondersteunen van het allocatiebesluit door een vastgoed
vermogensbeheerder ten aanzien van de optimale portefeuille voor een belegger. De bepaling 
van de "optimale" portefeuille behoort hiermee niet tot de uitgangspunten. 

In het onderzoek wordt aandacht besteed aan de traditionele vastgoedsectoren woningen, 
winkels, kantoren en bedrijfsruimten. Slechts voor deze sectoren zijn voldoende historische 
data aanwezig. 
De toepassing van het format op een nadere verdeling binnen de portefeuille kan evenzeer 
mogelijk blijken. Het onderzoek richt zich echter alleen op de allocatie van voornoemde 
sectoren. Een verdere verdeling (naar deelmarkten) valt buiten het kader van het onderzoek. 

Binnen het gestelde onderzoekskader wordt uitgegaan van een objectieve beoordeling van 
data. Onder deze data worden langjarige historische rendementreeksen verstaan. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van de rendementreeksen (ROZ/ IPD-Vastgoedindex) van de 
Stichting ROZ-Vastgoedindex. Zij leveren vooralsnog als enige instituut rendementreeksen 
van voldoende lengte wat betreft de Nederlandse directe vastgoedmarkt. 

De subjectieve beoordeling betreft macrofactoren die van invloed zijn op de waardecreatie-of 
rendementsbeïnvloeding van direct vastgoed. Er bestaat van deze factoren geen vast omrand 
kader. Het aantal factoren, noch de invloed op vastgoed/ per sector is vastgesteld. De context 
van het onderzoek beslaat het geven van inzicht hoe deze factoren onderdeel uitrnaken van 
het sectorallocatiebesluit Hiermee valt de bepaling van het specifieke aantal factoren en de 
exacte invloed ervan op vastgoed( sectoren) buiten het kader van het onderzoek. 
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1.4 Methodische verantwoording 
Voor het onderzoek wordt een leidraad aangehouden die gevormd wordt door de structuur 
van de onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen dienen beantwoord te worden om voldoende 
inzicht te verkrijgen in de materie. Dit dient te leiden tot een onderbouwde 
oplossingsrichting. 

1) Wat wordt er verstaan onder bet beleggen in vastgoed? 
a) Wat zijn de kenmerken van (de beleggingscategorie) vastgoed; 
b) Welke factoren zijn van invloed op het rendement van vastgoed; 
c) Wat is de relatie tussen het pensioenfonds en de VVB; 
d) Op welke wijze wordt het allocatiebesluit verantwoord. 

2) Welke metboden voor sectorallocatie bestaan er? 
a) Welke uitgangspunten worden hierbij gehanteerd; 
b) "Welke (financiële) theorieën liggen ten grondslag aan deze analyses; 
c) Wat zijn de eventuele tekortkomingen van deze analyses. 

3) Op welke wijze kunnen aanvullingen plaatsvinden op de bestaande methode? 
a) Welke objectieve aanvullingen zijn er mogelijk; 
b) Welke subjectieve aanvullingen zijn er mogelijk; 
c) Hoe kan dit in een format worden weergegeven. 

1.5 Onderzoeksopzet 
Het onderzoek wordt m verschillende fasen afgerond. Het onderzoeksrapport kent de 
volgende fase-indeling: 

Fase I Oriëntatiefase (Hoofdstuk 1) 
In de eerste fase is er onderzoek gedaan naar het probleemgebied. Door literatuurstudie is 
inzicht verkregen in de kenmerken van vastgoed, de vastgoedmarkt en het beleggen in 
vastgoed. Tevens is er inzicht verkregen in de verhouding tussen een vastgoedvermogens
beheerder en het pensioenfonds. Hieruit zijn vervolgens de probleemstelling, doelstelling en 
onderzoeksvragen geformuleerd. 

Fase 11 Inventarisatiefase (Hoofdstuk 2 + 3 + 4) 
In de tweede fase is er een verdere verdieping gegeven aan de oriëntatiefase. Aan de hand van 
een nadere literatuurstudie, deskresearch en vraaggesprekken, intern bij de Kats & Waalwijk 
Groep als ook externe vakdeskundigen is nadere kennis verkregen over vastgoed als 
beleggingscategorie en de sectorallocatie ervan. 

Fase 111 Analysefase (Hoofdstuk 5 + 6) 
In deze fase is gekozen voor een sectorallocatie-methode waarop het verdere format wordt 
gebaseerd. Verder staat hier de analyse centraal betreffende de toepasbaarheid van de 
voorgestelde cq. gekozen methodiek voor sectorallocatie. De knelpunten en/ of eventueel 
gesignaleerde tekortkoming cq. aanvullingen dienen als criteria en uitgangspunten voor het 
op te stellen format. In dit stadium wordt nog gesproken over een "format". Bij afronding van 
deze fase wordt duidelijk hoe dit zogenaamde "format" vorm krijgt. Dan zal er eventueel 
gebruik worden gemaakt van een andere aanduiding. 

Fase IV Modelleringfase (Hoofdstuk 7 + 8) 
Op basis van gekozen methodiek en eventuele objectieve en subjectieve verbeteringen cq_ 
aanvullingen wordt hier het format bepaald. Hierbij wordt gezocht naar een wijze waarop de 
informatie die uit het model vloeit gepresenteerd kan worden als onderbouwing op het 
allocatiebeslui t. 

Fase V Conclusies en Aanbevelingen (Hoofdstuk 9) 
Op basis van bevindingen worden conclusies getrokken. Verder worden er eventuele 
aanbevelingen gedaan betreffende nader onderzoek of verdieping. 
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De verantwoording verantwoordt 
Een verkenning naar bet kwantificeren van objectieve en subjectieve factoren in het sector-allocatieproces bij Nederlandse vastgoedbeleggingen. 

1.5.1 Indeling verslag 
Het onderzoeksrapport kent de volgende hoofdstukindeling: 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de karakteristieken van vastgoed als beleggingscategorie. 
Hierbij wordt inzicht gegeven in de redenen dat vastgoed afwijkt van overige categorieën die 
doorgaans in een beleggingsportefeuille worden opgenomen. Aan de orde komen onder 
andere de totstandkoming van het rendement op vastgoed en de risico's die bestaan in relatie 
tot de sectorallocatie. 

Hoofdstuk 3 beschrijft beknopt de vastgoedvermogensbeheerder en het pensioenfonds. Er 
wordt inzicht gegeven in het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en de analyses die ten 
grondslag liggen aan haar (vastgoed)allocatiebeslissingen. Vervolgens wordt de relatie tussen 
de vastgoedvermogensbeheerder en het pensioenfonds beschreven en de wijze waarop (en 
waarom op deze wijze) wordt gecommuniceerd. Dit vormt het kader waaraan de in 
hoofdstuk 4 behandelde allocatiemethoden dienen te voldoen bij de verantwoording van de 
sectorallocatie. 

Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende methoden die een belegger kan gebruiken bij 
de sectorallocatie van vastgoed. In hoofdstuk 4 wordt op hoofdlijnen een aantal verschillende 
methoden behandeld. Elk van deze methoden kenmerkt zich door zijn specifieke 
eigenschappen. Op basis van voorgaand hoofdstuk wordt gekozen voor de methode die de 
beste mogelijkheden biedt (om als basis te dienen) ter verantwoording van de sectorallocatie. 
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Een verkenning naar bet kwantificeren van objectieve en subjectieve factoren in het sector-allocatieproces bij Nederlandse vastgoedbeleggin gen. 

De methode die op basis van voorgaande hoofdstukken als meest optimale is verkozen, wordt 
in hoofdstuk 5 nader geanalyseerd. Hierbij wordt inzicht gegeven in de exacte grondslagen 
waarop deze is berust. Daarnaast wordt onderzocht welke aanpassingen er mogelijk zijn om 
verdere verbetering van (het inzicht in) de sectorallocatie te bewerkstelligen. Hierbij worden 
zowel verbetering cq. aanpassingen voorgesteld ten aanzien van de objectieve als de 
subjectieve besluitvorming. 

In hoofdstuk 6 worden de voorgestelde verbeteringen en aanvullingen verwerkt. Deze liggen 
in een verdere uitbreiding van de objectieve besluitvorming. Hierbij worden een aantal risico
maatstaven behandeld en het begrip "scheefheid" geïntroduceerd. 
Er wordt een methode voorgesteld die de objectieve besluitvorming rond macrofactoren 
inzichtelijk maakt. Het risico bestaat hier uit het gevaar dat ontwikkelingen van 
macrofactoren verkeerd ingeschat worden. Dit risico, gecombineerd met de invloed van de 
macrofactor(en) op het rendement van een sector, wordt gebruikt om te komen tot een zekere 
sectorallocatie. De voorgestelde oplossing ligt hier in het kwantificeren van het effect van 
ontwikkelingen van macrofactoren op de vastgoedmarkt en de invloed op de 
rendementsantwikkeling van de diverse vastgoedsectoren 

De methode die in hoofdstuk zes is voorgesteld dient als basis voor het uit te werken format. 
In hoofdstuk 7 wordt een format voorgesteld dat dient te leiden tot een verbeterd inzicht in de 
sectorallocatie. Dit format behelst een model bestaande uit twee modules. Eén module beslaat 
de onderbouwing van de objectieve besluitvorming, gebaseerd op rendementreeksen. De 
andere module geeft inzicht in de wijze waarop de subjectieve beoordeling van macrofactoren 
in het sectorallocatie-besluit wordt opgenomen. 
Beschreven wordt de wijze waarop het model werkt en de verdere afwegingen die zijn 
gemaakt die het praktische gebruik ten goede komen. 

In hoofdstuk 8 wordt een testcase gedraaid. Hierbij wordt een optimale sectorallocatie van 
een fictieve belegger doorgerekend. Er wordt gecontroleerd of de output van het model 
overeenkomt met de verwachtingen die hieraan gesteld kunnen worden. 
In het tweede deel van het hoofdstuk wordt getoetst of het model de mogelijkheid biedt de 
gewenste inzage te verschaffen in het sectorallocatie-besluit Er wordt hierbij zowel de 
objectieve als subjectieve zijde beoordeeld. 

In hoofdstuk 9 worden conclusies getrokken ten aanzien van het voorgestelde model en 
worden eventuele verdere verbetering en/ of aanvullingen voorgesteld. 
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De verantwoording verantwoordt 
Een verkenning naar het kwantificeren van objectieve en subjectieve factoren in bet sector-allocatieproces bij Nederlandse vastgoedbeleggingen. 

Hoofdstuk 2 Vastgoed als beleggingscategorie 

2.1 Inleiding 
Vastgoed maakt veelal deel uit van een beleggingsportefeuille waar een belegger meerdere 
beleggingscategorieën in onder brengt. De specifieke kenmerken van vastgoed en de 
vastgoedmarkt resulteren in een afwijkend beleggingsgedrag ten opzichte van de overige 
categorieën waar de belegger doorgaans voor kiest. 
Om het onderzoek te kunnen plaatsten binnen de sectorale allocatie van vastgoedbeleggingen 
is enige achtergrondinformatie betreffende deze categorie en onderliggende sectoren 
noodzakelijk. In dit hoofdstuk zal daarom worden ingegaan op de kenmerken van vastgoed 
(als beleggingscategorie). Hierbij zal de nadruk liggen op de wijze waarop rendement tot 
stand komt en het risico dat hieraan ten grondslag ligt. Deze worden gezien als de 
belangrijkste besliscriteria omtrent de (sector)allocatie van vastgoed. 

2.2 Beleggen 
Beleggen wordt gedefinieerd als: "Het geven van een naar verwachting renderende 
bestemming aan (een gedeelte van) het vrij beschikbare vermogen, met een gegeven omvang, 
voor een bepaalde, dan wel onbepaalde, maar eindige periode, voor zover dit bestertimen niet 
een rechtstreekse aanwending betreft in de productie van een goed, levering of dienst. " 
[Keeris, 2001} 

De doelstelling van een belegger is het vermogen zo goed mogelijk te beheren voor de 
voorgenomen periode door het creëren van maximale inkomsten bij minimale uitgaven. Een 
zeker vermogen wordt dus opgegeven in ruil voor onzekere opbrengsten in de toekomst. Het 
verkrijgen van inzicht in de verwachte toekomstige opbrengsten, de toekomstige 
waardeontwikkeling en de daaraan verbonden onzekerheden zijn een essentieel gegeven bij 
het nemen van een investerings-I beleggingsbeslissing. Deze komen tot stand door implemen
tatie van beschikbare informatie die bestaat uit historische gegevens, de actuele situatie en 
verwachte ontwikkelingen ten aanzien van een onzekere toekomst [Van Drie!, 2003]. 

Bij het inrichten van zijn totale beleggingsportefeuille zal de belegger onderscheid maken in 
de volgende gangbare categorieën [Van Drie!, 2003]: 

• Vastrentende waarden (obligaties, hypotheken, leningen); 
• Aandelen (opties, futures, derivaten); 
• Vastgoed (direct, indirect); 
• Cashmanagement (liquide middelen). 

Ieder van de beleggingscategorieën wordt gekenmerkt door hun karakteristieken. Gezien de 
essentie van het verslag zal alleen vastgoed verder behandeld worden. 

Voor vastgoed geldt dat één van de belangrijkste eigenschappen -vanuit de 
beleggingsoptiek- is dat de categorie naast een vermogensobject, tevens een productiemiddel 
is [RSP, 2004]. 
Deze onderscheidende eigenschap resulteert in de noodzaak nog daadwerkelijk 
werkzaamheden uit te voeren ten einde rendement op te kunnen leveren(§ 2.3.1). Vooral de 
specifieke kenmerken van vastgoed en de vastgoedmarkt zorgen voor dit onderscheid. 

Het behandelen van de specifieke kenmerken van zowel vastgoed, de vastgoedmarkt en de 
verschillende vastgoedsectoren dienen als introductie voor de wijze waarop gekomen wordt 
tot een vastgoedportefeuille-indeling of sectorallocatie. 
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De verantwoording verantwoordt 
Een verkenning naar het kwantificeren van objectieve en subjectieve factoren in het sector-allocatieproces bij Nederlandse vastgoedbeleggingen. 

2.3 Vastgoed en de vastgoedmarkt 
Het begrip "vastgoed" als zodanig is niet eenduidig gedefinieerd. In het kader van het 
onderzoek wordt voor vastgoed de volgende definiëring aangehouden: De grond en het 
daarop voor lange(re) termijn gebouwde, inclusief de aard- en nagelvaste zaken en al die 
betreffende zaken, welke volgens de algemene ontwikkelingen bestemd zijn om het betreffende 
object duurzaam te dienen en niet verwijderd kunnen worden, zonder dat het karakter en/ of 
de functionaliteit van dat object daarmee wordt aangetast, alsmede de daarop rustende 
beperkte zakelijke recht [Keeris, 2001]. 

De vastgoedmarkt wordt gedefinieerd als: De markt welke al die vastgoedobjecten omvat, 
welke -in principe, eventueel op termijn- door één of meerdere andere gebruikers voor het 
beoogde, dan wel aangepaste gebruik benut (kunnen) worden, alsmede de aan vastgoed in 
brede zin te relateren dienstverlening [Keeris, 2001]. 

De vastgoedmarkt komt tot stand door vraag en aanbod. 
De aanbodzijde is te splitsen in [Baardman, 1984]: 

• Bestaand onroerend goed; aangeboden door bijvoorbeeld ondernemers die hun 
vermogen doelmatiger wensen aan te wenden voor de productie( factoren); 

• Te realiseren onroerend goed; aangeboden door projectontwikkelaars en 
bouwondernemingen die veelal niet de intentie hebben het vastgoed in eigendom te 
houden en exploiteren. 

Aan de vraagzijde moet onderscheid gemaakt worden naar: [Baardman, 1984 ] 
• De vraag van beleggers naar vastgoed als beleggingsobject, de zogenaamde 

intermediaire vraag; 
• De vraag naar vastgoed door de gebruikers, de zogenaamde finale vraag. 

Het aanbod van vastgoed is op korte termijn in-elastisch. Deze time-lag zorgt ervoor dat de 
vraag-aanbod- en aanbod- vraag verhoudingen steeds enige jaren op elkaar achterlopen, de 
zogenaamde 'Varkenscyclus'. Er is echter geen sprake van één curve die de cyclus uitbeeldt. 
Doordat er sprake is van een enorme diversiteit in (deel)markten en de vraag- en 
aanbodverhouding per markt verschilt, is het totaal zeer complex. De voornoemde 
(macro)ontwikkelingen, die op zich ook al relatief onvoorspelbaar zijn, zorgen ervoor dat het 
beleggen in vastgoed nog eens sterk bemoeilijkt wordt. 

De vastgoedmarkt wordt verder gekenmerkt door [Progresbouw, 1985]: 
• Transacties van direct vastgoed komen vaak tot stand na lange onderhandelingen als 

gevolg van de karakteristieken van objecten en de markt; 
• Transactiekosten van direct onroerend goed zijn hoog door cumulatie van 

informatiekosten, overdrachtskosten en belastingen; 
• Er is geen sprake van één direct vastgoed markt, maar een groot aantal lokale 

markten met eigen karakteristieken welke per categorie vastgoed kmmen verschillen; 
• Vertraagd aanbod tot en opzichte van vraag leidt van tijd tot tijd discrepanties welke 

kUIU1en resulteren in relatief grote prijsfluctuaties binnen afzienbaar tijdsbestek; 
• Onvolledige informatieverstrekking en imperfecties als gevolg van het ontbreken van 

doorlopende prijsvorming en het beperkte aantal transacties per deelmarkt die vaak 
onderhands via één op één transactie tussen koper en verkoper worden afgesloten. 

De situatie op de vastgoedmarkt kan inzichtelijk worden gemaakt door de marktfactoren te 
beschouwen. De marktfactoren (bijlage lA) kunnen worden verdeeld in factoren die iets 
zeggen over de aanbodzijde en factoren die iets kunnen zeggen over de vraagzijde [ontleend 
aan Van Gooi, 2001]. Deze marktfactoren staan op hun beurt onder invloed van 
ontwikkelingen van macrofactoren (§ 2.4.1). Tendensen ten aanzien van deze macrofactoren 
resulteren in een variabele vraag-/ aanbodverhouding op de vastgoedmarkt. 
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De vastgoedmarkt is door voornoemde specifieke kenmerken geen markt in de technische zin 
van het woord [Prins, 1980]. De markt is verder onderhevig aan een grote mate van 
overheidsregelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, (bouw)vergunningen/ 
voorschriften, huurprijzen, milieu etc. Daarnaast is er sprake van veel fiscale regelgeving in 
de vorm van o.a. onroerendgoed-, overdrachts-, en vermogenswinstbelasting [Gooi, 2001]. 
Bovendien wordt de markt gekenmerkt door het divers reageren van verschillende sectoren. 

2.3.1 Vastgoedsectoren 
In het voorgaande werd gesproken over "de vastgoedmarkt". Hiervan is echter geen sprake. 
De unieke locatie en ontwerp van ieder individueel object resulteert in een heterogene markt 
wat leidt tot een aantal deelmarkten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de indeling naar twee 
hoofdgroepen. Deze zijn ingedeeld naar aard van de activiteiten en specifieke markt [Van 
Gooi, Jager en Weiz, 2001]: 

• Commercieel vastgoed; waaronder vallen objecten (ten behoeve van): 
o Agrarische doeleinden; o Zakelijke dienstverlening 
o Industrie en bouwnijverheid; o Vervoer en communicatie 
o Handel en horeca; o Overige dienstverlening. 
o Openbaar bestuur, onderwijs en gezondheidszorg 

• Niet-commercieel vastgoed, zijnde woningen. 

Daarnaast kan nog een markt voor specifiek vastgoed worden onderscheiden. Hieronder 
vallen de markten voor bijvoorbeeld industriële complexen en kerken. 
Vanuit het oogpunt van de belegger vormen met name de sectoren kantoren, winkels en 
woningen de meest interessante beleggingsopties. Uit onderzoek [Tienen, 1999] en diverse 
publicaties [DTZ Zadelhoff (2004), Jones Lang LaSalle (2004) en FGH (2004)] blijkt sprake 
van een toegenomen interesse naar bedrijfsruimten als vierde beleggingssector. 
Geen van voornoemde vastgoedsectoren wordt eenduidig gedefinieerd. In de literatuur 
worden hiervoor verschillende omschrijvingen cq. definities aangehouden. Aansluitend bij de 
doelstelling van Keeris2 wordt ervoor gekozen om zijn definities te hanteren. 

Zoals voornoemd komt de vraag en aanbod naar vastgoed indirect tot stand onder invloed van 
ontwikkelingen van macrofactoren. Door de specifieke karakteristieken van elke deelmarkt 
cq. vastgoedsector zal de invloed van deze ontwikkelingen een andere uitwerking hebben. 
[Van Gooi, Jager en Weisz, 2001]. 

2.3.2 Het vastgoedobject 
Het vastgoedobject wordt binnen het vakgebiedvastgoedbeheer gezien als zijnde een: 
Zelfstandig bouwwerk, inclusief de bijbehorende grond, dan wel een zelfstandig afzonderlijk 
gedeelte dat deel uitmaakt van een groter geheel [Keeris, 2001]. 

Dit begrip is niet eenduidig gedefinieerd en wordt ook wel aangegeven met synoniemen als 
complex of opstal. Vastgoedobjecten worden vooral gekenmerkt door hun locatiegebonden
heid en ondeelbaarheid. Verdere kenmerken zijn [Martens, 1992]: 

• Unieke karakter van elk individueel object, door ligging, aard en staat van het 
gebouw, alsmede de huurders die gebruik maken van het object; 

• Lange levensduur, die van gebouwen zeer lang is en van grond oneindig; 
• Lange productietijd door planning, wet- en regelgeving als het daadwerkelijke 

bouwproces; 
• Vaak forse eenheidsprijzen. 

' Prof. Ir. W.G. Keeris MRICS publiceerde in 200 I de tweede druk van de Vastgoedlexicon met als doelstelling een verdere 
professionalisering binnen het vakgebied vastgoedbeheer door gebruik van een eenduidig begrippenkader. 

TuI e l<>chuische 111\IV(~r.>ltei t PindhnW'n 

RealEstare Managementand Developmenl 

16 



De verantwoording verantwoordt 
Een verkenning naar bet kwantificeren van objectieve en subjectieve factoren in het sector-allocatieproces bij Nederlandse vastgoedbeleggingen. 

2.4 Beleggen in vastgoed 
Onder beleggen in vastgoed wordt verstaan: "Het vastleggen van vermogen in vastgoed, 
direct dan wel indirect, met het doel uit de exploitatie en verkoop van het onroerende goed 
een toekomstige stroom geldelijke opbrengsten te realiseren." [Gooi, 2001] 

Als een meer omvattende definitie kan worden gebruikt: "Het investeren in een 
vastgoedobject, dan wel een -beleggingsportefeuil/e, direct of indirect, van (een gedeelte 
van) het vrij beschikbare financiële vermogen met een gegeven omvang, om vanuit de optiek 
van beleggen uit de exploitatieopbrengsten en de (eventuele) verkoop ervan een naar 
verwachting renderende stroom geldelijke opbrengsten te genereren gedurende een bepaalde, 
dan wel onbepaalde maar eindige periode. " [Keeris, 2001] 

Bij het beleggen in vastgoed staat de functie van vastgoed als vermogensobject voorop. Het 
investeren in vastgoed wordt niet gerekend tot beleggen. Bij investeren is het de eigenaar 
primair te doen om de diensten en producten die vastgoed hem/ haar als productiemiddel kan 
leveren. De praktijken van een ontwikkelaar worden ook niet tot beleggen gerekend. Hierbij 
is het puur te doen om winst uit verkoop, niet om de exploitatie. 

Bij de keuze voor de invulling van deze categorie kan gekozen worden uit verschillende 
structuren en/ of combinaties hiervan, die worden getypeerd door verschillende, deels 
overeenkomstige kenmerken. Naast hypotheken wordt er thans onderscheid gemaakt in twee 
structuren [Van Gooi, Jager en Weisz, 2001]: 

• Hypotheken; 
• Direct vastgoed, Er is sprake van beleggen in direct vastgoed wanneer: Een belegger 

én een meerderheidsbelang heeft in onroerend goed, al dan niet via dochters, én de 
zeggenschap heeft over het management, dat al dan niet via dochters wordt 
uitgevoerd [Van Gooi, 2001]; 

• Indirect vastgoed; Er is sprake van indirect beleggen in vastgoed wanneer een 
belegger noch een meerderheidsbelang heeft, noch zeggenschap over het 
management kan uitoefenen. [Van Gooi, 2001] Dit laatste doet zich in ieder geval 
voor wanneer is belegd in aandelen van een vastgoedfonds. Men heeft hierbij de 
keuze voor beurs- en niet-beursgenoteerde fondsen. 

2.4.1 Vastgoed in de beleggingsportefeuille 
Een belegger zal op strategisch niveau de afweging dienen te maken in de wijze waarop het 
totale door hem te beheren vermogen wordt verdeeld over de verschillende 
beleggingscategorieën (assets). Deze verhoudingen zijn onder meer afhankelijk van de risico
gevoeligheid c.q. het gewenst te voeren beleid van de belegger. 

Vastgoed als beleggingscategorie wordt gekenmerkt door [Van Drie!, 2003] : 
• Diversificatievoordelen, een lage correlatie met de overige assets: 

o Vastgoed correleert niet of nauwelijks met de effecten-assetclasses, waardoor 
het uitstekend past in een gediversifieerde beleggingsportefeuille; 

o Vastgoed kenmerkt zich door de heterogeniteit van de productmarkt, hetgeen 
risicospreiding binnen de portefeuille mogelijk maakt; 

• Gunstige rendement-/ risicoverhouding: De performance van de asset vastgoed komt 
op lange termijn uit tussen obligaties (laag) en aandelen (hoog), echter met een 
aanmerkelijk gunstiger risicoprofiel; 

• De bestendigheid tegen inflatie; 
• Het substantiële cash-/ dividendrendement 
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Naast bovengenoemde voordelen kleven er tevens een aantal nadelen aan vastgoed als 
beleggingscategorie, deze zijn voornamelijk inherent aan de vastgoed(beleggings)markt: 

• Transparantie: De vastgoedmarkt kan worden getypeerd als niet-transparant en niet
efficiënt door de onvolledige en ongelijktijdige verspreiding van relevante informatie 
binnen de markt. Het niet-efficiënt zijn van de markt leidt tot kennis- en 
informatieachterstand en de principaaV agent- problematiek [Keeris, 2003]. 

• Kapitaalintensief: Er is sprake van een beperkte omvang van de markt. De kapitaal
intensiviteit volgt uit de ondeelbaarheid van het vastgoedobject, terwijl vastgoed
beleggingen ook niet- liquide zijn door een laag niveau van transactievolume en het 
daarmee gemoeide tijdsbeslag om de transactie tot stand te brengen. 

• Arbeidsintensief: Het beleggen in vastgoed is een arbeidsintensief proces. Bij deze 
beleggingscategorie komen meer activiteiten kijken die tot kernactiviteiten gerekend 
moeten worden dan bij de overige assets. Met het eigendom verwerft de belegger 
naast de zeggenschap over het fysieke, locatiegebonden vastgoed tevens de daaraan 
verbonden rechten en plichten. Daarbij moeten de door het object geboden functiona
liteiten via de verhuur ook daadwerkelijk ingezet worden om aan de belegging enige 
financiële waarde toe te kunnen kennen. 

Gesteld kan worden dat het opnemen van vastgoed een goede aanvulling kan zijn binnen een 
beleggingsportefeuille. Echter, met name de kapitaalintensiviteit en ondeelbaarheid van 
objecten zorgt voor optimaliseringproblemen binnen de theoretisch ideale portefeuille. De 
belegger zal bij de totstandkoming van deze portefeuille een aantal keuzes dienen te maken. 
Op dit keuze- cq. selectieproces wordt in § 4.2 teruggekomen. 

2.4.2 Beleggingskenmerken vastgoedsectoren 
De verschillende vastgoedsectoren onderscheiden zich ten opzichte van elkaar door hun 
eigen, specifieke eigenschappen. In bijlage lB zijn de meest algemene beleggingskenmerken 
per sector aangehaald [ontleend aan Van Gooi, 2001]. 

2.5 Rendement bij beleggen in vastgoed 
Een definitie van rendement is: Een vermogensmutatie over een bepaalde periode, uitgedrukt 
als percentage van het geïnvesteerde vermogen [Tirnisela, 1993]. 

Daar het begrip niet eenduidig kan worden benaderd, wordt het ook wel omschreven als: Het 
geheel van baten of lasten, c.q. inkomsten of verliezen over de beschouwde periode, in 
verhouding tot het daarvoor geïnvesteerde kapitaal [Keeris, 2001]. 

Wanneer het rendement nader wordt beschouwd blijkt een tweeledige opbouw, zijnde het 
deel geëffectueerd door directe opbrengsten (direct rendement) en dat deel voortkomende uit 
indirecte opbrengsten (indirect rendement). 

Het directe rendement wordt bij vastgoed gevormd door het resultaat van exploitatiekosten en 
huuropbrengsten, de positieve dan wel negatieve cashflow. Het indirecte rendement wordt 
gevormd door waardeverandering gedurende en aan het eind van de exploitatie (gerealiseerde 
marktwaarde). Zij wordt benaderd middels interne en/ of externe taxaties en wordt hierdoor 
bepaald door de markt. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen de finale markt, 
de vraag door eindafnemers: de gebruiker en de intermediaire markt; vastgoed als 
beleggingsmiddel door de belegger: de eigenaar. Het directe rendement wordt behaald op de 
finale markt en het indirecte rendement op de intermediaire markt [Tirnisela, 1993]. 
De ontwikkeling van het directe- en indirecte rendement kan niet los van elkaar worden 
gezien. Er is sprake van een wisselwerking waarbij een ontwikkeling op het directe 
rendement van het object ook invloed heeft op de waardeontwikkeling. Concreet houdt dit in 
de stelling dat het totaal-rendement een resultante is van marktprocessen op de onroerend 
goedmar kt, en wel van vraag en aanbod [Keeris, 200 1]. 
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De waardetoekenning van het vastgoed wordt bepaald door de fysiektechnische en 
functionele kwaliteit Deze waardering is gebaseerd op gegeven marktomstandigheden en 
verwachtingen van de toekomst, is tijdgebonden en is markt- en visieafhankelijk [Aben, 
2001 ]- Slechts bij verkoop van het onderhavige object is de daadwerkelijke waarde en dus 
indirect rendement te bepalen. Hierbij is het waarschijnlijk dat de getaxeerde waarde afwijkt 
van de gerealiseerde verkoopwaarde. 

De beslissingen ten aanzien van beleggingen in vastgoed draaien in principe slechts om 
waardecreatie [Hage, 2003] cq. rendementsontwikkeling. Hierbij draait het met name om de 
interne beleggingwaarde en de marktwaarde [Bodewes, 1990]-

De interne beleggingswaarde van een bepaald object op een bepaald moment betreft: De 
maximale prijs waartegen een bepaalde belegger bereid is het object aan te kopen, ofwel de 
minimale prijs waartegen een bepaalde belegger bereid is het object te verkopen [Bodewes, 
1990]. Deze waarde komt tot stand op basis van de eigen verwachtingen omtrent de grootte 
en de timing van toekomstige cashflows en op basis van de specifieke rendementseis die een 
belegger hanteert. 

De marktwaarde van een bepaald object op een bepaald moment wordt gedefinieerd als: De 
maximale prijs waartegen de markt bereid is het object aan te kopen, oftewel de minimale 
prijs waartegen de markt bereid is het object te verkopen [Bodewes, 1990]- Deze waarde is 
gebaseerd op verwachtingen van de markt ten aanzien van de timing en de grootte van het 
door de markt geëiste rendement 

2.5.1 Vastgoedindices 
Het gebruik van rendementsreeksen (indices) kan bij vastgoed, evenals bij aandelen en 
obligaties, een bijdrage leveren aan asset allocaties, specifieke (vastgoed)onderzoeken en de 
performance-meting. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in inclices ontwikkeld voor 
beursgenoteerde vastgoedondernemingen en direct vastgoed. Drie, in de literatuur en praktijk 
veel gehanteerde indices zijn de IPD Annual Index in de UK, de NCREIF Property Index in 
de VS en de Stichting ROZ/ IPD Vastgoedindex in Nederland. 
De indices voor direct vastgoedinvesteringen op basis van eigen vermogen, zijn gebaseerd op 
rendementen van individuele gebouwen. Uitgangspunt hierbij is dat er sprake is van 
financiering op basis van eigen vermogen. Het rendement van een gebouw is bepaald op basis 
van [Ontleend aan Bol, 2003] : 

• Netto huuropbrengsten (direct rendement), zijnde bruto huren minus 
exploitatiekosten; 

• De waardeverandering van het object (indirect rendement) . 
Het karakter van de indices mag zeer professioneel genoemd worden. Er is een [Bol, 2003] : 

• Goede weergave van het in- en directe rendement van de markt; 
• Controle op compleetheid en correctheid van gegevens; 
• Terugkoppeling tussen taxatieprijzen en werkelijk gerealiseerde prijzen. 

Toch blijven zij achter op het karakter van bijvoorbeeld beursgenoteerde (vastgoed)aandelen 
en obligaties. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het niet reproduceerbaar zijn van de indices 
door de heterogeniteit van vastgoed. Daarnaast wordt er aan de direct vastgoedindices een 
(onwaarschijnlijk) laag risico toegekend (lage de standaarddeviaties) en zijn de rendementen 
rij voorspelbaar (hoge autocorrelaties) [Van Wetten, 1989]. 

ROZ/ IPD-Vastgoedindex 
Nederland is na de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk het vierde land ter 
wereld dat een vastgoedindex heeft geïntroduceerd. Onder auspiciën van de Raad Onroerende 
Zaken (ROZ) hebben 28 institutionele beleggers in Nederlands onroerend goed hun 
bedrijfsgeheimen prijsgegeven aan de Britse Investrnent Property Databank (IPD). Het jaar 
1995 is het eerste jaar, waarover de index berekend is. 
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De index is beschikbaar als total return index met uitsplitsing naar direct en indirect rende
ment. De index wordt onder meer gebruikt om de huidige positie van de belegger af te zetten 
tegen de concurrentie met betrekking tot de financiële performance. Naar schatting ruim 85% 
van het Nederlands institutioneel vermogen (maart 2003) maakt deel uit van de index. 
Na jarenlang onderzoek en verzameling van data is de Index tot 1976 teruggerekend. Deze 
reeks beschrijft de ontwikkeling van de rendementen in een tijdreeks van 1976-2001. Met de 
publicatie van deze data is tegemoet gekomen aan de vraag van analisten die, ten behoeve van 
allocatie, langjarige rendementreeksen wensten. In tabel 2.1 zijn de gemiddelde rendementen 
voor de vier meest gangbare beleggingssectoren opgenomen. 

Tabel 2.1 :Bron: ROZ/ IPD Vastgoedindex 

In tegenstelling tot de overige sectoren geldt voor bedrijfsruimten nog geen langjarige reeks. 
De ROZ registreert sinds 1995 rendementen van deze sector. Deze aanmerkelijk kortere 
registratietermijn kenmerkt zich door zijn lengte, die met name plaatsgevonden heeft in de 
"betere jaren". Dit kan onder meer als reden opgedragen worden voor het hoogste gemiddelde 
rendement over de totale periode. 

2.5.2 Rendementsbeïnvloedende Factoren 

Aben [200 1] heeft in zijn onderzoek getracht eenduidigheid te vinden in factoren die geacht 
worden het belangrijkst te zijn als invloed op de waarde cq. het rendement. Hieruit blijkt 
echter dat het zeer lastig is verklarende factoren te vinden. Gesteld kan worden dat alle 
waardebepalende factoren eveneens rendementsbeïnvloedende factoren zijn en vice versa 
[Scholten,2003]. 
Door de geringe overlap die er tussen de verschillende onderzoeken van onder andere 
Satamalay [1992], DeWulf [1995] en Spijker [1995] bestaat, alsook de wijze waarop deze 
onderzoeken zijn uitgevoerd, is geen eenduidig beeld te schetsen. 
Hierdoor zijn de uitspraken die gedaan worden in de geanalyseerde onderzoeken omtrent de 
toekomstige ontwikkelingen in deze factoren en de daaraan gerelateerde toekomstige 
rendementsontwikke1ingen op drijfzand gebaseerd [Aben, 2001]. 

Door Kruijt en Needham [ 1980] wordt gesteld dat de performance van vastgoed tot stand 
komt onder invloed van een tweetal groepen factoren [Ontleend Timisela, 1993]: 

• Externe factoren, deze hebben invloed op de prijsvorming van "buitenaf'; 
• Interne factoren, deze hebben betrekking op de eigenschappen van het object zelf. 

Een tweede indeling, die gebaseerd is op factoren op schaalniveau, is de gehanteerde 
onderverdeling van Spijker [1995]. De invloed van verschillende factoren op de performance 
van een objecU sector wordt geschat aan de hand van drie niveaus: 

• Macroniveau, macro (economische) factoren; 
• Mesoniveau, meso (economische) factoren; 
• Microniveau, objectgebonden factoren. 

Wanneer KruijU Needham en Spijker worden vergeleken, blijkt dat er sprake is van een 
tweedeling: de invloed op de performance door systematische factoren (Extern, Macro-/ 
Meso niveau) en de specifieke factoren (interne, microniveau). Tot de eerste categorie, de 
externe (macro)factoren worden gerekend de zogenaamde DESTEP-factoren. DESTEP is een 
afkorting van samengevoegde begrippen (Demografisch, Ecologisch, Sociaal
maatschappelijk, Economisch en Politiek) die te beschouwen zijn als de parameters op 
macroniveau bij de analyse van (markt)ontwikkelingen. In § 6.3.1. wordt verder op deze 
factoren ingegaan. 
Met name de tweede categorie factoren zal beoordeeld worden op objectniveau. Gezien het 
strategische niveau waarop beslissingen genomen worden voor de portefeuilleallocatie zullen 
deze factoren in dit onderzoek verder buiten beschouwing worden gelaten. 
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Invloed van rendementsbeïnvloedende macrofactoren op de vastgoedsectoren 
De verschillende vastgoedsectoren onderscheiden zich ten opzichte van elkaar door hun 
specifieke eigenschappen. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat de sectoren onder invloed 
van de ontwikkelingen van de diverse macrofactoren een ander beleggingskarakter kennen. 

In de voorgaande paragraaf werd al gesteld dat het ontbreekt aan een vast omrand kader van 
(externe) macrofactoren. Er is tevens sprake van een gemis over het exacte inzicht in 
hoeverre de desbetreffende factoren het rendement per sector beïnvloeden. Uit vergelijk 
tussen verschillende analisten en researchafdelingen [o.a. DTZ Zadelhoff (2004) en 
FGH(2004)] blijken hierover zelfs tegenstrijdige opvattingen te bestaan. 
Een verder probleem is het kwantificeren van de relatie tussen de ontwikkelingen van deze 
factoren en de vastgoedrendementen. Ten eerste zijn er zeer veel factoren van invloed op 
vastgoedbeleggingen. Daarnaast is er binnen deze factoren nog een tweedeling te maken. 

"Harde factoren": ontwikkelingen zijn in cijfers uit te drukken en te herschrijven zijn 
naar indicatoren; 
"Zachte factoren": ontwikkelingen zijn zeer lastig kwantificeerbaar, daar zij geen 
vooraf gedefinieerde maatstaf of meeteenheid kennen. Aan deze categorie factoren 
wordt vaak een subjectief waardeoordeel toegekend in de vorm van "goed", "matig" 
of "slecht" [Ontleend aan Langbroek, 2003]. 

Er kan niet duidelijk gesteld worden wat de precieze invloed is van een bepaalde factor op het 
rendement. De bepaling van de relatie valt buiten het onderzoek. Hiervoor wordt verwezen 
naar diverse literatuur [o.a. Van Gool, Jager en Weisz (2001) en Keeris (2003)] 
De factoren dienen opgenomen te worden in het beleggingsbeleid van een onderneming. Er 
dient een duidelijke visie ten aanzien van ontwikkelingen en invloed te zijn, teneinde beleid 
erop af te kunnen stemmen [bewerkt naar Peeters, 2002]. 

2.6 Risico bij beleggen in vastgoed 
Bij beleggen wordt het risico gelopen dat de werkelijk gerealiseerde rendementen afwijken 
van de van tevoren verwachtte rendementen. Alvorens het begrip te projecteren op vastgoed
markt c.q. -beleggingen kan dit worden omschreven als: "De mogelijkheid dat, in een gege
ven periode en situatie, positieve verwachtingen niet in vervulling gaan. "[Meerman, 1991] 

Wanneer dit vertaald wordt naar een vastgoedomgeving kan dit worden geformuleerd als: 
"Het gevaar dat gelopen wordt, dan wel -afhankelijk van de context- de grote kans daarop, 
met betrekking tot schade aan, of verlies van, het gestelde of bepaalde in de relatie tot dat 
risico." [Keeris, 2001] 

Recent Brits onderzoek van de IPD en IPF naar de risico's binnen de vastgoedmarkt 
onderscheid liefst 1.600 specifieke vastgoedbeleggingsrisico's. Het risico op vastgoed
beleggingen kent hierbij verschillende vormen, die of gecombineerd dan wel afzonderlijk 
kunnen voorkomen, verdeeld in [Peeters, 2002]: 

• Managementrisico: het risico met betrekking tot de managementaspecten die 
betrekking hebben op de kwaliteit en professionaliteit van de vastgoedbeheer
organisatie en de mate waarin adequate invulling wordt gegeven aan de doel- en 
taakstellingen van de betreffende onderneming; 

• Inkomensrisico: Dit begrip moet geplaatst worden in de kapitaal- en vermogenssfeer 
en betreft de mate van onzekerheid van het genereren van een voldoende positieve 
cashflow en waardeontwikkeling, gelet op de vooraf gestelde en gedurende de 
exploitatie aan te houden rendementscriteria van de investeerder, onder meer 
rekening houdend met het illiquide karakter van deze belegging; 

• Marktrisico: risico met betrekking tot het specifieke karakter van een vastgoed
belegging, met name de aan de ongewisse marktontwikkelingen verbonden risico's 
zoals veranderingen ten aanzien van de aangehouden prognoses ten aanzien van de 
DESTEP-factoren, resulterend in een gewijzigde marktvraag, die niet overeenkomt 
met het aangehouden prestatieniveau van het in de markt gebrachte object. 
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Daarnaast wordt er nog onderscheid gemaakt binnen het geheel van inkomens- en 
marktrisico's, zijnde [IPF, 2000]: 

• Economisch risico: Een begrip waarmee de risico's worden aangeduid voor een 
onderneming die betrekking hebben op de bedrijfsvoering en de gevoeligheden 
daarbij voor exogene factoren. 

• Financieel risico: Een begrip waarmee de risico's worden aangeduid op het financiële 
vlak voor een onderneming; 

• Allocatie/ selectierisico: Het risico op de geografische, de vastgoedsector- en 
objectspecifieke selectie, met name tot stand komend door het illiquide en grote 
investeringskarakter van vastgoedbeleggingen. Veel beleggers zien dit risico als de 
belangrijkste risicofactor. 

Een derde indeling berust op de mate van het al dan niet heinvloedbaar zijn van de risico's. 
Het totale risico van elke portefeuille/ object wordt hierbij gekerunerkt door de opbouw van 
twee componenten. Dit kan worden weergegeven als [Peeters, 2002]: 

Totaal risico= systematisch risico+ specifiek risico; waarbij: 

• Systematisch risico (niet-specifiek risico): Heeft betrekking op de relatie tussen het 
(mogelijk) te behalen rendement en het rendement van de markt over die beschouwde 
periode als geheel. Het risico wordt gelopen onder invloed van algemene · 
economische- en marktveranderingen. Dit is niet beïnvloedbaar en kan niet weg 
gediversifieerd worden. 

• Niet-systematische ns1co (specifiek risico): Wordt geassocieerd met de 
karakteristieken van de individuele belegging van het betreffende vastgoedobject/ 
sector en heeft daarmee betrekking op al die aspecten in relatie tot de exploitatie, 
maar met name die met betrekking tot het geboden prestatieniveau, de 
marktpositionering en de verhuursituatie. Het betreft de gevoeligheid van het 
rendement van een beleggingsobject/ sector voor de factoren die specifiek betrekking 
hebben op de betreffende beleggingscategorie. Dit risico kan op tot zekere hoogte 
worden bernvloed door middel van diversificatie en de kwaliteit van management. 

Het risico kan worden gereduceerd wanneer verwachtingen reëler zijn. Door gebruik te 
maken van informatiekanalen, het (laten) uitvoeren van gedegen onderzoek, het aantrekken 
en behouden van deskundige medewerkers en 'gewoon goed nadenken', kan hier vorm aan 
worden gegeven [Ontleend aan Bodewes, 1990]. 

Kwantificeren van risico 
Het risico op vastgoedbeleggingen is zeer lastig kwantificeerbaar. De voornoemde risico's 
hebben alle te maken met de inwerking op het uiteindelijk te behalen rendement. Hierbij 
spelen onder meer de karakteristieken van vastgoed, alsook de onvolkomenheden en het 
gebrek aan transparantie van de markt op. Hierbij kurmen de risico's met betrekking tot het 
beleggen in vastgoed worden doorvertaald als: Niet voorspelbare afwijkingen ten opzichte 
van het toekomstige, te verwachten rendement [Langbroek, 2003]. 

Daar het beleggen gericht is op de toekomst betreft het beleggingsrisico de afwijking van het 
werkelijk te behalen rendement. Het risico wordt in deze gevormd door de cumulatie van 
effecten op waardebeïnvloedende factoren, die tot gevolg hebben dat een van te voren 
geprognosticeerd ((in)direct) rendement niet behaald wordt. Hoe groter de (mogelijke) 
afwijking, of bandbreedte rond een te verwachten rendement, des te groter het risico. 

De vooral bij andere beleggingscategorieën gehanteerde risicomaatstaven zijn niet zonder 
meer te gebruiken bij de categorie vastgoed. Met name de statistische benadering van de 
karakteristieken van vastgoed laat dusdanige onbetrouwbaarheid zien dat onderlinge 
vergelijking meer berust op een benadering dan op harde cijfers [Stam en Van Itterson, 1995]. 
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2. 7 Resumé en conclusie 
In dit hoofdstuk zijn met name de kenmerken van vastgoed en de vastgoedmarkt besproken. 
De toegevoegde waarde van deze beleggingscategorie binnen een beleggingsportefeuille van 
een institutionele belegger is, op basis van zijn kenmerken, verduidelijkt. Resumerend kan 
worden gesteld dat de voordelen van vastgoed kunnen worden gevonden in de gunstige 
rendement-/ risicoverhouding en het diversificatiepotentieeL Echter, het gebrek aan 
transparantie en efficiëntie van de markt in combinatie met de arbeidsintensiviteit vraagt 
kennis, kunde en tijd om het rendement te behalen. Daarbij wordt de vastgoedmarkt 
gekenmerkt door een aantal sectoren en onderliggende deelmarkten. Het beleggen in vastgoed 
kan hierdoor als een complex proces worden bestempeld. 

De verschillende sectoren die opgenomen worden in een vastgoedbeleggingsportefeuille 
worden gekenmerkt door hun specifieke eigenschappen. Deze eigenschappen resulteren ten 
opzichte van elkaar in een afwijkende rendementsontwikkeling. Hierbij kan er onderscheid 
gemaakt worden in het directe- en indirecte rendement. De ontwikkeling van het directe- en 
indirecte rendement kan daarbij niet los van elkaar worden gezien. 
Het directe rendement is door afstemming van cashflows voor een belegger redelijk 
controleerbaar en voorspelbaar. Het indirecte rendement wordt met name bepaald op de 
intermediaire vastgoedmarkt. De belegger kan hierop slechts beperkt invloed uitoefenen. 
Zowel het directe- als indirecte rendement zijn onderhevig aan wijzigingen in vraag en 
aanbod. Deze wijzigingen zijn een resultaat van de ontwikkelingen van (macro)factoren. Het 
is voor een belegger niet mogelijk invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van deze 
factoren. Het ontbreekt aan een vast omrand kader van deze zogenaamde 
rendementsbeïnvloedende factoren. 
De door de Stichting ROZ/ IPD-Vastgoedindex bijgehouden rendementreeksen geven inzicht 
in de rendementsantwikkeling van de verschillende sectoren. De publicatie van berekende 
rendementen over de periode 1977-2002 geven dit inzicht over een periode van 25 jaar. 

Het beleggen in vastgoed is onderhavig aan een groot aantal (verschillende soorten) risico's. 
Het systematisch risico wordt gevormd door algemene marktveranderingen. Het is hiermee 
niet te beïnvloeden door de belegger, noch weg te diversifiëren. Dit risico kan slechts worden 
gereduceerd door inzicht en informatie. 

De toepassing van langjarige rendementreeksen geeft de belegger de mogelijkheid de 
rendementsantwikkeling van de verschillende sectoren op een objectieve wijze te analyseren. 
Geconcludeerd kan echter worden dat voor de analyse en toepassing van de reeksen (en de 
sectorallocatie van vastgoed) specifieke kennis van vastgoed vereist is. Het ontbreekt daarbij 
aan een afgebakend overzicht van factoren die invloed hebben op het (in)directe 
vastgoedrendement (per sector). Dit bemoeilijkt een dergelijke analyse. Met name het inzicht 
in de ontwikkeling van macrofactoren en het (kwantitatief) effect ervan op de in wijzigende 
vraag- en aanbodverhoudingen is hier van belang. Uitspraken wat betreft deze factoren zijn 
vooral gebaseerd op kennis en visie en daarmee subjectief. 

De complexiteit van vastgoed heeft tot gevolg dat men dient te beschikken over een danige 
kennis van het vastgoed en de vastgoedmarkt. Uit het volgend hoofdstuk zal blijken dat hier 
een verschuiving plaatsvindt binnen de functies die verschillende partijen hierbij innemen. 
Het uit handen geven van bepaalde delen van het beleggen in vastgoed (waaronder 
sectorallocatie) heeft gevolgen voor de wijze waarop deze partijen met elkaar communiceren 
en verantwoording wordt afgedragen. 
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Hoofdstuk 3 Institutioneel vastgoedvermogensbeheer 

3.1 Inleiding 
De toegevoegde waarde van vastgoed als beleggingscategorie wordt door beleggers als zoda
nig onderkend. De voor vastgoed specifieke kenmerken spelen hierbij een belangrijke rol. Het 
zijn echter ook deze kenmerken die vastgoed tot een complexe beleggingscategorie maken. 
De wens meer flexibiliteit in hun beleggingsmogelijkheden te krijgen resulteert bij beleggers 
in het zich meer willen richten op hun core-business [Van Drie!, 2003]. In Nederland is 
hierbij de trend waar te nemen dat verschillende institutionele beleggers hun vastgoedafdeling 
op afstand trachten te plaatsen [PropertyNL, 2004]. Dat betekent in praktijk dat het beleggen 
van pensioengelden en dus ook vastgoedbeleggingen aan derden zoals Vastgoedvermogens
beheerders (verder aangeduid als "VVB") kan worden overgelaten. 
Het cultuurverschil tussen de financieel, administratieve organisatie (die een institutionele 
belegger van oudsher is) en de op ondernemerschap gerichte vastgoedafdeling leidt hierbij op 
het hoogste niveau tot communicatieproblemen. Bij verdere professionalisering van de 
verschillende vakgebieden neemt het verschil in denkwijze alleen maar toe. De 
vastgoedbelegger wordt hierbij steeds meer een ondernemer. Een aandelenbelegger wordt 
steeds meer een analist en toezichthouder [Uittenbogaard, 1997]. 

Binnen de context van het onderzoek is het belangrijk kennis op te toen betreffende het 
pensioenfonds. Met name om een beeld te verkrijgen van de analyses die een belegger 
uitvoert, of dient uit te voeren, ter bepaling -dan wel aanpassing- van zijn beleggingsbeleid. 
Dit is het kader waarbinnen een WB een aanvulling dient te geven betreffende de 
portefeuille vastgoed. Daarbij dient er inzicht verkregen te worden in de wijze waarop deze 
informatieverstrekking plaats kan vinden. Gebaseerd hierop kan er gekozen worden voor de 
wijze (methode) van sectorallocatie die het beste aansluit. 

3.2 Vastgoedvermogensbeheer 
Het uitbesteden van de aan vastgoed gerelateerde werkzaamheden ontwikkelt zich steeds 
verder. Dit varieert van activiteiten op het hoogste strategische niveau, het zogenaamde 
vastgoedvermogensbeheer, tot het slechts beperkt uit handen geven van een aantal 
operationele handelingen, zoals onderhoud of huurinkomstenbewaking [Van Drie!, 2003]. 
Vastgoedvermogensbeheer kan hierbij worden gedefinieerd als zijnde: Het opstellen en 
implementeren van een vastgoedportefeuillebeleid als dienstverlening aan een financier 
[Uittenbogaard, 1997]. 

De essentie van de definitie voor vastgoedvermogensbeheer is tweeledig opgebouwd, waarbij 
er sprake is van een onderscheid in [Uittenbogaard, 1997]: 

• Beheerderfunctie: De opdrachtgever c.q. belegger/ fmancier is eigenaar van het/ de 
betreffende vastgoedobject(en), terwijl de beleggingsactiviteiten door een 
dienstverlener (VVB) worden uitgevoerd. Het is hiermee een vorm van direct 
beleggen in vastgoed; 

• Bewaarderfunctie: Het vermogensbeheer heeft betrekking op het opstellen en 
uitvoeren van portefeuillebeleid. Een WB beperkt zich niet alleen tot de 
beleidsvorming maar draagt tevens verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan. 

Vastgoedvermogensbeheer is als zodanig een niet-eenduidig gedefmieerd begrip. De grenzen 
van vastgoed(vermogens)beheer zijn hierdoor niet eenvoudig af te bakenen. In de meeste 
gevallen zal men hieronder het beleggen van middelen veronderstellen die aan vastgoed zijn 
gelieerd, de activiteit zelf. Deze volgt uit het beleggingsbeleid van de belegger. Binnen het 
onderzoek wordt verder uitgegaan van de VVB in een bewaarderfunctie. 
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3.3 De vastgoedvermogensbeheerder 
Het begrip vastgoedvermogensbeheer wordt ook gehanteerd met betrekking tot de organisatie 
van het beleggen in vastgoed; het vastgoedbeheer of -management. Hierbij liggen de 
activiteiten meer op het operationele vlak. Vastgoedbeheer wordt gedefinieerd als: Het geheel 
aan beheeractiviteiten met betrekking tot de, voor verhuur op de markt gebrachte, vastgoed
objecten, ofwel -beleggingsportefeuille, gericht op het behalen van een optimaal rendement, 
het realiseren van waardeontwikkeling en de invulling van de overige doelstellingen, binnen 
de door de eigenaar gestelde randvoorwaarden, gedurende de beschouwde periode, op basis 
van de analyse van gesignaleerde marktontwikkelingen en verkregen exploitatieresultaten, 
alsmede middels een adequate marketing en professioneel relatiebeheer, waarbij de 
huurder(s) en (potentiële) doelgroepen centraal staan. [Keeris, 200 I] 

De VVB is verantwoordelijk voor een complementaire invulling van de beleggingsportefeuil
le, alsmede van bepaling beleid en toezicht op uitvoering van vastgoed. Met deskundig 
beheer kan de waarde van vastgoed in een portefeuille optimaal benut worden [Drie!, 2003] . 
De VVB' s richten zich hierbij steeds meer op de financiële performance van de 
vastgoedportefeuille. Dit komt voort uit een meer rendementbewust denken van een 
toenemend aantal beleggers, die opereren op een transparanter wordende financiële 
beleggingsmarkt. VVB's worden door hun opdrachtgevers afgerekend op hun prestaties en de 
geleverde performance. Deze worden gemeten aan de hand van prestatie-indicatoren die hun 
oorsprong vinden vanuit financiële beleggingstheorieën. Er dient daarbij een correcte 
toepassing te vinden van deze theorieën, zoals deze worden gebruikt op de financiële 
beleggingsmarkten [ontleend aan Langbroek, 2003]. 

3.4 Het Nederlands Pensioenfonds 
Het pensioenfonds behoort, vanuit de beleggingsoptiek, toe tot de categorie institutionele 
beleggers. Deze instellingen worden als categorie gedefinieerd als zijnde: Financiële 
instellingen die als uitvloeisel van haar hoofdfunctie -en rekening houdend met aangegane 
verplichtingen- met een zekere regelmaat beschikking krijgt over gelden, waarvoor met name 
langlopende beleggingen moeten worden gezocht, waannee in het algemeen een aftonderlijk 
onderdeel van de organisatie belast wordt, alsmede met de daaruit voortvloeiende 
operationele betrokkenheid [Keeris, 200 I]. 

Naast pensioenfondsen worden nog 3 instellingen tot deze categorie gerekend [Keeris, 2001] : 
• Verzekeringsmaatschappijen; 
• Vastgoedbeleggingsinstellingen, die aan de beurs genoteerd zijn; 
• Overige vastgoedbeleggingsinstellingen, waarvan minimaal 50% van de aandelen in 

het bezit is van één of meer hiervoor genoemde institutionele beleggers. 
Deze vier groepen verschillen in beleggingsoptiek. Die verschillen zijn vooral te herleiden tot 
het verschillen in planhorizon en in matching hetgeen zijn weerslag vindt in het 
beleggingsbeleid en de houding ten opzichte van risico's [Keeris, 2001]. 
Als algemene doelstelling van de institutionele belegger kan worden gehouden: Het behalen 
van een zo goed mogelijk rendement op de ingelegde middelen om zodoende de toekomstige 
verplichtingen veilig te stellen. Het vermogen dat zij beleggen bestaat uit betaalde 
pensioenpremies, verzekeringspremies, spaargelden en beleggingsgelden [CPM, 1998] . 
De centrale doelstelling voor een pensioenfonds is het bieden van financiële zekerheid voor 
de verzekerden met het oog op het ouderdoms-, overlijdens- en/ of invaliditeitsrisico tegen 
een acceptabel kostenniveau [CPM, 1998]. 
De maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot de wens om pensioenregelingen flexibeler te 
maken en te individualiseren. De traditionele verzorgingsgedachte komt hierdoor onder druk 
te staan. Deze ontwikkeling, tezamen met de verschuiving binnen het beleggingsbeleid naar 
zakelijke waarden, heeft gevolgen voor de financiering, het beleid en pensioenfondsrisico's 
[PWC, 2003 ]. Hierdoor is er sprake van een toenemende behoefte aan inzicht in de financiële 
risico's en vormt zich de vraag naar meer (risico) informatie [bewerkt naar Hage, 2003] . 
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3.4.1 Beleidsinstrumenten 
Uit research blijkt dat de werkwijze betreffende allocatiebeslissingen per pensioenfonds 
verschilt. Echter, in beginsel kan gesteld worden dat aannamen of uitgangspunten op een 
zelfde wijze worden geformuleerd. Bijvoorbeeld voor de landenkeuze of (grove) 
bandbreedtes van het procentuele aandeel van een beleggingscategorie binnen de totale 
beleggingsportefeuille. Hierbij wordt gekeken naar acceptabele rendement-/ risico 
verhoudingen, gezien de algemene kenmerken als economische, juridische of fiscale structuur 
[Ontleend aan Verhaegh, 2001]. 

Het fmanciële kader binnen het pensioenfonds (fundmanagement) is verantwoordelijk voor 
de daadwerkelijke allocatiebeslissingen. Hieraan dient een VVB zijn verantwoording af te 
kunnen leggen. Het is dan ook van belang te weten wellke informatie het kader wenst en hoe 
zij die aangeleverd dient te hebben. Vervolgens wordt de methodiek behandeld die het 
financiële beleggingskader hanteert bij uitvoering van activiteiten op strategisch niveau. 

Om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige verplichtingen tegenover de 
fondsdeelnemers streven pensioenfondsen binnen de randvoorwaarden naar een zo hoog 
mogelijk rendement op de hen toevertrouwde rlliddelen [Vismans, 1993]. Deze 
randvoorwaarden hebben achtereenvolgens betrekking op eisen van liquiditeit, de risico's die 
het fonds c.q. de maatschappij ten aanzien van de beleggingen aanvaardbaar acht alsmede de 
mogelijkheden waarover men beschikt om bepaalde beleggingen te realiseren c.q. te beheren. 
Beleidsinstrumenten die hiervoor worden aangewend zijn [Aon, 2004): 

• Premiebeleid; Bepalen van de premie en beheersing van fluctuatie ervan; 
• Actuarieel beleid: Vaststellen van de contante waarde van verplichtingen, met als 

doel zorg te dragen dat het financiële risico een zeker risicoprofiel niet overschrijdt; 
• Indexatiebeleid; 
• Beleggingsbeleid: Deze betreffen de doelstellingen voor het beleggingsrendement en 

de beheersing van beleggingsrisico in relatie tot de verplichtingen. Het 
beleggingsrisico is hierbij de mate waarin de financiële positie van het fonds gevoelig 
is voor keuzen t.a.v. de opbouw van de beleggingsportefeuille. Het beleggingsbeleid 
is dan ook geheel afhankelijk van de specifieke kenmerken van het betreffende fonds . 

3.4.2 Portefeuillestrategie 

Het managen van een beleggingsportefeuille geschiedt op basis van beschikbare informatie. 
Deze informatie bestaat uit historische gegevens (verleden), de actuele situatie (heden) en 
voorspellingen ten aanzien van een (on)zekere toekomst. Beleggingsbeslissingen komen tot 
stand op basis van veronderstellingen, verwachtingen en ramingen van opbrengsten. 

Asset Liability Management 
Op basis van een Asset Liability Study (ALM-studie) worden de risico's (beleggingsrisico en 
indexatierisico) en de kosten (premiestroom) bij alternatieve vormen van beleid bestudeerd. 
De hoofdthema's van ALM-onderzoek betreffen de financiële positie van het pensioenfonds 
in de tijd in combinatie met de waardevastheid van de pensioenen en de pensioenkosten. 

Asset Liability Management (ALM) kan worden gedefinieerd als: Het systematisch 
structureren van financiële risico's verbonden aan de activa- en passiva-portefeuilles van 
financiële instellingen ten einde een doelmatig risico-/ rendementprofiel voor de instelling als 
entiteit te bewerkstelligen. [Vismans, 1993]. 

De kern van de ALM-problematiek wordt gevormd door het inschatten van de pensioen
risico's en de consequenties voor het systeem van kapitaaldekking. Dit systeem betreft de 
financiering van de uitgestelde pensioenaanspraak. Deze aanspraak start op het moment van 
toezegging, gericht op de beleggingshorizon. Het karakter van de verplichtingen bepaalt 
hierbij het karakter van de beleggingen. 
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Een belangrijke, zoniet de belangrijkste, parameter waarop gestuurd wordt binnen een ALM 
is de dekkingsgraad, de verhouding tussen de waarde van de bezittingen en de waarde van de 
verplichtingen. Deze verhouding staat onder toezicht van de Pensioen- en Verzekeringskamer 
(PVK) die een minimaal -wettelijk opgelegde- eis oplegt. Onderzoek [Orie, 1997] wijst uit 
dat er onder beleggers een verschuiving plaatsvindt naar toepassingen van risico binnen hun 
beleggings-beleid. Het gebruik van de standaarddeviatie wordt steeds minder als criterium 
gehanteerd. Men is meer en meer geïnteresseerd in het risico dat men loopt een zeker 
rendement niet te behalen. 

De toepassing van ALM-studies heeft ertoe bijgedragen dat er sprake is van een structurele 
verandering door een beter inzicht in de risico's van het beleggen in verschillende 
categorieën. Het gevolg hiervan is dat binnen de totale beleggingsportefeuilles er sprake is 
van meer ruimte voor zakelijke waarden als vastgoed, ten opzichte van vastrentende 
beleggingsvormen [Weurding, 2005]. 
De optimale beleggingsmix is hierbij afhankelijk van onder meer de criteria als gewenst 
rendement, toelaatbaar risico, tijdshorizon, et cetera. Deze gegevens vormen de basis voor de 
ALM-studie waar aan de hand van scenario's en economische analyses gekomen wordt tot 
bandbreedtes waarbinnen de allocatie plaatsvindt. Deze systematiek wordt gebruikt ter onder
bouwing van beleidsbeslissingen op strategisch niveau door het pensioenfonds. Dit wordt 
voor een belangrijk deel gebaseerd op langjarige rendementreeksen en theorieën als de 
Moderne Portefeuille Theorie(§ 4.3.1). 

De ALM-studie wordt zoals voornoemd verricht op basis van scenariostudies waarin 
verschillende mogelijkheden kunnen worden opgenomen. Een scenario is een hypothetische 
reeks van min of meer plausibele gebeurtenissen die kan helpen om causale processen en 
keuzemomenten in kaart te brengen. Dit scenario wordt gevormd door de (macro)factoren die 
geacht worden van cruciaal belang te zijn voor toekomstige ontwikkelingen. 

3.4.3 Analyses t.b.v. allocatiebeslissingen 

Bij de totstandkoming van haar beleggingsbeleid maakt het fundmanagement gebruik van een 
aantal analyses. Hierbij is onderscheid te maken naar [Verhaeg, 2001]: 

• Rendementsanalyse; Door de analyse van rendementreeksen wordt getracht patronen 
of trends te erkennen. Op basis van de deze cijfermatige gegevens worden 
allocatiebeslissingen binnen de totale beleggingsportefeuille genomen; 

• Risicoanalyse: Deze risicoanalyse wordt zeer belangrijk geacht gezien de na te 
streven doelstelling en neemt dan ook een prominente plaats in bij het nemen van 
beleggingsbeslissingen. Hierbij wordt de standaarddeviatie van een historische reeks 
gezien als risico met betrekking een te verwachten rendement in de toekomst; 

• Afhankelijkheidsanalyse: Na de met name op kwantitatieve informatie gerichte 
analyses zal een afhankelijkheidsanalyse zich meer toeleggen op verbanden tussen 
behaald rendement en de invloed erop door (macro )variabele rendements
beïnvloedende factoren. Hierbij zijn de factoren inflatie, rente (lange en korte) en 
Bruto Binnenlands Product (BBP) het meest van belang. Zij vormen het uitgangspunt 
voor het economische aspect in de ontwikkeling van toekomstige verplichtingen. 
Vervolgens is men geïnteresseerd in die factoren die verder bijdragen aan de 
rendernentsbeïnvloeding. Door middel van attributieanalyses tracht men de correlatie 
te vinden tussen de ontwikkelingen van factoren en rendementen. 

• Samenhanganalyse. Aan de hand van een samenhanganalyse wordt op basis van de 
theorie waaraan de beleggingsmethodieken hun grondslag kennen een nadere 
inrichting van de portefeuille gemaakt. Gebruik makende van spreiding op basis van 
correlatie en risicoreductie wordt gezocht naar de meest optimale portefeuille
indeling. Deze indeling zal het streven zijn de bestaande portefeuille op aan te 
passen. 
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3.5 De relatie tussen het Pensioenfonds en de VVB 
Institutionele beleggers maken de afweging tussen het zelf uitvoeren dan het uitbesteden van 
bepaalde taken. Deze keuze gaat gepaard met een aarzeling over de mate waarin deze 
uitbesteding plaats dient te vinden. De VVB's die hierin hun positie willen handhaven dan 
wel wensen te versterken dienen zich hierin sterk te professionaliseren. Dit zal voor een groot 
deel samenhangen met de mate waarin zij aan kunnen tonen dat ze taken van beleggers op 
overtuigende wijze kunnen overnemen. 
In dit kader dient dan ook de wens van de beleggers geplaatst worden dat zij inzicht willen 
hebben in de processen die bepalend zijn voor een optimaal rendement van haar 
vastgoedportefeuille. Om hieraan tegemoet te komen dient er dus sprake te zijn van een 
heldere en duidelijke wijze van rapporteren c.q. informatieverstrekking ten aanzien van 
portefeuillebeheer en sectorallocatie. 

3.5.1 Informatieverstrekking over portefeuillebeheer 
Over de wijze waarop VVB's rapporteren over hun handelingen als portefeuillebeheerder kan 
geen eenduidig beeld worden geschetst. De professionaliteit van de VVB, de omvang van de 
portefeuille, de methoden waarop allocatie plaatsvindt en de relatie met hun opdrachtgevers is 
hiervoor te divers. Inzicht in de informatieverstrekking is verkregen door literatuurstudie en 
deskresearch bij K&W. Daarnaast is er gebruik gemaakt van jaarverslagen van verschillende 
niet-beursgenoteerde vastgoedondernemingen. 

Op het hoogste niveau zal informatieverstrekking plaatsvinden voor de onderbouwing van 
strategische beslissingen. Dit zogenaamde strategisch beleid, vastgelegd in het strategisch 
beleggingsplan, wordt vaak voor meerdere jaren (3 tot 5 jaar) opgesteld en dient ter evaluatie 
van de onderhavige portefeuille. Uitgaande van de opgegeven beleggingsrichtlijnen vormt dit 
geheel de basis voor het uit te zetten cq. te voeren beleggingsbeleid per jaar. 

De basis wordt gevormd door een analyse van de verschillende vastgoed(deel)markten en 
sectoren. In tweede instantie wordt deze analyse aangevuld door een subjectieve beschouwing 
van de (macro )factoren en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen hiervan. 

Deze twee analyses worden gecombineerd tot een beschouwing met betrekking tot mogelijke 
ontwikkelingen op de verschillende vastgoed(deel)markten en sectoren. De beschouwing van 
een sector onderhevig aan bepaalde ontwikkelingen geeft een beeld van de kansen en 
bedreigingen van deze sector. Hierbij wordt gekeken naar de sterkten en zwakten van een 
bepaalde sector, de positie in de vastgoedcyclus en de vooruitzichten naar de toekomst als 
gevolg van veranderingen ten aanzien van ontwikkelingen die effect (kunnen) uitoefenen op 
het rendementi risicoprofieL 

Op basis van marktverhoudingen, verwachte marktontwikkelingen en historische 
beleggingsrendementen wordt gekomen tot een sectorindeling van de portefeuille. Hierbij 
wordt rekening gehouden met het vigerend beleid, de bestaande portefeuille en een voor ogen 
staand risicoprofieL Door voornoemde vastgoedkenmerken zijn, zo zal later blijken, 
afwijkingen ten opzichte van de voorgestelde portefeuille niet te voorkomen. In de tijd 
kunnen hierdoor licht afwijkende portefeuilleverhoudingen noodzakelijk dan wel 
onoverkomelijk zijn. Hiervoor worden per sector bandbreedtes toegepast ten opzichte van een 
vastgesteld optimum. 

Per jaar wordt de performance van de portefeuille in het afgelopen jaar doorlopen. Daarnaast 
wordt, binnen het kader van het strategisch beleggingsplan, het te voeren beleid voor dat jaar 
geconcretiseerd. 
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Uit onderlinge vergelijking van, met name jaarverslaggeving van niet-beursgenoteerde 
ondernemingen, blijkt dat verstrekte informatie en de wijze waarop deze verstrekt wordt 
grosso modo een zelfde soort van opzet kent: 

• Beschrijving van de macrofactoren; 
• Beschrijving van de vastgoedmarkt; 
• Beschrijving van de relatie van de vastgoedmarkt t.o.v. de macrofactoren; 
• Beschrijving van verschillende hoofdmarkten cq. sectoren; 
• Performance van de portefeuille (afgezet tegen de benchrnark); 
• Verslaggeving van de belangrijkste objecten c.q. huurders binnen de portefeuille; 
• Eventuele bijstellingen t.a.v. het strategische beleggingsplan. 

Uiteindelijk wordt er een prognose afgegeven op basis van mogelijke ontwikkelingen ten 
aanzien van macrofactoren die invloed uitoefenen op de te behalen rendementen. 

Naast objectieve performancemeting van rendementen en cashflowinformatie bestaat de 
aangeboden informatie over het algemeen uit subjectieve beschrijvingen van de afzonderlijke 
macrofactoren. Hierbij zal men beperkt blijven tot ratingen van trends, ontwikkelingen van 
vraag en aanbod, beschrijvende relaties tussen bijvoorbeeld consumentenbestedingen en 
beleggingen in winkels of de werkeloosheid in relatie tot de kantorenmarkt [Aben, 2001]. 
Een kwalitatieve risicobenadering zou dan ook omschreven als: het waarnemen van 
verschillende gedragingen per sector, waarop zo optimaal mogelijk ingespeeld wordt en 
waarmee rekening gehouden wordt bij de sectorallocatie van vastgoed. 

3.6 Problematiek bij nadere informatieverstrekking 
Vanuit de trend dat de grotere institutionele beleggers hun vastgoedvermogensbeheer aan 
derden aan bieden wordt een andere houding van deze partijen gevraagd. De betrokkenheid 
van de toezichthouders en bestuurders zal hierbij verschuiven van beslissingen over 
beleggingsopties naar het controleren en bewaken van uitgezet beleid en besluiten hierbinnen. 
Voorgaand is reeds beschreven dat bij verdere professionalisering van beide partijen er juist 
een verdere kenniskloof ontstaat. Informatie die de VVB het pensioenfonds aanbiedt zal 
hierbij dienen aan te sluiten bij de door hun gebezigde methoden en kenniskader. 

3.6.1 Kennisverschil en vastgoedkenmerken 

De VVB zoekt naar een manier om de risico's te kunnen controleren en hierover 
verantwoording te kunnen uitleggen. Hierbij stuit men op twee problemen: 

• Er zal bij de besturende lagen andere kennis aanwezig zijn dan de veelal meer 
gespecialiseerde kennis in de uitvoerende lagen; 

• Een transparante rapportage wordt bemoeilijkt door het feit dat de vastgoedrisico's 
moeilijk uit te drukken zijn in begrijpelijke informatie. 

Ad 1) Deze problematiek komt met name voort uit het feit dat het pensioenfonds te weinig 
kennis heeft van de werking van vastgoed. Het ontbreekt de VVB aan een mogelijkheid haar 
zogenaamde "fingerspitzengefuhl" uitdrukking te geven. 

Ad 2) Het belangrijkste probleem lijkt echter niet te liggen in de kennisachterstand van het 
financiële kader van het pensioenfonds, noch in de welwillendheid van de VVB haar kennis 
te willen delen. Het probleem dient gezocht te worden in de inefficiëntie van de 
vastgoedmarkt in het algemeen. Dit resulteert in een in een dubbele onvolkomenheid: 

• De markt voldoet niet aan het niveau van informatieverschaffing; 
• De VVB heeft niet de mogelijkheid om het risico (§ 2.6) wat hij signaleert om te 

zetten naar objectieve, kwantitatieve maatstaven. Relaties tussen het rendement op 
vastgoed en de ontwikkelingen van macrovariabele factoren zijn hierbij alle 
subjectief en niet kwantitatief vast te stellen. De karakteristieken blijven hierdoor 
discutabel. 
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Verhaegh [2001] constateerde in haar onderzoek reeds dat er verschillende redenen zijn 
waarom beide kaders moeite hebben elkaar te begrijpen: 

• Verschil in marktkarakteristieken; 
• Verschil in organisatie en werkwijze; 
• Cultuurverschillen. 

Ad 1) Verschil in marktkarakteristieken 
De financiële markt komt voort uit de leningen- en/ of investeringssfeer. De vastgoedmarkt 
kent zijn oorsprong uit de bouwmarkt. Onderhavig aan dit het verschil van kennen de 
markten afwijkende aandachtspunten. De financiële markt legt hier met name de nadruk op 
methodische modelmatig werken. Hierbij is kwantificering van data een belangrijk punt, 
waarbij het gebruik van langjarige rendementreeksen en beleggingstheorieën een 
nadrukkelijke rol spelen. Tot voor kort ontbrak het aan deze reeksen voor vastgoed. 
Daarnaast ontbreekt het aan de mogelijkheid risico te kwantificeren. Hierdoor is het beleggen 
in direct vastgoed voornamelijk berust op ervaring en beoordeling van individuele 
investeringen. 

Ad 2) Verschil in organisatie en werkwijze 
Verschillen in de werkwijze tussen de VVB en het pensioenfonds uiten zich als gevolg van de 
kenmerken van de markten waar men opereert. Het financiële kader heeft hierbij de 
mogelijkheid direct te anticiperen op beleidsbeslissingen. De uitvoering van dit beleid is 
inherent de markt relatief eenvoudig, transparant en over het algemeen gebaseerd op relatief 
rationele beslissingen. 
Het uitvoeren van beleidsbeslissingen cq. veranderingen is gevolg van haar specifieke 
kenmerken binnen de vastgoedmarkt veel intensiever. Het wijzigen van portefeuilleallocaties 
leidt tot een veelvoud van uit te voeren activiteiten. Van een directe en optimale afstemming 
van de vastgoedportefeuille is dan ook geen sprake. 

Ad 3) Cultuurverschillen 
Het cultuurverschil tussen beide kaders is terug te voeren naar één principe: binnen de 
financiële markt wordt een aandeel gekocht van een zekere onderneming die omgezet wordt 
in eigen vermogen van die onderneming. Hierbij is dan slechts enkel sprake van beleggen. 
Het rendement wordt gehaald uit de waardevermeerdering cq. waardevermindering van het 
aandeel aan het eind van de looptijd en de tussentijdse dividenduitkeringen. 
De specifieke eigenschappen van vastgoed resulteren dat naast dat men overgaat tot een 
object als beleggingsmiddel men tegelijk een productiemiddel verwerft. De door de huurder 
betaalde huurpenningen voor het gebruik van het pand, zijnde zijn productiemiddel, dragen 
bij aan het rendement op de vastgoedbelegging. 
De onafscheidelijke relatie met de overeenkomstige waardevermeerdering van het "aandeel 
object", leidt tot het totale rendement. Hiermee is er sprake van een duidelijk verband tussen 
het beleggen en het ondernemen/ exploiteren ofwel managen van vastgoedobjecten. Juist het 
ondernemerschap in deze vorm is vreemd voor het financiële kader. Zolang dit 
ondernemerschap wat inherent is aan beleggen in direct vastgoed niet gescheiden kan worden 
zal het vastgoedkader ook geen informatie kunnen leveren in financiële termen, maar blijft de 
hieruit voortkomende data en informatie grotendeels ondernemersgetint 

Veelal blijkt dat financiële managers binnen pensioenfondsen moeilijk kunnen omgaan met 
deze informatievoorziening en het vastgoedkader in het algemeen. Men is op strategisch 
niveau afhankelijk van informatievoorziening van het vastgoedkader. Daarbij heeft men geen 
zicht op de werkwijze en heeft men weinig feeling met de vastgoedmarkt. Het een en ander 
lijkt te leiden tot een hogere mate van subjectiviteit bij de beoordeling van vastgoed. 
Het voornoemde verschil in perceptie heeft voor een groot deel te maken met de achtergrond 
van de werknemers [Van Drie!, 2003]. Men spreekt elkanders taal niet; er is sprake van 
cultuurverschiL 
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3.6.2 Communicatieve voorwaarden 
Uit het voorgaande is op te maken dat er sprake is van een wezenlijk verschil tussen de denk
en werkomgeving van de VVB en het pensioenfonds. Een format dat duidelijkheid dient te 
verschaffen in de door de VVB voorgestelde sectorallocatie dient dan ook die informatie te 
(kunnen) geven die voor beide partijen begrijp- en werkbaar is. Hierbij zijn de denkwereld 
van het pensioenfonds en de kenmerken van vastgoed maatgevend. 

Bij de beschrijving van de allocatie dient een aantal voorwaarden in acht te worden genomen 
[Bewerkt naar Olsthoorn, 1992]: 

• Kennisprofiel; het leveren van informatie die een ontvanger niet begrijpt is zinloos. 
Er dient rekening gehouden te worden met de wijze waarop een ontvanger denkt. 
Hieraan wordt de soort van informatieoverdracht gekoppeld; 

• Kwantiteit informatie; 
o Het te weinig verstrekken van informatie lijkt vanzelfsprekend te leiden tot 

problemen. Toch komt het voor dat in de huidige informatiemaatschappij er 
sprake is van het niet voldoende verstrekken van de informatie. Het betreft 
hier die informatie die wel aanwezig is, maar niet of nauwelijks geleverd 
wordt of voor iedereen toegankelijk is; 

o Het teveel verstrekken van informatie. Door het aanleveren van een overkill 
van informatie zal de ontvanger niet efficiënt selecteren welke informatie 
voor hem wezenlijk van belang is. Waardevolle informatie is daardoor in 
principe wel aanwezig maar gaat door de hoeveelheid aan overbodige 
informatie verloren. 

• Kwaliteit van informatie; 
o Verschafte informatie moet voldoen aan de kwaliteit die de ontvanger 

behoeft. Het is dus belangrijk dat de informatie die aangeleverd wordt op een 
dusdanige manier wordt verzorgd dat de ontvanger deze direct kan 
gebruiken. Wanneer deze opzet faalt zal een manager alsnog veel tijd kwijt 
zijn om de juiste informatie te destilleren. 

3.6.3 Raakvlakken ter verbetering van informatieverstrekking sectorallocatie 

De beslissingen die door de pensioenfondsen worden gemaakt ten aanzien van de indeling 
van hun beleggingsportefeuille kennen een sterk objectief karakter. Bij het gebruik van ALM
studies als ook de rendement- en risicoanalyse staan langjarige rendementsreeksen in 
combinatie met financiële beleggingstheorieën centraal. 

Deze objectieve kwantitatieve analyses worden aangevuld met kwalitatieve analyses. Deze 
richten zich op verbanden tussen behaald rendement en de invloed erop door rendements
beïnvloedende (macro)factoren. Door middel van attributieanalyses tracht men de correlatie 
te vinden tussen de ontwikkelingen van deze factoren en het rendement. 

De onlangs gepubliceerde langjarige ROZ/ IPD-vastgoedindexen biedt de rendementen van 
verschillende vastgoedsectoren te analyseren. Hier kan op een zelfde wijze gebruik worden 
gemaakt van de analyses zoals het pensioenfonds reeds hanteert voor de allocatie van zijn 
gehele beleggingsportefeuille. 

Voor de kwalitatieve analyse blijft echter nog onvoldoende duidelijk. In § 2.6 werd reeds 
gesteld dat het ontbreekt aan een vast omkaderd geheel aan (macro)factoren die invloed 
hebben op het rendement. Daarnaast is het objectief kwantificeren van deze niet mogelijk 
door hun diversiteit en het onderscheid in zogenaamde "harde" en "zachte" factoren. 
Het kwantificeren van deze factoren, dan wel invloeden of het gebruik ervan binnen het 
besluitproces maakt het mogelijk strategische keuze kritisch te volgen [Klaassen, 2001]. 
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3.7 Resumé en conclusie 
Het doel van dit hoofdstuk was met name het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop een 
institutionele belegger haar keuzes maakt ten aanzien van de categorieën waarin men belegt. 
Op basis hiervan kan in een later stadium gekozen worden voor een format waannee een 
VVB een belegger haar sectorallocatie kan verantwoorden. 

Resumerend kan gesteld worden dat er een trend waar te nemen is dat institutionele beleggers 
terug willen naar hun core-business. Het afstand doen van bepaalde activiteiten die daar niet 
toe behoren leidt tot een communicatie-/ informatiestroom die een belegger inzicht dient te 
geven in de werkzaamheden die derden uitvoeren. Hierbij dient deze laatste partij aansluiting 
te vinden bij de systematiek en kennis die de belegger zelf hanteert dan wel heeft. 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat een belegger zijn beleid in eerste instantie voornamelijk berust op 
de analyse van langjarige rendementreeksen. Hierbij wordt erkend dat de ontwikkelingen in 
het verleden niet garant staan voor het toekomstige rendementsverloop. Aanvullend worden 
dan ook kwalitatieve analyses uitgevoerd. Hierbij wordt getracht een verband te vinden 
tussen (in)direct rendement en die (macro)factoren die hierop van invloed zijn. 
Het fundmanagement zal daarbij naast de cashflows geïnteresseerd zijn in waarde
ontwikkeling van het vastgoed (en het risico dat dit niet gebeurt). Het management is hierbij 
met name gespitst op het systematisch risico. Dit risico vloeit voort uit macrofactoren die 
invloed hebben op het rendement van alle vastgoedobjecten (-portefeuilles of -fondsen), 
bijvoorbeeld economische groei of rentestand. 
Deze nadere -kwalitatieve- analyses die noodzakelijk zijn voor de onderbouwing van de 
allocatie zijn vaak te specifiek voor het financieel georiënteerde pensioenfonds. Bij het 
verstrekken van informatie zal een WB erop dienen te letten dat deze aansluit bij het 
kenniskader van zijn opdrachtgever. 

Geconcludeerd kan worden dat een format dat (onder andere) gebruik maakt van historische 
rendementreeksen aansluit bij de allocatieanalyses die het pensioenfonds reeds kent. Het 
gebruik van deze reeksen, in combinatie met erkende beleggingstheorieën, is overeenkomstig 
de wijze waarop het pensioenfonds haar totale beleggingsportefeuille inricht. Het gebruik van 
vastgoedindices maakt het tevens mogelijk op een objectieve wijze data te verwerken. 

De subjectieve, kwalitatieve analyse van (macro)factoren vraagt veel kennis van de markt. 
Door de complexiteit van vastgoed zal deze analyse voor een belegger moeilijker te volgen 
zijn dan de analyse van de rendementreeksen. Het effect van macrofactoren op de vraag- en 
aanbodverhouding mag hierbij te specifiek gesteld worden voor het kenniskader van de 
belegger. Wel kan een brug worden geslagen tussen de vraag- en aanbodverhoudingen en de 
invloed wat de factoren hebben op het vastgoed(rendement). De invloed van macrofactoren 
op vastgoed (als ook de wijze waarop de WB deze in het sectorallocatiebesluit betrekt) dient 
hierbij helder te zijn. De hierover verschafte informatie dient op dusdanige wijze te worden 
aangeboden dat een belegger hier relatief eenvoudig en met beperkte kennis notie van kan 
nemen. Er dient hierbij gelet te worden op de omvang (en niveau) van de informatie
verschaffing. 

In het volgende hoofdstuk wordt een aantal verschillende methoden behandeld die gehanteerd 
(kunnen) worden voor de sectorallocatie van vastgoed. De methodiek die het meest geschikt 
is voor de verantwoording van de sectorallocatie dient als basis voor het later te ontwikkelen 
format. 
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Hoofdstuk 4 Sectorallocatie binnen de vastgoedportefeuille 

4.1 Inleiding 
Op basis van voorgaande hoofdstukken is reeds duidelijk geworden dat het beleggen in 
vastgoed als complex bestempeld mag worden. Wanneer een belegger besluit tot het 
opnemen van de categorie binnen zijn portefeuille zal echter snel een vervolgstap genomen 
dienen te worden; het indelen van zijn vastgoedportefeuille, de sectorallocatie. De 
voornoemde complexiteit en het kenniskader van de institutionele belegger stellen eisen aan 
de wijze waarop een VVB de verantwoording van de sectorallocatie kan afdragen. 
Dit hoofdstuk behandelt de methoden die doorgaans worden gebruikt om te komen tot de 
allocatie naar verschillende vastgoedsectoren. Wat betreft deze methoden is er vrij weinig 
bekend. Het gebrek aan voldoende specifiek inzicht leidt tot beschrijving op hoofdlijnen. 
Hierbij worden de drie meest onderscheidende methoden beschreven. 
Per methode wordt inzicht verkregen in de wijze waarop tot een sectorallocatie-besluit wordt 
gekomen. Met name wordt gelet op objectieve en subjectieve besluitvonning binnen het 
proces. De methode die op basis van voorgaand hoofdstuk de beste mogelijkheden biedt voor 
de allocatieverantwoording, zal nader worden beschouwd in hoofdstuk 5. 

4.2 Spreiding en selectie 
De indeling naar sectoren binnen de vastgoedbeleggingsportefeuille is een allocatievraagstuk; 
op die wijze besteedt men de eerder voor deze besterruning vrijgemaakte financiële middelen 
met het oog op een te behalen rendement in combinatie met een (on)zeker risico [bewerkt 
naar Keeris, 2001]. De fundamentele vraag waar beleggers in vastgoed mee geconfronteerd 
worden luidt: Moet mijn vastgoedportefeuille gediversifieerd zijn? Bij een bevestigend 
antwoord luidt een haast vanzelfsprekende vervolgvraag hoe dit dan te doen. 
Diversificatie of spreiding binnen de vastgoedportefeuille kan op verschillende wijzen tot 
stand komen. Hierbij valt onder andere te denken aan [Van Gooi, Jager en Weisz, 2001: 

• Spreiding naar geografische gebieden; 
• Spreiding naar sectoren; 
• Spreiding naar objecten; 
• Spreiding naar type huurders; 
• Spreiding van naar verloop van huurcontracten. 

Het selectieproces valt hierbij uiteen in een aantal stappen [Van Gooi, Jager en Weisz, 2001]: 
• Landenselectie: Bij het kiezen van landen is risicospreiding de leidraad. De vastgoed

belegger zal zich steeds dienen af te vragen in hoeverre een belegging in een nieuw 
land en! of markt bijdraagt tot de verbetering van de rendement-/ risicoverhouding 
van de onderhavige portefeuille. Doorslag wordt hierin gegeven door verschillen in 
ontwikkelingen tussen de diverse markten in een land. De verwachtingen kunnen niet 
los worden bezien van de macro-economische en monetaire ontwikkelingen. 

• Marktselectie en keuze van vastgoedsector: Vastgoedmarkten verschillen van elkaar 
naar ligging, omvang, liquiditeit, diversiteit, huur- en prijsniveaus, et cetera. De 
marktselectie hangt nauw samen met de keuze van het soort vastgoed, waar ook hier 
risicoreductie een grote rol speelt. De diverse sectoren worden gekenmerkt door hun 
specifieke eigenschappen, resulterend in afwijkende rendementsontwikkelingen. 

• Locatie- en objectselectie: Na gekozen te hebben voor land, markt en sector dienen 
de exacte locatie en het object zelf te worden geselecteerd. De kwaliteit van de 
locatie en het betreffende object dient hierbij onderzocht te worden. Het gaat hierbij 
om de kenmerken van de specifieke locatie en het nut wat de (potentiële) huurder 
daaraan kan ontlenen. Tevens spelen samenhangende aspecten als de teclmische-, 
juridische-, fisicale- alsook de inkomenssituatie en de financieringswijze een rol. 

Gezien het onderzoekskader wordt beperkt tot de selectie van vastgoedsectoren. De overige 
selecties worden hier verder buiten beschouwing gelaten. 
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4.3 De sectorallocatie van vastgoed 

In de literatuur staat vrij weinig beschreven over de wijze waarop Nederlandse beleggers 
komen tot een sectorallocatie binnen hun direct vastgoedportefeuille. De beschrijving gebeurt 
op hoofdlijnen. Inherent aan de verkozen allocatiemethode zal men bij de invulling van het 
verkozen beleid immer genoodzaakt zijn elke investering (object) individueel te beoordelen .. 
Per object wordt gekeken naar de unieke factoren in combinatie met mogelijk haalbare 
performance ten opzichte van een minimale rendementseis [Hendriks, 2003]. 

4.3.1 Allocatiemethoden 
Op basis van Hendriks [2003], Bol [2004] en Van Gooi [2001] kan er worden gesteld dat er 
drie benaderingswijzen zijn waarop gekomen wordt tot een verdeling naar sectoren: 

• Op basis van ervaring; 
• Op basis van vergelijking; 
• Op basis van financiële beleggingstheorieën. 

Ad 1) Op basis van ervaring 
Vastgoed wordt al langere tijd gezien als waardevolle aanvulling binnen de portefeuille van 
beleggers. Verhoudingen van sectoren binnen de portefeuilles worden hierbij vaak geleid 
door de van oudsher gevormde kenmerken van een specifieke belegger.Het ontbrak de 
beleggers aan historisch beleggingsmateriaal. Beslissingen ten aanzien van de sectorallocatie 
werden hierdoor voomarnelijk genomen op basis van kennis van -en gevoel bij- markt en 
sector [Scholten, 2003]. 
Hierbij worden binnen het allocatiebesluit doorgaans eerst ontwikkelingen van de 
macrofactoren beschouwd. Van hieruit worden relaties getrokken naar de diverse 
vastgoedsectoren, al dan niet specifiek per regio. Er wordt daarbij rekening gehouden met de 
(beleggings)specifieke kenmerken van de sectoren en hun afwijkende reactie ontwikkelingen 
ten aanzien van macrofactoren. 
Daarnaast worden de marktfactoren als leegstand, afgifte van bouwvergunningen en 
nieuwbouw in beschouwing genomen. Hierbij wordt ook gelet op de liquiditeit van de markt, 
gezien de mogelijkheden op latere verkoop. In samenhang met de marktkeuze wordt 
uiteindelijk een visie opgesteld betreffende de sectoren waarin men wil beleggen. 

Ad 2) Op basis van vergelijking 
Het beleggingsbeleid is in eerste instantie gebaseerd op het evenaren van de portefeuille
samenstelling van andere (vastgoed) beleggers, het universum. De methode maakt gebruik van 
rendementreeksen (index). De index laat hierbij de gemiddelde gewogen rendement zien van 
alle belegging die deelnemen in de totstandkoming van de desbetreffende index. De strategie 
is hierbij gericht op een gelijke performance dan de (vastgoed)index. Het volgen van de index 
wordt ook wel aangeduid als indexbeleggen. 

I ·wM ROZ/lPD 

Tabel 3.1 Sectorallocatie conform WM en Sttchting ROZ/ IPD-Vastgoedmdex 

De index wordt gebruikt om de eigen resultaten mee te vergelijken (benchmarken). De 
verhoudingen binnen een marktindex worden aangehouden om de eigen portefeuille op af te 
stemmen. Een belegger zal in theorie hetzelfde rendement behalen als de index indien hij 
exact dezelfde allocatie bereikt. Het voordeel van deze passieve methode is dat een belegger 
geen tot weinig kennis van de markt hoeft te hebben. Om de benchmark te verslaan zal echter 
gekozen dienen te worden voor een afwijkende samenstelling van de eigen portefeuille, 
berustend op een eigen visie. 
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Het volgen van de index is in praktijk niet mogelijk voor direct vastgoedbeleggingen [Gooi, 
2001]. De indexportefeuille (bijvoorbeeld de ROZJ IPD-vastgoedindex) is opgebouwd uit een 
groot aantal afzonderlijke heterogene objecten. Aangezien elk object uniek is qua huurders, 
locatie, technische kenmerken en hieruit volgend een eigen specifiek rendements-I 
risicoprofiel kent, is deze index niet reproduceerbaar. Het exact volgen van de index zou 
alleen kunnen wanneer de hele markt wordt opgekocht. 
Daarnaast is direct vastgoed ondeelbaar en zal hierdoor het precieze volgen van 
indexverhoudingen zeer lastig maken. Dit in tegenstelling tot de overige beleggings
categorieën waar assets homogeen zijn en door iedere willekeurige belegger -in kleinere 
partijen-te verwerven zijn. Met name bij kleinere portefeuilles resulteren sectorbeslissingen 
ten gevolge van de kapitaalintensiteit in grove wijzigingen. 
Ook een beleid voeren afgestemd op het volgen van de index op hoofdlijnen blijkt 
problematisch. In principe zal een belegger met een indexbenadering kiezen voor een 
sectorallocatie die is gebaseerd op de index met bewuste over- en onderwegingen per sector. 
Daarnaast dient bedacht te worden dat het voor ogen staande vastgoed ook daadwerkelijk op 
de markt te koop dient te zijn tegen redelijke voorwaarden. Dit wordt nog lastiger als ook 
andere spreidingsmaatstaven erin worden betrokken zoals geografische spreiding, grootte van 
vastgoedobjecten, spreiding van huurders, et cetera. 

De keuze van een bepaalde beleggingsallocatie zal onderhevig zijn aan persoonlijke 
omstandigheden van de belegger. Wat voor de één goed is, hoeft dat nog niet voor de ander te 
zijn [Nijkamp, 2004]. Hierbij worden verwachtingen ten aanzien van bepaalde deelmarkten 
en sectoren gevormd door de eigen visie. Dit vraagt echter vraagt echter actiefbeheer van de 
portefeuille en resulteert onder meer in een hogere kostenstructuur. 

Ad 3) Op basis van financiële theorieën 
Een derde mogelijkheid te komen tot een sectorallocatie die gebaseerd is op financiële 
beleggingstheorieën. De introductie van langjarige rendementreeksen (ROZ/ IPD
Vastgoedindex (§ 2.5.1)) maakt het mogelijk de sectorallocatie rekenkundig te doen 
plaatsvinden. Bij de allaceren van de portefeuille zal de belegger trachten de allocatie van de 
statistisch-rekenkundig bepaalde optimale portefeuille zo veel mogelijk te benaderen. 
De theorieën zijn gebaseerd op rendement, risico en de samenhang tussen verschillende 
rendementreeksen, de correlatie. Alvorens de theorieën te behandelen worden eerst deze 
termen nader toegelicht. Rendement wordt hier verder buiten beschouwing gelaten. Dit is 
reeds in § 2.5 beschreven. 

Risico 
In hoofdstuk 2 is reeds de relatie tussen het rendement op vastgoedbeleggingen en het daarop 
te lopen risico besproken. Vervolgens wordt het (beleggings)risico benaderd als zijnde: De 
mate waarin het te realiseren rendement kan afwijken van het te verwachten rendement 
[Keeris, 2001]. Hiermee wordt een indicatie aangegeven dat het verwachte rendement niet 
behaald wordt. Het risico, ook wel standaardafwijking of standaarddeviatie genoemd, is 
gebaseerd op een waarschijnlijkheidsverdeling van mogelijk te behalen rendementen als 
spreiding rond het te verwachten rendement [Jaffe, 1989]. Dit geldt zowel voor een afwijking 
in positieve als in negatieve zin. Deze wordt als te hanteren maatstaf gezien voor de te lopen 
beleggingsrisico's [Van Wetten, 1989]. 

Hoewel een te verwachten rendement kan worden bepaald aan de hand van prognoses en 
aannamen voor de toekomst, is het per definitie onmogelijk de standaarddeviatie rond dit 
rendement te bepalen. Op puur statistische gronden moet gesteld worden dat risico slechts te 
bereken is aan de hand van gerealiseerde resultaten (Van Wetten, 1989]. 
Afgaand op de doelstellingen van een belegger zal deze geïnteresseerd zijn in een zo hoog 
mogelijk rendement (Scholten, 2003]. Daarnaast zal hij de schommeling van de toekomstige 
rendementen zo veel mogelijk willen beperken. Er dient dan ook een balans gevonden te 
worden tussen rendement en risico. 
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Correlatie/ diversificatie 
Beleggers zijn geneigd te willen beleggen in die sector waarbij de verhouding tussen 
rendement en risico het hoogst is. Echter, het volledig allaceren naar één enkele sector is niet 
verstandig. Uit het oogpunt van risicoreductie is het raadzaam te kiezen voor meerdere 
sectoren. Hierbij moet worden stilgestaan dat ook hier gelet dient te worden op de keuzes die 
men maakt [Bolton, 2002]. De grootste risicoreductie wordt bereikt wanneer rendementen in 
de loop van de tijd weinig samenhang vertonen of zelfs tegengesteld bewegen [Mulligen, 
2003].De maat voor deze onderlinge samenhang is de correlatie. Evenals het risico kan de 
correlatie tussen de toekomstige rendementen van twee beleggingen worden geraamd op 
basis van de rendementen die in het verleden zijn gerealiseerd. 

Op basis van rendement, riSICO en correlatie met andere sectoren kan het 
diversificatiepotentieel van een bepaalde sector worden bepaald. Hieronder wordt verstaan: 
De mate waarin een bepaalde sector kan bijdragen aan een hoger gemiddeld 
portefeuillerendement en de stabiliteit ervan, welke bepaald wordt door de volatiliteit van 
het rendement van de betreffende sector en de mate van samenhang met dat van andere 
vastgoedsectoren in die portefeuille [bewerkt naar Keeris, 2001]. 
Aan de hand van diversificatie wordt getracht het systematisch risico van een portefeuille te 
verlagen [De Vries, 2000]. Bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille is het gunstig 
om die sectoren te combineren die ten opzichte van elkaar een bepaalde mate van 
tegengestelde of vertraagde reactie hebben bij gegeven (macrovariabele) ontwikkelingen. 

De Moderne Portefeuille Theorie 
In de literatuur [o.a. Bodie, Kane, Marcus (2003)] zijn meerdere theorieën beschreven die 
gebruikt kunnen worden voor de sectorallocatie van vastgoed. Basis van deze theorieën is de 
Moderne Portefeuille Theorie (MPT) [Markowitz, 1952]. Afgeleiden hiervan zijn het Capita! 
Asset Pricing Model (CAPM) [Sharpe, 1981] en de Arbitrage Pricing Theory (APT) 
[Ross, 1976]. De MPT wordt beschouwd als de grondlegger van de overige theorieën. Deze 
theorie wordt verder beknopt behandeld. 

De theorie is gebaseerd op het idee dat beleggers afkerig zijn van riSICO. Bij een gelijk 
verwachte opbrengst heeft een belegger hierbij de voorkeur voor die portefeuillesamenstel
ling met de minste kans op afwijking van het verwachte rendement; de efficiënte portefeuille. 
De MPT gaat er vanuit dat het risico kan worden verkleind door diversificatie, zonder dat 
daarbij het rendement hoeft af te nemen. De MPT biedt de mogelijkheid de diversificatie van 
de beleggingsportefeuille te berekenen en op een onderbouwde manier vast te stellen 
[Tazelaar, 2002]. 
Het MPT-model-mean-variance model- maakt gebruik van het historische- en te verwachten 
rendement, risico en correlaties van rendementen met andere sectoren om de meest efficiënte 
portefeuillemix te bepalen. Hiermee wordt bedoeld: een portefeuille waarbij de diversificatie 
zorgt voor een bepaald (maximaal) rendement bij een geaccepteerde risicogrenswaarde, dan 
wel een minimaal mogelijk risico bij een gewenst rendementsniveau. 

Bij de toepassing van de MPT als onderbouwing van de vastgoedallocatie worden twijfels 
uitgesproken. Enerzijds voortkomend uit een wankele theoretische validiteit; anderzijds uit 
problemen met de praktische implementatie [Timisela, 1993]. Doordat de vastgoedmarkt niet 
volledig voldoet aan de veronderstellingen van de gangbare beleggingstheorieën (verwijzende 
naar de imperfectie en inefficiëntie ervan) zijn het rendement en risico niet zo strikt aan 
elkaar verbonden. Dit impliceert, dat de wijze waarop de MPT het begrip risico hanteert 
waarschijnlijk niet volledig overeen komt met het werkelijke risico. 
Diverse onderzoeken (o.a. Duijn [1991]en Bodewes [1990] en Wetten [1989]) wijzen op 
verschillende problemen ten opzichte van het optimaliseren van de portefeuille en de 
implementatie van de MPT daarbij. Dit geldt met name bij het opnemen van de categorie 
vastgoed als onderdeel van een portefeuille waar meerdere categorieën zijn opgenomen. 
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Vervolgens zijn een aantal kritiekpunten op de MPT genoemd. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat deze vaak niet alleen betrekking hebben op het beleggen in vastgoed: 

• De inefficiënte en imperfectie van de vastgoedmarkt; vastgoed biedt de mogelijkheid, 
tot op een bepaald niveau, zelf invloed uit te oefenen op het beleggingsresultaat 
[Blundell, 1991]. Dit resulteert in een scheve, niet normaal verdeelde, 
rendementsverdeling. Gevolg hiervan is dat standaardafwijkingen niet betrouwbaar 
zijn en risicoberekeningen een vertekend beeld geven [Montgomery, 1999]; 

• De aanname van de perfecte, efficiënte markt; hierbij zijn informatie en prijsvonning 
de belangrijkste tekortkomingen. Degenen met de meeste kennis kunnen hierbij 
profiteren van buitenkansen die zich vertalen in exceptionele resultaten; 

• Periode van historische rendementen; De invloed van macro-invloeden op het 
rendement. Een rendementreeks dient gevormd te zijn onder invloed van voldoende 
conjunctuurschommelingen om een representatief beeld te vormen voor projectie 
naar de toekomst. Een vereiste om toekomstvisies te kunnen onderbouwen, voor de 
verwachte rendementen voor de komende 5 jaar is, dat er sprake is van een historie 
van minimaal 20 jaar. De theorie geeft aan dat bij een voorspelling over een periode 
van langer dan 5 jaar de betrouwbaarheid in grote mate afneemt [Laposa, 1999]. 

Gebruik makende van de tvfPT, of daarop gebaseerde andere theorieën, dient vooral niet 
voorbij gegaan te worden aan de fundamenten waarop zij gebaseerd zijn; historische 
gerealiseerde rendementreeksen. De verhoudingen binnen de portefeuille worden hiermee 
bepaald op basis van datgene wat in het verleden gebeurd is. De tekortkomingen aan de MPT 
liggen hierbij met name in het feit dat het een statisch concept is. De mogelijkheid van 
veranderende omstandigheden in de toekomst is hierbij niet opgenomen [Timisela, 1993]. 

De ROZ/ IPD- vastgoedindex, die tegemoet komt aan de vraag naar een langjarige 
rendementreeks, is niet geheel in overeenstemming met de wijze waarop overige gebruikte 
indexen worden geconstrueerd. Pas zodra er sprake is van een transactiereeks -en dus geen 
waarderingsreeks- kan gesproken worden van een objectieve mogelijkheid om 
standaarddeviaties en relaties met macrovariabele factoren te kunnen vergelijken met 
rendementen van overige beleggingscategorieën [Eichenholtz, 2002]. 

Voor de totstandkoming van de sectorallocatie binnen een vastgoedportefeuille lijkt er echter 
geen beletsel deze reeksen toe te passen [Bol, 2004]. De realisatie van verschillende 
sectorrendementen komt tot stand onder dezelfde omstandigheden. Het divers reageren op 
ontwikkelingen komt tot uiting in de afwijkende gerealiseerde rendementen. Dit geeft de 
( cor)relatie weer tussen de verschillende sectoren. 

Muller publiceerde een artikel [Hendriks, 2003] over de allocatie van vastgoedsectoren. In dit 
artikel werd gebruik gemaakt van voornoemde langjarige rendementreeksen en financiële 
beleggingsprincipes en -theorieën. Hierbij is objectief gekomen tot een rekenkundig 
efficiënte en optimale sectorallocatie vastgoed. In deze portefeuilles zijn de reeksen van de 
sectoren kantoren, woningen en winkels opgenomen. 

Nooit mag echter uit het oog worden verloren dat de uitkomsten van dit soort berekeningen 
zijn gebaseerd op resultaten uit het verleden. De omstandigheden waaronder die resultaten tot 
stand zijn gekomen, kunnen inmiddels zijn gewijzigd of kunnen dat in de (nabije) toekomst 
doen. Een kritische beschouwing van die omstandigheden en zonodig bijstellen van de 
toekomstramingen behoort altijd onderdeel te zijn van de beleggingsbeslissing [ontleend aan 
Muller, 2003]. 
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4.4 Resumé en conclusie 
In dit hoofdstuk is op hoofdlijnen een drietal methoden behandeld die gebruikt (kunnen) 
worden bij de sectorallocatie binnen een direct vastgoedportefeuille, te weten: 
Methode I : Op basis van ervaring; 
Methode 2: Op basis van vergelijk; 
Methode 3: Op basis van financiële theorieën. 
Uiteindelijke acquisities en disposities binnen de portefeuille worden binnen de sector steeds 
op objectniveau beoordeeld waarbij de vastgoedspecifieke kenmerken een rol spelen. 

De methoden onderscheiden zich van elkaar door hun kenmerken. Hierbij kan een aantal 
significante verschillen worden genoemd: 

• Toepasbaarheid op direct vastgoed: Methode I beredeneert de mogelijkheden tot 
spreiding binnen de portefeuille vanuit de markt. Methoden 2 en 3 zijn gebaseerd op 
(het volgen van) berekeningen. Hierbij wordt eerst rekenkundig de sectorallocatie 
bepaald en vervolgens wordt gekeken naar de invulling. 

• Objectiviteit: Methode I gaat uit van vastgoedmarkten en kenmerken van 
verschillende sectoren. De visie van een specifieke belegger heeft een doorslag
gevend effect op de uiteindelijke allocatie. Methode 2 berust op datgene "wat de 
markt doet". Er wordt geen extra visie van een belegger gevraagd zolang gekozen 
wordt voor het volgen van de benchmark. De laatste methode maakt gebruik van een 
objectief stat(ist)ische berekening op basis van historische rendementen. Het beleid is 
hierbij gericht op het volgen van deze berekende allocatie. 

• Subjectiviteit: De eerste methode is gebaseerd op ervaring ten aanzien van 
ontwikkelingen in de markt. Opgedane subjectieve kennis van ontwikkelingen in het 
verleden wordt gebruikt om de sectorverhoudingen naar de toekomst te 
optimaliseren. Het volgen van de benchmark bij de tweede methode heeft reeds in 
zich dat een belegger geen gebruik maakt van een eigen visie op de toekomst. Er 
wordt achteraf bekeken wat de resultaten zijn van overige beleggers en hierop wordt 
afgestemd. De MPT (of gerelateerde theorieën), methode 3, is gebaseerd op 
historische reeksen. Voorspellen-de eigenschappen liggen in de redenatie dat hetgene 
wat in het verleden tot een bepaald rendement heeft geleid in de toekomst wederom 
optreedt met eenzelfde resultaat. 

Op basis van het voorgaande (en hoofdstuk 3) kan geconcludeerd worden dat "methode 3" 
zich het best leent voor de verantwoording van de sectorallocatie. Op basis van objectiviteit 
kan er gekomen worden tot een rekenkundig "optimale" portefeuille. De toepassing van 
langjarige rendementreeksen (ROZ/ IPD-Vastgoedindex) en de MPT is in overeenkomst met 
de door de pensioenfondsen gebruikte methoden Voor het gebruik vandeMPT op de sector
allocatie van vastgoed heeft de afwijkende totstandkoming van een reeks geen beperking. 

Inherent aan het gebruik van de MPT is de weinig voorspellende eigenschappen bij 
wijzigende omstandigheden. Deze wijzigende omstandigheden dienen gevonden te worden in 
ontwikkelingen van macrofactoren. Het ontbreekt aan de mogelijkheid ontwikkelingen van 
rendementsbeïnvloedende macrofactoren op te nemen, dan wel inzichtelijk te maken. 

In het volgende hoofdstuk wordt methodiek (op basis van financiële theorieën) verder 
geanalyseerd en beschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verrichtingen van Muller. 
De nadere analyse dient als kader waarbinnen gezocht wordt naar verdere mogelijkheden om 
de sectorallocatie inzichtelijk te maken. 
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Hoofdstuk 5 Sectorallocatie op basis van MPT 

5.1 Inleiding 
In voorgaand hoofdstuk zijn de methoden behandeld die doorgaans gebruikt worden bij de 
sectorallocatie van vastgoed. In hoofdstuk 3 werd geconcludeerd dat, bij verantwoording van 
het sectorallocatie, aansluiting gevonden dient te worden bij de methodiek en het kenniskader 
van het pensioenfonds. Deze aansluiting, zo bleek uit voorgaand hoofdstuk, kan het best 
gevonden door gebruik te maken van langjarige rendementreeksen, overeenkomstig de door 
het pensioenfonds gehanteerde analyses. 
Muller [2003] heeft een analyse gepubliceerd [Hendriks, 2003] die het mogelijk maakt op een 
objectieve wijze te komen tot een theoretische optimale verdeling van vastgoedsectoren. Tot 
aan deze publicatie ontbrak het aan verdere literatuur die deze onderbouwing van de 
sectorallocatie op deze wijze mogelijk maakt. 

In dit hoofdstuk zullen de bevindingen van Muller worden beschreven. Voordat hier nader op 
ingegaan wordt, wordt eerst beknopt de theorie behandeld die hieraan ten grondslag heeft 
gelegen. Daarnaast wordt gezocht naar de mogelijkheden cq. aanvullingen die een verdere 
verdieping kunnen geven aan de doelstelling van het onderzoek. 

5.2 Theoretisch kader sectorallocatie Muller 
Muller [2003] beschrijft in het door hem gepubliceerde artikel een wijze om te komen tot een 
efficiënte en vervolgens optimale sectorallocatie voor een vastgoedbeleggingsportefeuille. 
Hiervoor maakt hij gebruik van de recentelijk gepubliceerde vastgoedrendementreeksen3 in 
combinatie met de I\1PT. Rekening houdend met rendement, risico en onderlinge samenhang 
(correlatie) wordt gekomen tot een objectieve, rekenkundige benadering van de theoretisch 
optimale portefeuilleverdeling van kantoren, winkels en woningen. 

5.2.1 Uitgangspunten 

Bij de berekening van de theoretisch optimale portefeuille worden door Muller een aantal 
uitgangspunten en restricties aangehouden. Waar nodig geacht zal in dit hoofdstuk vervolgens 
nadere uitleg gegeven worden cq. verwezen worden naar het artikel, dan wel literatuur: 

• Er wordt gebruik gemaakt van het totaalrendement (direct+ indirect); 
• Er wordt een meetkundig rendementsgemiddelde gehanteerd; 
• Risico wordt benaderd als de standaarddeviatie op rendement; 
• Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke rendements-I risicoverhouding; 
• Uitgangspunt van de berekeningen zijn de grondslagen van de Moderne Portefeuille 

Theorie (MPT) [Markowitz, 1952]; 
• Het risicovrije rendement is nul; 
• Uitgangspunt is een optimale diversificatie van de portefeuille; 
• Het totaal aan percentages sectoren dient 100% te zijn; 
• Short-positions worden niet toegestaan; 
• De portefeuille dient normaal verdeeld te zijn; 
• De kurtosis dient groter of gelijk te zijn dan nul; 
• De sector bedrijfsruimten is niet opgenomen. 

Vervolgens worden de belangrijkste begrippen en theorieën behandeld die door Muller 
[2003] gehanteerd worden als onderbouwing op zijn bevindingen. 

'De Stichting ROZ-V astgoedindex heeft in 2002 langjarige vastgoedrendementreeksen gepubliceerd 
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5.2.2 Berekeningsmethodiek 

Muller [2003] hanteert bij zijn berekeningen een totaal rendement. Het totaal rendement is 
opgebouwd uit een direct- en indirect rendement(§ 2.5). 
Voor de berekeningen van sectorallocatie wordt over het algemeen het meetkundig 
gemiddelde gebruikt. Deze verdient de voorkeur boven het rekenkundig gemiddelde bij het 
gebruik van indexen [Croesus, 2000]. 
Binnen de allocatie wordt gekozen voor die verhouding van sectoren met de hoogste 
rendementi risicoverhouding. Deze compensatie wordt ook wel aangeduid als Sharpe-Ratio. 

Het diversificatiepotentieel van een sector draagt bij aan een stabieler rendement van de totale 
portefeuille. Dit kan worden opgemaakt uit de definitie van het differentiatiepotentieel 
(§ 4.3.1). De spreiding van beleggingen (diversifiëren naar verschillende sectoren) is het 
meest optimaal wanneer een verdeling onder alle omstandigheden of scenario's de gemiddeld 
beste resultaten oplevert. 

De optimale portefeuillesamenstelling geeft in feite de gemiddelde beste oplossing onder 
vrijwel alle mogelijke toekomstscenario's. Daarmee wordt rekening gehouden met effecten 
op de langere termijn, maar worden eventueel cyclische patronen in het rendement 
geabstraheerd [ontleend aan Muller, 2003]. 
Berekeningen die hieraan ten grondslag liggen, zijn gebaseerd op de in het verleden behaalde 
rendementen. Hierbij is de lengte van een betreffende reeks bepalend voor de bruikbaarheid 
ervan. De betrouwbaarheid van een reeks wordt gevonden in het feit dat deze representatief is 
voor het effect van ontwikkelingen gedurende een langere periode. Eventuele toevalligheden 
of éénmali ge gebeurtenissen worden hierdoor uitgemiddeld ( § 4.3 .I). 

Wanneer sprake is van een niet-normaal verdeelde portefeuille zal de kurtosis ervan bij 
kunnen dragen als een extra beslismoment De kurtosis geeft de relatieve piekvorm- of vlak
heid van een verdeling aan in vergelijking met de normale verdeling. De voorkeur gaat hierbij 
uit naar een positieve waarde die wijst op een hogere piekvorm cq. smallere basis. Er wordt 
een restrictie aangehouden dat kurtosis tenminste gelijk dan wel groter dient te zijn dan nul. 

Voor de door Muller toegepaste exacte rekenmethodiek wordt verwezen naar zijn artikel in 
Hendrik:s [2003]. Hier wordt een uitgebreide uiteenzetting gegeven over de gebruikte 
statistische formules. 

5.2.3 De efficiënte- versus de optimale vastgoedportefeuille 

Op basis van de voornoemde rekenmethodiek komt Muller tot een tweetal vastgoedporte
feuilles. In eerste instantie wordt gekomen tot de efficiënte portefeuille. Deze blijkt in 
praktijk echter niet de optimale portefeuille te zijn voor de vastgoedbelegger [Muller, 2003]. 

Efficiënte vastgoedportefeuille 
Uitgangspunt bij de bepaling van de efficiënte portefeuille is dat er sprake dient te zijn van 
een normale verdeling van de data- cq. rendementreeks. Een van de eigenschappen van een 
dergelijke verdeling betreft de spreiding van waarneming rond het gemiddelde van het totaal 
aan waarnemingen [Montgomery, 1999]. Daarnaast wordt een normale verdeling gekenmerkt 
door symmetrie van een verdeling rondom het gemiddelde. Dit betekent dat de kans op een 
positief rendement even groot dient te zijn als de kans op een negatief rendement. Om 
redenen van eenvoud wordt vaak verondersteld dat rendementreeksen hierdoor worden 
gekenmerkt. Bovendien geldt dat wanneer de periode die in beschouwing wordt genomen 
voldoende kort is, deze neigt naar een normale verdeling [Plakman, 1996]. Tevens geldt dat 
wanneer niet gekeken wordt naar het individuele niveau, maar op portefeuilleniveau, 
rendementen beter normaal verdeeld zijn [Brown en Matysiak, 2000]. De normaliteitaanname 
heeft een aantal grote voordelen, die met name op rekenkundig vlak voor vereenvoudiging 
zorgen. 
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Uit berekeningen zoals Muller [2003] heeft toegepast blijkt dat de efficiënte 
vastgoedportefeuille bestaat uit 5 % kantoren, 61 % winkels en 34 % woningen. 

Het verwachte rendement van deze allocatie is 9,32 % en de standaardafwijking bedraagt 
5,19 %. De compensatie (rendement-/ risicoverhouding) of Sharpe-ratio voor het te 
verwachten rendement is hierdoor 9,32%/5,19% = 1,79. 

De optimale portefeuille 
In de berekening van de efficiënte portefeuille wordt aangenomen dat deze normaal verdeeld 
is. Muller constateert echter dat hiervan geen sprake is. De voorgestelde portefeuille blijkt 
negatief scheef verdeeld te zijn. 
Wanneer de restrictie ingebracht wordt dat er sprake dient te zijn van een normaal verdeelde 
portefeuille, veranderen de verhoudingen van de sectoren bi!Ulen de portefeuille drastisch. 
Naast normaliteit wordt de optimale portefeuille getoetst op kurtosis. 

Wanneer met bovengenoemde restricties rekening wordt gehouden komt Muller op een 
nieuwe verdeling uit; de optimale portefeuille. Deze bestaat uit 23% kantoren, 41 %winkels 
en 36 % woningen. 

Het verwachte rendement van deze allocatie is 9,16% en de standaardafwijking bedraagt 
5,23 %. De compensatie voor het te verwachten rendement is hierdoor 9,16 %/5,23% = 1 ,75. 

De efficiënte- versus de optimale vastgoedportefeuille 
In onderstaande tabel (5.1) zijn de bevindingen van Muller ten aanzien van de efficiënte- en 
de optimale vastgoedportefeuille opgenomen. 

I Efficieote portefeuille, Optimale portefeuille 

. Wo_~~~~E-------J------..]iJ'o ___ 36% 
----·-·-·····-----

Winkels , 61% 41% ·--·-------·---·1 _ ____ " _____ 
Kantoren 5% 

-----23%"" _______ 

Tabel 5.1 Sectorallocatie volgens Muller 

Muller heeft bij de bepaling van de efficiënte- en optimale portefeuilles de sector 
bedrijfsruimten buiten beschouwing gelaten. Het ontbreekt vooralsnog aan voldoende 
historische data om deze op te kunnen nemen in de rekenmethodiek waarop de MPT 
gebaseerd is [bewerkt naar Verhaegh, 2001]. 

Uit empirisch onderzoek blijkt echter dat er vaak sprake is van een zogenaamde scheve 
verdeling [Orie en Ghauharali, 1996]. Deze wordt door Muller buiten beschouwing gelaten. 
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5.3 Resumé en Conclusie 
Muller heeft op basis van de langjarige rendementreeksen, de toepassing van de MPT en de 
door hem gehanteerde uitgangspunten en restricties een tweetal portefeuilles berekent. De 
efficiënte portefeuilleverdeling wordt hierbij gekenmerkt door een niet-normale verdeling. 
Muliers uitgangspunt dat er sprake dient te zijn van een normale verdeling leidde vervolgens 
tot een optimale verdeling. 

Op basis van dit hoofdstuk en voorgaande hoofdstukken kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken ten aanzien van de door Muller voorgestelde rekenmethodiek in relatie met 
de na te streven doelstelling: 

• De methodiek berekent de optimale verdeling op basis van historische rendementen. 
De methode beantwoordt hiermee aan de mogelijkheid de sectorallocatie op een 
objectieve, gekwantificeerde wijze te motiveren; 

• De door Muller als uitgangspunt aangenomen normaliteit van een verdeling hoeft 
geen voorwaarde te zijn. Ook hoeft hierbij het gebruik als standaarddeviatie als risico 
op rendement niet maatgevend te zijn. Er dient gezocht te worden naar de 
mogelijkheid een niet-normale verdeling op te nemen in combinatie met passende 
ris i comaatstaven; 

• Muller berekent de "optimale portefeuille". Deze portefeuille hoeft echter niet 
optimaal te zijn voor iedere belegger. Gekenmerkt door zijn eigen beleid zal deze hier 
van af (dienen te) wijken; 

• De sector bedrijfsruimten is buiten beschouwing gelaten. In hoofdstuk 3 is gebleken 
dat deze sector bij beleggers in de belangstelling staat. Het opnemen is gewenst. 
Hierbij dient gelet te worden op het ontbreken van langjarige rendementreeksen voor 
deze sector in relatie met de toepassing van de MPT-rekenmethodiek; 

• Overeenkomstig de MPT ontbreekt het de berekening van Muller aan voorspellende 
eigenschappen bij veranderende (markt)omstandigheden. Uitgangspunt is dat 
toekomstige ontwikkelingen een afspiegeling zijn van het verleden. Dit biedt verder 
geen mogelijkheden om eventuele wijzigingen ten aanzien van deze toekomstige 
ontwikkelingen op te nemen; 

• Het ontbreekt aan een kwalitatieve analyse. Om het sectorbeleid aan te scherpen dient 
nog een oplossing gevonden te worden voor de wijze waarop de VVB 
(ontwikkelingen ten aanzien van) macrofactoren (kwantitatief) kan opnemen in de 
allocatie en verantwoording binnen haar beleggingsbeleid. 

In hoofdstuk 6 wordt op basis van de in dit hoofdstuk beschreven methodiek, conclusies en 
voorgestelde aanvullingen een format voorgesteld. Dit format is enerzijds gebaseerd op de 
door Muller geïntroduceerde toepassing van langjarige rendementreeksen. Hierbij worden 
eventueel uitgangspunten en restricties aangepast. 
Anderzijds dient het de mogelijkheid te bieden om inzicht te geven in de subjectieve wijze 
waarop rendementsbeïnvloedende factoren onderdeel uitmaken van de besluitvorming 
omtrent de sectorallocatie. 
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Hoofdstuk 6 Kwantificeren van de sectorallocatie 

6.1 Inleiding 
In voorgaande hoofdstukken zijn reeds de kaders gesteld waarbinnen gezocht dient te worden 
naar de mogelijkheid waarop de VVB haar sectorallocatiebesluit kan verantwoorden. Bij de 
besluitvorming wordt herhaald onderscheid gemaakt tussen het objectieve deel (het gebruik 
van rendementreeksen) en het subjectieve deel (visie ten aanzien macrofactoren) . In dit 
hoofdstuk wordt dit onderscheid aangehouden. Hierbij dient wel bedacht te worden dat het 
uiteindelijke besluit omtrent de voor ogen staande sectorallocatie immer een "persoonlijk" 
besluit is en daarmee subjectief. 
Dit hoofdstuk beschrijft de voorgestelde aanvullingen die bijdragen aan het verder 
inzichtelijk maken van de sectorallocatie. Binnen het beschreven format wordt een voorstel 
gedaan voor de verdere toepassing van rendementreeksen en risicoweging. Daarnaast wordt 
een methode geïntroduceerd die het risico van rendementsbeïnvloedende macrofactoren uit 
kan drukken in kwantitatieve toetsbare parameters. 

6.2 Objectieve aanvulling op de sectorallocatie 
Het normaal verdeeld zijn van een beleggingsportefeuille wordt niet langer als voorwaarde 
gezien. Veel individuele beleggers zouden er in praktijk geen perfect gediversifieerde 
portefeuille op na houden [Orie en Ghauharali, 1996]. 
Muller [2003] gebruikt in zijn analyse met name de verhouding rendement/ risico (Sharpe
Ratio) als maatstaf voor het meten van performance van een zekere portefeuille-allocatie. In 
§ 4.4.2 is reeds gesteld dat er onder beleggers een verschuiving plaatsvindt naar toepassingen 
van risico binnen hun beleggingsbeleid. Hierbij wordt het gebruik van de standaarddeviatie 
steeds minder als criterium gehanteerd. Men is meer en meer geïnteresseerd in het risico dat 
men loopt een zeker rendement niet te behalen; ook wel als "Downside Risk" aangeduid. 

6.2.1 Scheef verdeelde portefeuille 
In de door hem uitgevoerde analyse wordt door Muller [2003] als restrictie aangehouden dat 
een portefeuille een normale verdeling dient te hebben. De best presterende portefeuille hoeft 
echter niet per definitie normaal verdeeld te zijn [Orie en Ghauharali, 1996] . Ook in het 
onderzoek van Blume en Friend [1975] wordt gesteld dat (positieve) scheefheid geen 
problemen hoeft op te leveren voor diversificatie. Scheefheid houdt in dat de kans op een 
negatief! positiefrendement niet meer evenwichtig verdeeld is. 
Verwijzende naar de conclusies zoals deze zijn gesteld in voornoemde onderzoeken lijkt het 
aannemelijk om de restrictie gedeeltelijk op te heffen. Als vernieuwde voorwaarde wordt 
hierbij een scheve verdeling toegestaan, onder voorwaarde dat deze positief scheef is. 

6.2.2 Risicomaatstaven 
De door Muller gebruikte risicomaatstaf gaat uit van een normale verdeling. Risico wordt 
hierbij weergegeven als de volatiliteit van de beschouwde rendementreeks. Deze vorm van 
risico is echter niet overeenkomstig de hiervoor beschreven denkwijze van de belegger. 
Beleggers vinden de Sharpe-ratio, die gebaseerd is op de variantie, in de praktijk soms lastig 
te interpreteren [Davison, 2003]. Allereerst omdat deze niets zegt over de absolute mate van 
rendement en risico. Ten tweede omdat de Sharpe-ratio ook negatief kan zijn. Het gebruik 
van de Sharpe-ratio, uitgaande van een bepaald rendement en de verhouding ten opzichte van 
een (on)zeker risico, kan echter een goed uitgangspunt c.q. beeld vormen van de performance 
van de te beschouwen portefeuille[Van Zeijl, 2003 ]. 
Er wordt een andere wijze voor het meten van risico gevraagd. Hierbij is gezocht naar die 
maatstaven die het mogelijk maken inzicht te verschaffen in het risico wat gelopen wordt een 
zeker rendement niet te behalen. De toepassing van VaR-methodiek en Lower partial 
Moments lijkt hierbij geschikt. Deze worden nu behandeld. 
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Value at Risk 
Value at Risk (VaR) is een maatstaf voor het bepalen van het "Downside-Risk". VaR wordt 
gedefinieerd als zijnde de mogelijk maximale verlieswaarde die met een percentage 
waarschijnlijkheid niet zal worden overschreden, binnen een bepaalde periode en onder 
normale marktomstandigheden. Het risico wordt uitgedrukt in een verlieswaarde behorend bij 
een waarschijnlijkheidsgrens. De VaR is als risicomaatstaf breed geaccepteerd en algemeen 
aanvaard. In de literatuur [Orie, 1996] worden verschillende maatstaven behandeld die 
overeenkomen met deze benadering. Deze worden aangeduid onder de verzamelnaam 
"Lower Partial Moments" (LPM). 

Lower Partial Moments 
Wanneer risico wordt bezien als een mogelijke afwijking beneden een aspiratieniveau dan 
zijn er in het algemeen twee soorten risicomaatstaven te hanteren. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt naar maatstaven die slechts de kans op neerwaartse afwijkingen bepalen en 
maatstaven die tevens de omvang ervan weergeven. 
Bij de keuze voor het gebruik van de laatste soort zijn er variaties mogelijk, waarbij 
verschillende alternatieven als meest dan wel minder riskant kunnen worden aangewezen. Ter 
verduidelijking wordt verwezen naar een rekenvoorbeeld (bijlage 2). 

Voor discrete verdelingen worden zij genoteerd als: 
T 

LPMn = 'LPx(T -xr 
-oo 

Hierin zijn: 

~ : De kans op x 

T : Aspiratieniveau; Target (minimum te behalen waarde (rendement)) 

De LPM 0 (shortfall probability of verlieskans) staat voor de kans dat het 

portefeuillerendement uitkomt beneden een bepaalde doelwaarde of Target, ofwel de kans op 
onderdekking. Een nadeel van deze maatstaf is dat deze de omvang van de afwijkingen onder 
de Target T buiten beschouwing laat. 

Boender ( 1996) noemt naast de kans op onderdekking de conditionele verwachte 
onderdekking als risicomaatstaf (target shortfall). Deze drukt de verwachte waarde uit van hèt 

rendement onder de gestelde Target. Deze wordt geschreven als: E(x<T) .Bij hantering van 

deze maatstaf wordt echter geen rekening gehouden met de kans op onderdekking. 

Een maatstaf die hier wel rekening mee houdt, alsmede de diepte is de LPM 1 (semi-linear 
deviation). Deze maatstaf drukt het gemiddelde uit van de afwijkingen beneden de Target T. 

De LPM 2 (downside variance) wordt vervolgens gevonden door de afwijkingen ten 
opzichte van de Target te kwadrateren. 

In formulevorm: 

LPM 2 =_!_ i:cr-x)2 

T t=l 

Door hieruit de wortel te trekken wordt de maatstaf verkregen die wordt aangeduid met de 
term "Downside Deviation" ( DD ). Sortino en Van der Meer [1991] suggereren dat de DD 
een risicomaatstaf is die tegemoet komt aan de kritiek ten opzichte van de klassieke, op 
normale verdeling gebaseerde, risicomaatstaven. DD is een risicomaatstaf gebaseerd op de 
gedachte dat beleggers alleen fluctuaties in rendementen beneden de referentiewaarde (Target 
T) als risico zullen ervaren. De berekening kan gezien worden als een variant op de 
standaarddeviatie, met dat verschil dat de waarden boven de referentiewaarde niet worden 
meegenomen. 
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Conclusie ten aanzien van risicomaatstaven 
Behandeld is een aantal risicomaatstaven die een belegger cq. portefeuillehouder hanteert bij 
de totstandkoming van zijn optimale portefeuille. Iedere maatstaaf heeft zijn specifieke 
kenmerken en tekortkomingen. 
In de beleggingswereld wordt bij tijd en wijle gesteld dat de portefeuille-variantie geen goede 
maatstaf is voor het risico van de portefeuille. De redenatie hierbij is dat deze een maatstaf is 
voor de volatiliteit van het portefeuillerendement en daarom niet noodzakelijk een goede 
maatstafvoor het risico van de portefeuille. 

Aangenomen wordt dat beleggers risico-avers zijn, zodat zij uit portefeuilles met dezelfde 
verwachte rentabiliteit altijd de portefeuille met de kleinste variantie kiezen. Het feit dat de 
genoemde ratio's slechts gebruik maken van rendement en risico is slechts gerechtvaardigd 
wanneer de rendementreeksen normaal verdeeld zijn. Er is echter geen reden waarom de 
verdeling van de rendementreeksen normaal verdeeld zou moeten zijn. 

Wanneer risico als afwijking beneden een aspiratieniveau wordt gezien, zijn er m het 
algemeen twee soorten risicomaatstaven te hanteren. Het verschil hiertussen wordt 
veroorzaakt door de manier waarop extreme neerwaartse afwijkingen worden behandeld. 

Van de drie behandelde neerwaartse risicomaatstaven LPM 0 ("Kans op onderdekking"), 

LPM 1 ("Kans maal diepte") en LPM 2 I DD worden de laatste twee geacht in 
overeenstemming te zijn met de MPT en worden toegepast op efficiënte 
beleggingsportefeuilles. 

In situaties waarin de performance van een portefeuille vergeleken wordt met de Markowitz 
efficiënte portefeuilles wordt door Orie [ 1996] gepleit om daar waar portefeuilles (positieve) 

scheefheid vertonen de LPM 2 I DD of DD (downside deviation) als maatstaf te gebruiken. 
Het voordeel van het gebruik van neerwaartse-risicomaatstaven is dat voor het gebruik ervan 
geen veronderstellingen gemaakt hoeven te worden over de verdeling van de rendementen. 
Een groot nadeel is de interpretatie van de maatstaven. De shortfall probablity zal doorgaans 
nog goed te interpreteren zijn, maar bij de overige twee zal dat al een stuk lastiger zijn. 

Ondanks de moeilijkheid in de interpretatie van voornoemde maatstaven [Plakman, 1996], 
wordt er binnen het format gekozen om al deze allen als data/ parameter (naast de Sharpe
ratio) op te nemen. Hoewel Orie [ 1997] pleit voor DD als doorslaggevende maatstaf wordt 
hiermee de belegger de mogelijkheid geboden ook de andere risicomaatstaven te beschouwen. 

6.3 Subjectieve aanvulling op de sectorallocatie 
Muller [2003] kent in zijn analyse, overeenkomstig de MPT, geen mogelijkheden voor het 
opnemen van afwijkende toekomstige ontwikkelingen. Tirnisela [1993] stelt in zijn onderzoek 
dat het gebruik van de MPT kan dienen als basis. Deze dient hiermee als uitgangspunt 
waaraan een belegger zijn analyse van externe beleggingsfactoren (§ 2.4.1) koppelt. 

De aanvulling die hierin binnen het format gegeven wordt is het kunnen opnemen van macro
factoren die invloed uitoefenen op de rendementsrealisatie van de verschillende sectoren naar 
de toekomst toe. Hierbij dient aansluiting gevonden te worden aan het kenniskader van het 
pensioenfonds en de restricties ten aanzien van informatieverstrekking(§ 3 .6.1 ). Hieruit blijkt 
dat bij beschrijven van (relaties tussen sectoren en) factoren een belegger nog steeds 
behoorlijke kennis dient te hebben om deze te kunnen begrijpen. Het geven van teveel 
informatie zal geen verduidelijking bieden. Voorgesteld wordt een methode die (middels 
kwantificeren) de invloed van deze factoren op het rendement van de sectoren inzichtelijk 
maakt. Daarnaast wordt een methode voorgesteld die risico ten aanzien van de onzekere 
ontwikkeling van de factoren inzichtelijk maakt. 
Tevens wordt er inzicht gegeven in de wijze waarop beiden kunnen worden opgenomen als 
onderbouwing op de uiteindelijke sectorallocatie. 
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6.3.1 

De verantwoording verantwoordt 
Een verkenning naar het kwanriticeren van objectieve en subjectieve filetoren in het sector-allocatieproces bij Nederlandse vastgoedbeleggingen. 

Rendementsbeïnvloedende macrofactoren 

In § 2.4 is reeds ter sprake gekomen dat het rendement op vastgoed (in)direct tot stand komt, 
en onderhevig is aan ontwikkelingen van macrofactoren. Het kunnen inschatten van deze 
ontwikkelingen is van groot belang. Bij het opstellen van een beleidsondersteunende visie 
dient een duidelijke keuze ten aanzien van deze factoren te worden gemaakt. Het beleid en de 
uitvoering ervan worden grotendeels afgestemd op deze visie. 
Alvorens verschillende factoren op te nemen in het voor te stellen format dient onderzocht te 
worden welke factoren hiervoor in aanmerking komen. Aben [2001] stelde reeds dat er geen 
eenduidige opsonuning bestaat van deze (macro)factoren . Op basis van zijn bevindingen is 
een vergelijk gemaakt t.a.v. andere onderzoeken. Hierbij wordt gelet op externe rende
mentsbeïnvloedende macrofactoren. De factoren worden volgens de DESTEP-ingedeeld. 

DESTEP-Faetoren AQen [2001] Timïsela [1993) Keeris [2003] !Verhaegh (200lJ 
Bevolkingsantwikkeling x x x x 

D A rbeidspotentiee/ 0 
e Migratiesaldo 0 0 
m Groeiperspectief 0 0 
0 

Leeftijdsopbouw 0 0 0 g 
r Inkomensontwikkeling 0 0 

a Opleidingsniveau 0 

f Werkeloosheid-l gelegenheid 0 0 0 

i Spreiding 0 0 

s Groolle 0 0 
c Aantal huishoudens 0 
h Maatschappelijke processen x x x x 

Trends 0 0 0 

Rente x x x 
Langlopende rente 0 0 

Korte rente 0 0 

De- inflatie x x x 
E Inflatie 0 0 0 

c Deflatie 0 0 

0 Economische groei x x x x 
n Investering vaste activa 0 

0 Private consumptie 0 0 0 
m Bestedingsgedrag 0 
i Inkomensontwikkeling 0 0 0 
s Belastingdruk 0 0 0 
c 

Bouwkosten x x x h 
Grondkosten x x 
Fase in de beleggingscyclus x x x 
Lange golfbeweging 0 

Korte go@eweging 0 

Techno-~ IT- ontwikkelingen x 
logisch Bouwtechnische ontwikkelingen x 

lnvesteringscultuur x x x x 
Fiscale wetgeving 0 0 0 

Huwwetgeving 0 0 x 
Juridisch 0 

p Planningscontroll RO-beleid x x x x 
0 Vergunningbeleid 0 0 0 

I Gronduitgiftebeleid 0 

i Subsidiebeleid 0 

t Parkeerbeleid 0 

i Restrictief bouwbeleid 0 
e Bestemmingsplan 0 
k Procedures 0 0 0 

Politiek klimaat x x 
Management x 

Tabel 6.1: DESTEP-Factoren 
De in tabel 6. I opgenomen symbolen staan voor: 

X : In het onderzoek is de desbetreffendeDESTEP/macro-factor opgenomen; 
o : In het onderzoek is de desbetreffende onderliggende DESTEP/ macrofactor opgenomen; 

: In het onderzoek is de desbetreffende (onderliggende) DESTEP/ macro-factor niet opgenomen. 
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Uit tabel 6.1. blijkt dat er verschil is tussen het vernoemen van factoren door de verschillende 
bronnen. Hierover kan worden opgemerkt: 

• Aben [2001] heeft een zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende factoren. 
Hierbij heeft hij gebruik gemaakt van met name literatuuronderzoek, o.a. DeWulf 
[1995], Saturnalay [1992], Spijker [1995], Timisela [1993] en Arets [1997]; 

• Timisela [1993] heeft ook een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan, o.a. Maginn & 
Tuttie [1988], Gosling & Petri [1991], Kohnstamrn [1991], Van Lammeren [1987], 
Hoag [1980] en Sweeney [1989]; 

• Keeris, literatuurvergelijking tussen verschillende onderzoeken; 
• Verhaegh [2001] heeft voor haar opsomming gebruik gemaakt van literatuur

onderzoek onder o.a. Arets [ 1997] en A ben [2000]. Daarnaast heeft zij een correctie 
uitgevoerd op basis van gesprekken met verschillende pensioenfondsen. 

Daarnaast is er gebruik gemaakt van een vergelijk van verschillende jaarverslagen van 
diverse vastgoedbeleggers. Hierbij is gelet op die factoren die zij beschouwen cq. vernoemen 
ten aanzien van hun beleggingsbeleid. 

De omvang van de voornoemde onderzoeken kan als omvangrijk worden gezien. Gebaseerd 
hierop wordt er van uitgegaan worden dat deze representatief zijn voor een significant deel 
van de te beschouwen factoren. Voor de werkbaarheid van het te ontwikkelen format wordt 
hier echter een correctie op uitgevoerd. Hierbij wordt het onderzoek van Aben als leidend 
beschouwd. Gezien de omvangrijkheid van zijn onderzoek waarbij hij tevens gebruik maakt 
van Timisela lijkt dit onderzoek het meest compleet. 

·- -- "" 

DESTEP-Factoren -
Bevolkingsontwikkeling T IT- ontwikkelingen 

D 
Arbeidspotentieel e Bouwtechnische ontwikkelingen e 
Migratiesaldo c 

m h 
0 Groeiperspectief 

n 
g Leeftijdsopbouw 

0 
r lnkomenso11twikkeling I 
a Opleidi11gsniveau 0 
f Werkeloosheid-l gelegenheid g 
i Maatschappelijke processen i 
s 

Tre11ds s 
c c 
h h 

Rente lnvesteringscultuur 

E La11glopende rente 
p 

Fiscale wetgeving 

c Korte rente Huurwetgeving 
De- inflatie 0 Juridisch 0 I 

n Economische groei i Planningscontrol/ RO-beleid 
0 Private CO/tSumptie I Vergunningbeleid 
m Belastingdruk i Procedures 
i Bouwkosten Politiek klimaat e 
s 

Grondkosten k 
c 
h Fase in de beleggingscyclus 

Producentenvertrouwen 
Tabel 6.2: GereduceerdeDESTEP-Factoren 

De in tabel 6.2 opgenomen factoren zijn mijn inziens de factoren die voor het format het 
meest essentieel zijn. Een nadere toelichting is opgenomen in bijlage 3. Hierbij wordt niet 
gesteld dat dit dan ook de factoren zijn die beschouwd dienen te worden. De voornoemde 
onderzoeken wijzen op zich al geen consistente factoren aan. 
Met name de Economisch en de Politieke factoren zijn flink gereduceerd. De onderliggende 
factoren hangen vaak nauw met elkaar samen en/ of zijn directe afgeleiden van elkaar. 
Uit de opsomming van tabel valt 6.2 valt op dat er, overeenkomstig tabel 6.1 en de daaraan 
ten grondslag liggende literatuur, geen ecologische macrovariabelen zijn opgenomen. In 
nader uitgevoerde analyses zijn ook geen factoren gevonden die hiertoe behoren. Verder zijn 
Demografische en Sociologische factoren vanwege hun overlap tezamen genomen. 
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6.3.2 De invloed van rendementsbeïnvloede macrofactoren op de vastgoedsectoren 

In § 2.4 is beschreven dat iedere sector zich onderscheid door zijn specifieke kenmerken. 
Deze kenmerken resulteren in een verschillend rendement voor de sectoren onderling. Deze 
verschillen zijn het gevolg van het afwijkend reageren op ontwikkelingen van rendements
beïnvloedende macrofactoren. 
Het ontbreekt aan een vast omrand kader van rendementsbeïnvloedende factoren. Daarnaast 
blijkt dat de precieze invloed van deze factoren op het rendement niet vast te stellen is. Dit 
geldt voor de invloed op vastgoed als beleggingscategorie, als ook voor invloed op de 
verschillende vastgoedsectoren. 
Daarnaast brengt de diversiteit aan macrofactoren (en het feit dat ze "hard" en "zacht" zijn) 
een verdere complexiteit met zich mee bij het kunnen bepalen van toegewezen effect cq. 
invloed op het rendement. 

Bij het inzichtelijk maken van de invloed die een factor heeft op het rendement, wordt 
verwezen naar§ 2.5.2. De invloed die een factor heeft op het rendement wordt hierbij gelinkt 
aan het effect dat de ontwikkeling cq. wijziging van die macrofactor heeft op vraag- en 
aanbodverhoudingen binnen de vastgoedsectoren. 

Van uitgaande dat elke factor an sich invloed op het rendement uitoefent, zei het in meer-, 
dan wel mindere mate levert dit het volgende: 
• Veel invloed : Ontwikkelingen c.q wijzigingen t.a.v. de macrofactor hebben een 

kenmerkend effect op de vraag-/ aanbodverhoudingen binnen de bepaalde vastgoedsector; 
• Matig invloed : Ontwikkelingen c.q wijzigingen t.a.v. de macrofactor zal resulteren in 

wijzigende vraag-/ aanbodverhoudingen maar zal geen grote wijzigen tot stand brengen; 
• Weinig invloed : Ontwikkelingen c.q wijzigingen t.a.v de macrofactor zal effect 

sorteren, maar geen dusdanige veranderingen teweeg brengen. 

De mate van invloed zegt hiermee iets over de gevoeligheid van het (rendement van) de 
sector voor ontwikkeling van macrofactoren. Hoe groter de invloed, des te gevoeliger is de 
sector (en het rendement) op de ontwikkeling van de macrofactor. Om een "handvat" te 
bieden wordt er.voor gekozen de invloed te kwantificeren. 

Kwantificeren van invloed 
De "parameter" invloed dient inzichtelijk te maken wat het toebedachte effect is van de 
ontwikkelingen cq. wijzigen van de desbetreffende factor op het rendement van een 
vastgoedsector. Hierbij geldt een combinatie van: 

• Feitenkennis; Er sprake is van een bepaalde aantoonbare invloed; 
• Gevoel; Ook al is de invloed niet direct aantoonbaar, gevoelsmatig is het er wel. 

Hierbij kan er bij het wegen mijn inziens gekozen worden voor twee varianten: 
• De invloed van een factor per sector: Per sector wordt er een waardeoordeel gegeven 

over de invloed van de beschouwde factor op de desbetreffende sector; 
• De invloed van een factor waarbij deze wordt afgezet tussen de sectoren onderling: 

hierbij wordt de invloed van een factor op een sector, afgezet tegen invloed die factor 
heeft t.o.v. de overige sectoren. 

Er wordt gekozen voor de eerste variant. Hoewel de tweede variant waarschijnlijk 
eenvoudiger te bepalen is zegt deze weinig over het uiteindelijke effect op de sector. 
Bijvoorbeeld: Gesteld wordt dat het groeiperspectief van de bevolking meer effect heeft op 
woningen dan op kantoren. Dit zegt niets over het daadwerkelijk effect. Dit kan voor beide 
marginaal zijn of juist van grote invloed, gegeven het feit dat er verschil in zit. 

De weging van de invloed (veel/ matig/ weinig) is gekwantificeerd. De verdere uitwerking is 
opgenomen in bijlage 4(A). 

TuI e \('ft'oll iSdl+' unhn~ r.. IH~L \ elndt.o~n 

Real Estale Managementand Development 

48 



De verantwoording verantwoordt 
Een verkenning naar hel kwantificeren van objectieve en subjectieve factoren in hel sector-allocatieproces bij Nederlandse vastgoedbeleggingen. 

6.3.3 Risico t.a.v. onzekere ontwikkeling van een macrofactor 

Het risico van de macrofactoren ligt mijns inziens niet zozeer in de eigenlijke ontwikkeling 
ervan, resulterend in een bepaald rendementsprotieL Risico wordt hier benaderd als het feit 
dat waarschijnlijke ontwikkelingen zich anders profileren dan voorzien. Hierdoor neemt ook 
de ontwikkeling van het rendement een andere dan verwachte vorm aan. Aangezien beleid 
wordt uitgezet voor een zekere periode kunnen anders dan verwachte ontwikkelingen nadelig 
zijn voor de daarop gealloceerde portefeuille en de performance ervan. De kenmerken van 
direct vastgoed rnaken het hierbij niet mogelijk snel veranderingen binnen de portefeuille 
door te kunnen voeren. 

Het risico van de ontwikkeling wordt hierbij bepaald door de volatiliteit en (on)voorspel
baarheid van de factor. De volatiliteit van de factor zorgt ervoor dat een aangenomen scenario 
af kan wijken van datgene wat werkelijk optreed. Des te meer volatiel een factor is, des te 
meer zal deze kunnen afwijken van het in het beleid opgenomen scenario. 
Met andere woorden: Een ontwikkeling van een bepaalde factor zal optreden. De mate 
waarin, de snelheid waarmee en het tijdstip waarop zijn onduidelijk, dit vormt risico. Hoe 
minder zeker de ontwikkeling vast te stellen is, des te hoger het risico. Het risico uit zich 
uiteindelijk in een andere dan verwachte ontwikkeling van het rendement (van een sector). 

6.3.4 Reduceren van risico 

Het risico dat een bepaalde ontwikkeling optreedt, afwijkend van de voorziene richting kan 
worden verminderd. Wanneer er de mogelijkheid bestaat eventuele veranderingen te voorzien 
zal hiermee rekening kunnen worden gehouden. Deze mogelijkheid ontstaat wanneer over 
een bepaalde factor voldoende (betrouwbare) informatie bestaat cq. beschikbaar is. 

Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid zegt iets over de mate waarmee de ontwikkeling van een bepaalde factor 
kan worden vastgesteld. Hoe meer informatie over een factor voorradig is, des te beter zal 
zijn ontwikkeling kunnen worden voorzien. Hierbij dient niet te worden vergeten dat dit in 
sommige gevallen relatief is en inherent aan elkaar. 
Wanneer een factor weinig fluctuatie in zijn ontwikkeling zal kennen, is er waarschijnlijk 
weinig behoefte aan een regelmatige informatievoorziening over deze schommelingen ervan. 
Daarbij komt dat voor bepaalde informatie men afhankelijk is van een beperkt aantal 
bronnen. Wanneer veel "wijzen" een voorspelling geven die eenzelfde oriëntatie kent mag 
verondersteld worden dat deze in de toekomst redelijkerwijs optreedt. Een belangrijk aspect 
hierbij blijft het verleden als input te blijven gebruiken. 

Kwantificeren van betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid wordt weergegeven aan de hand van een index; de Betrouwbaarheids
index. Deze geeft een zekere mate van risico weer dat een bepaalde verwachte voorspelling 
niet geheel overeenkomt met de uiteindelijke ontwikkeling. Hiermee zegt het iets over de 
(on)zekere ontwikkeling van elke individuele factor. Deze index is opgebouwd uit een drietal 
risico-indicatoren, te weten: 

• Fluctuatie (Fl) Fluctuatie van de factor; De fluctuatie van een factor zegt iets over de 
mate van snelheid waarmee er veranderingen plaats vinden met betrekking tot de 
ontwikkeling van de factor. 

• Bronnen (Br) Hoeveelheid van informatie betreffende mogelijke ontwikkelingen van 
de factor. Hoeveel naslagmogelijkheden, visies, meningen zijn er betreffende 
mogelijke ontwikkelingen tot die factor. Hoe meer bronnen hoe beter een bepaalde 
fluctuatie of ontwikkeling in de toekomst kan worden ingeschat. 

• Frequentie(Fr) Frequentie van informatie betreffende ontwikkelingen van de factor. 
Hoe vaak en/ of met welke regelmaat worden gegevens betreffende de factor 
verstrekt. De frequentie van informatie biedt de mogelijkheid om een patroon te 
herkennen in ontwikkelingen van een bepaalde factor. 
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Naar mijn mening dragen niet alle voornoemde indicatoren evenwichtig bij aan de 
Betrouwbaarheidsindex. Zoals reeds is aangegeven zal een ontwikkeling van een factor die 
relatief gestaag verloopt weinig risico opleveren. De ontwikkeling is goed te voorzien en bij 
eventuele afwijkingen zullen deze binnen de zekere periode waarover het beleid wordt 
bepaald niet veel verschil kennen. Andersom zal een factor die gekenmerkt wordt door een 
hoge mate van fluctuatie een groter risico vormen. Deze zal met name op ex-ante basis 
worden vastgesteld, waarbij de beschouwde periode tussen twee opvolgende portefeuille
allocaties bedraagt; 3-5 jaar. 

Aansluitend op het voorgaande zal de mate waarin informatie voorradig is betreffende een 
bepaalde factor de mogelijkheid bieden deze te kunnen voorzien. Hierbij dient rekening 
gehouden te worden met het feit dat het aantal bronnen relatief is: 

• Een gestaag ontwikkelende factor draagt weinig risico, legio bronnen dragen weinig 
bij aan risicoverlaging; 

• Afkomst van informatie; hierbij moet bedacht worden dat er soms sprake is van 
slechts één instantie die het brononderzoek doet waarin de rest volgt. 

De frequentie waarmee informatie wordt vergeven cq. omtrent een bepaalde ontwikkeling te 
vinden is. Ook hierbij dient omzichtig omgegaan te worden met het gegeven: 

• Over bepaalde factoren kan zeerinfrequent informatie vrij komen. Echter, in lijn met 
de hoeveelheid info die te verkrijgen is betreffende een bepaalde factor, is dit niet 
altijd even relevant. Bij factoren, cq. onderhavige processen met een dermate trage 
ontwikkeling heeft hoge mate van informatievoorziening weinig toegevoegde waarde 

Het voorgaande in ogenschouw nemende is er gemeend een weging te doen plaatsvinden ten 
aanzien van de risico-indicatoren die de Betrouwbaarheidsindex vormen. De risicobijdrage 
van een factor zal met name afhankelijk zijn van zijn fluctuatie (FL), vervolgens van de 
bronnen (BR) die deze beschrijven en uiteindelijk de frequentie (FR) waarmee deze worden 
vrijgegeven. De verdere uitwerking van deze index is opgenomen in bijlage 4(8). 

6.3.5 De combinatie van subjectieve aanvullingen 

De subjectieve aanvulling die wordt gegeven binnen het format is tweeledig. De vervolgstap 
is om te komen tot een voorstel om beide aanvullingen te combineren. Op deze wijze kan het 
dienen als onderdeel van het format dat subjectieve besluitvorming binnen de sectorallocatie 
verduidelijkt. Hiervoor dient een parallel tussen de aanvullingen gevonden te worden: 

De aanvullingen geven onafhankelijk van elkaar: 
• Kwantitatief; de invloed van verschillende macrofactoren op het rendement van de 

vastgoedsectoren (gevoeligheid). 
• Kwantitatief risico; toegekend aan de (on)zekere ontwikkeling van de macrofactoren. 

Beide geven hiermee kwantitatieve informatie over de macrofactoren. Voorgesteld wordt 
deze informatie te bundelen. Het koppelen van de informatie geeft weer: De ( on)zekere 
ontwikkeling van de verschillende macrofactoren gerelateerd aan de invloed die zij hebben op 
de diverse vastgoedsectoren. Met andere woorden: 

• Wanneer de invloed van een macrofactor op het rendement van een sector klein is, 
gecombineerd met het gegeven dat de ontwikkeling van de factor goed te voorspellen 
valt, levert dit weinig risico t.a.v. een verwachte rendementsontwikkeling; 

• Wanneer de invloed van een macrofactor op het rendement van een sector groot is, 
gecombineerd met het gegeven dat de ontwikkeling van de factor slecht te 
voorspellen valt, levert dit veel risico t.a.v. een verwachte rendementsontwikkeling. 
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Dit dient vertaald te worden naar een werkbaar gegeven bilmen de sectorallocatie: 
• Wanneer het totaal aan invloed van de beschouwde macrofactoren op een sector 

weinig is, tezamen met een goede voorspelbaarheid van de ontwikkeling van die 
factoren, kan gesteld worden dat de rendementsontwikkeling goed voorspelbaar is: 
De kans op (en gevoeligheid voor) onvoorziene ontwikkelingen t.a.v. het rendement 
is laag. 

• Wanneer het totaal aan invloed van de beschouwde factoren op een sector groot is, 
tezamen met een grote onzekerheid betreffende de ontwikkeling van de macro
factoren, kan gesteld worden dat de verwachte rendementsontwikkeling als zeer 
onzeker worden bestempeld: De kans op (en gevoeligheid voor) onvoorziene 
ontwikkelingen t.a.v. het rendement is hoog. 

Wanneer dit vertaald wordt naar de totale sectorallocatie binnen een vastgoedportefeuille: 
• Wanneer een portefeuille bestaat uit één sector, die gekenmerkt wordt door een grote 

gevoeligheid voor ( on)zekere ontwikkelingen van macrofacto ren, wordt de gehele 
portefeuille als gevoelig aangemerkt; 

• Wanneer een portefeuille bestaat uit één sector, die gekenmerkt wordt door een lage 
gevoeligheid voor ( on)zekere ontwikkelingen van macrofactoren, wordt de gehele 
portefeuille als niet-gevoelig aangemerkt; 

Wanneer een sector of portefeuille wordt gekenmerkt door een zeker gevoeligheid wordt deze 
aangeduid met het S(ensitivity)-Risk. De zogenaamde S-Risk geeft de mate van risico aan 
van een (on)zekere rendementsontwikkeling door de invloed van de macrofactoren (en de 
(on)zekere ontwikkeling) op de sector of portefeuille. 

Binnen de portefeuille dient dan gezocht te worden naar de verhouding van sectoren die 
tezamen de laagste gevoeligheid kennen. Daarbij dient gelet te worden op het 
diversificatieprincipe. 

6.4 De combinatie van aanvullingen op de sectorallocatie 
In paragraven 6.2 en 6.3 zijn de aanvullingen voorgesteld zoals deze kunnen plaatsvinden op 
de door Muller [2003) geïntroduceerde methodiek. Enerzijds is hier een toevoeging 
voorgesteld gebaseerd op bestaande rekenmethodiek. Anderzijds is hier een extra tooi aan 
toegevoegd dat inzicht geeft in de subjectieve wijze waarop besluitvonning kan plaatsvinden 
betreffende ontwikkelingen van macrofactoren m relatie met de verschillende 
vastgoedsectoren. 

Deze twee methoden, die beide informatie geven over een voor ogen staande portefeuille
allocatie, kunnen gecombineerd worden binnen een format. De eerste methode geeft hierbij 
informatie over de performance op basis van behaalde rendementen in het verleden. 
De tweede methode geeft inzicht in de gevoeligheid van de desbetreffende 
portefeuilleconfiguratie voor onverwachte ontwikkelingen van de rendementsbeïnvloedende 
macro factoren. 
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6.5 Resumé en conclusie 
In voorgaand hoofdstuk bleek reeds dat de berekening zoals Muller [2003) voorstelde een 
goede basis kon vormen voor de verantwoording van de sectorallocatie vastgoed. De 
gebruikte methodiek is vergelijkbaar met de door het pensioenfonds bekende methoden. Er 
mag worden verondersteld dat deze wijze van objectieve allocatie inzichtelijk is voor een 
institutionele belegger. 

Muller is bij de door hem uitgevoerde berekening uitgegaan van een aantal uitgangspunten. 
De veronderstelling dat een portefeuille normaal verdeeld dient te zijn blijkt echter niet altijd 
meer een voorwaarde. Een scheef verdeelde reeks wordt hierbij geaccepteerd, mits deze 
positief scheef verdeeld is. 
Overeenkomstig het gebruik van de normaal verdeelde portefeuille wordt de Sharpe-ratio als 
risicomaatstaf gehanteerd. Bij de heroriëntering naar de scheve portefeuille vindt er tevens 
een verschuiving van risico-interpretatie plaats. Het gebruik van Downside Deviation als 
extra risicomaatstaf zal hierbij het meest aansluiten. Het gebruik van de Sharpe-ratio blijkt in 
eerste instantie echter nog een goed besliscriterium Hoewel de Sharpe-ratio zijn beperkingen 
kent wordt deze risico-maatstaf, vanwege zijn minder lastige interpretatie en bekendheid, als 
leidend bestempeld. 

Er is invulling gegeven aan de wijze waarop de VVB (de ontwikkeling van) macrofactoren in 
haar sectorallocatie kan betrekken. Geconcludeerd kan worden dat het ontbreekt aan een 
eenduidig overzicht van factoren die hiertoe behoren. Op basis hiervan (en de vergelijking 
van verschillende onderzoeken) wordt een gereduceerd aantal macrofactoren voorgesteld die 
opgenomen worden in het sectorallocatiebesluit 

De invloed van rendementsbeïnvloedende macrofactoren wordt inzichtelijk gemaakt door 
deze te kwantificeren. Dit sluit aan bij de objectieve methode en de in § 3.6 beschreven 
problematiek omtrent informatieverschaffing rond sectorallocatie: 

• Er is sprake van de invloed die de macrofactor heeft op de vastgoedsector. Deze invloed 
is niet expliciet uit te drukken. Door het kwantificeren van de invloed in een drietal 
invloedskiassen kan hier toch uitdrukking aan worden gegeven; 

• Er is sprake van een onzekere ontwikkeling van macrofactoren. Het risico van deze on
zekere ontwikkeling wordt gekwantificeerd met behulp van een betrouwbaarheidsindex. 

De invloed van het beschouwde (aantal) macrofactor(en) op een sector, tezamen met de 
( on)zekere ontwikkelingen van deze factor( en), zegt iets over de gevoeligheid van de 
rendements-ontwikkeling van de desbetreffende sector. De gevoeligheid van een sector vormt 
in een multi-sectorportefeuille, tezamen met de gevoeligheid van de overige sectoren, de 
gevoeligheid van de totale portefeuille. Deze wordt aangeduid als het S-Risk van de 
portefeuille. Deze onzekerheid kan worden verlaagd door: 

• Te kiezen voor een sectorallocatie waarin sectoren zijn opgenomen die minder gevoelig 
zijn voor ontwikkelingen van macrofactoren; 

• Het verzorgen van een betere betrouwbaarheid t.a.v. de ontwikkelingen van de 
beschouwde macrofactoren, bijvoorbeeld door een betere informatieverschaffing. 

Door de objectieve en subjectieve methode te combineren kan er inzicht verkregen worden in 
de totale rendementsontwikkeling. Het objectieve deel (op basis van rendementreeksen) geeft 
inzicht in de historische performance. Het subjectieve deel (op basis van macrofactoren) geeft 
inzicht in de gevoeligheid van de desbetreffende portefeuilleconfiguratie voor onverwachte 
ontwikkelingen van de rendementsbeïnvloedende macrofactoren. 

Tot nu toe is herhaald gesproken over "het format". Gezien de kwantitatieve informatie die 
het format geeft wordt ervoor gekozen deze op te nemen in een model (spread-sheet). In het 
volgende hoofdstuk wordt gekeken hoe deze informatie gemodelleerd kan worden. 
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Hoofdstuk 7 De verantwoording verantwoordt 

7.1 Inleiding 
Voor het kurmen verantwoorden van de voorgestelde sectorallocatie dient een format cq. 
model gevonden te worden dat inzicht geeft in het desbetreffende keuzeproces. Dit 
keuzeproces is hierbij enerzijds gebaseerd op de beoordeling van objectieve factoren 
(rendement en risicomaatstaven), anderzijds de subjectieve beoordeling omtrent macro
factoren. Dit hoofdstuk zal nader ingaan op het ontwikkelen van een model dat dit inzicht 
mogelijk dient te maken. 

7.2 De positie van een model in bet verantwoordingsproces 
There are many methadsjor predicting thefuture. For example, you can read horoscopes, tea 
leaves, tarot cards, or crystal balls. Collectively, these methods are known as "nutty 
methods". Or you can put well-researched facts into sophisticated computer models, more 
commonly referred to as "a complete waste of time." [Scott Adams]. 

Dit citaat heeft een belangrijke boodschap in zich bij het opstellen cq. hanteren van een 
model. Bij het gebruik van een model moet in ogenschouw worden genomen dat een 
dergelijke benadering slechts een vereenvoudiging is van een veel complexere werkelijkheid. 
Hierbij dient bedacht te worden dat een model zo goed is als degene die het ontwerpt en zo 
nauwkeurig als degene die ermee werkt. Kennis, kunde en ervaring, alsook het tijdstip/ 
tijdskader waarin men de toepassingen van een model plaatst, kunnen invloed hebben op de 
uiteindelijke uitkomst. De interpretatie van de uitkomst (en het gebruik ervan in het 
beslissingenproces) dient dan ook altijd met enige omzichtigheid te worden benaderd. 

Ten aanzien van het voorgestelde model wordt een volgend citaat gebruikt: All science is 
concerned with the relationship of cause and effect. Each scientific discovery increases man 's 
ability to predict the consequences of his actions and thus his ability to control future events. 
[Laurence J. Peter 1919-1988] 

De keuze voor een zekere indeling van de portefeuille zal consequenties hebben voor de te 
behalen resultaten. Bij een beter inzicht in eerder gemaakte keuzes is het in een later stadium 
beter te begrijpen waarom de keuzes zijn gemaakt en indien nodig daarop aan te passen. 

7.3 Modelleren van het kwantitatieve allocatieproces 
Binnen het model wordt onderscheid gemaakt in een tweetal modules. De eerste (objectieve) 
module maakt gebruik van de financiële theorieën overeenkomstig Muller (2003], aangevuld 
met nadere uitgangspunten als voorgesteld in hoofdstuk 6. De tweede (subjectieve) module 
kwantificeert invloeden risico van ( on)zekere ontwikkelingen van macrofactoren en geeft 
hiermee de gevoeligheid van de portefeuille weer. 
Als opzet is gekozen voor een model op basis van een spreadsheet waarin objectieve en 
subjectieve factoren zijn opgenomen. Deze spreadsheet maakt het mogelijk om voorgestelde 
wegingen van de verschillende factoren in te voeren. Naast de invoermogelijkheid bestaat 
hierdoor inzicht te verkrijgen in de wegingen (parameters) die worden gebruikt. 
Opgebouwd als een spreadsheet projecteert het model de verschillende sectorallocaties naast 
elkaar. Aan de hand van een grafische weergave wordt de mogelijkheid geboden posities van 
verschillende allocaties relatief eenvoudig te bepalen. 
Naast een statisch inzicht in gebruikte parameters en beschouwde macrofactoren is er tevens 
sprake van dynamiek. Uitgaande van in te voeren portefeuilleallocaties berekent het model 
(en geeft weer) de veranderingen/ wisselingen in factoren. 
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7.4 Objectieve kwantitatieve module 

Overeenkomstig de eerder aangehouden volgorde wordt eerst de objectieve rekenkundige 
module binnen het voorgestelde model beschreven. De module berekent op basis van 
ingevoerde parameters (bandbreedte en Target) verschillende "richtportefeuilles". Dit zijn 
portefeuilles die (door afwijkende sectorverhoudingen) gekenmerkt worden door ver
schillende waarden voor de risicomaatstaven. Op basis van deze maatstaven kan een voorkeur 
("richting") worden gekozen voor één of meerder sectorallocaties. 

7.4.1 Uitgangspunten 
De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de rekenkundige onderbouwing van Muller 
[2003] zijn eerder beschreven in§ 5.2. Hieraan zijn op basis van§ 6.2 aan toegevoegd: 

• Een zo hoog mogelijke rendements-I risicoverhouding (Sharpe-ratio); 
• Indien er sprake is van een niet-normale verdeling dient deze positief scheef te zijn; 
• Risico wordt in tweede instantie benaderd in de vorm van Lower Partial Moments; 
• De sector bedrijfsruimten wordt vastgesteld op maximum 10%; 
• Er is gekozen om op sectorwaarden van 5%-punten af te ronden. 

7.4.2 Invoeren van parameters 
Muller [2003] komt met zijn bevinden in tweede instantie tot de optimale sectorallocatie. 
Echter, de statistisch bepaalde optimale portefeuille hoeft niet de meest ideale portefeuille te 
zijn voor de belegger. Gegeven het vigerende beleid, de bestaande portefeuille en het 
gewenste rendement-/ risicoprofiel zal een belegger willen kiezen voor die portefeuille die het 
beste bij zijn doelstellingen past. 
BiiiDen de objectieve module wordt de mogelijkheid geboden een aantal parameters in te 
voeren die overeenkomen met het gewenste beleid of richting. In eerste instantie worden 
hiervoor bandbreedtes ingevoerd. Vervolgens kan een bepaalde Target worden vastgesteld. 

Bandbreedtes 
In dit deel van de module worden de verhoudingen van de verschillende sectoren ingevuld. 
Met deze allocatieverhoudingen wordt op basis van de historische rendementreeksen en de 
door Muller [2003] toegepaste methodiek een aantal richtportefeuilles doorgerekend. 
Hierbij bestaat de mogelijkheid per sector percentages in te vullen. Gekozen is om deze 
percentages af te ronden op 5%. Gezien de kenmerken van vastgoed zal deze marge 
voldoende zijn om een eerste indruk te krijgen van een mogelijke richtportefeuille. 
Er bestaat nog geen langjarige reeks voor de sector bedrijfsruimte. In het model is echter wel 
de mogelijkheid geboden deze sector op te nemen. Rekening houdende metdeMPT wordt bij 
het opvoeren van de verhouding van de sector een maximum van 10 % aangehouden. 

Sectorpercë~ta es_l)()_rtefeuiiJe 
34 Mln. Max. 

Wonin_g_en 25 30 35 40 
Winkels 30 35 40 45 
Kantoren 15 20 25 30 
Bedrijfsruimten 0 5 10 -

Tabel 7.1: Door te rekenen allocatrepercentages sectoren 

Het model berekent vervolgens alle mogelijke portefeuilles door die met de ingevulde 
parameters een 100 % score halen. De module duidt aan dat er 34 verschillende configuraties 
berekend kunnen worden. Op basis van tabel 7.1 kan gesteld worden dat inzicht verkregen 
wordt in de door de VVB beschouwde sectorallocaties. 

Target 
Voor de berekening van de Lower Partial Moments wordt uitgegaan· van een minimaal te 
behalen rendement, de Target (§ 6.2.2). Hier wordt het minimaal gewenste rendement 
ingevoerd. Op basis hiervan kan de positie van een sectorallocatie worden bepaald met het 
risico deze onderwaarde niet te behalen. 
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7.4.3 Optimale objectieve portefeuille 

Overeenkomstig Muller [2003] is het mogelijk op zoek te gaan naar de meest optimale 
portefeuille-indeling op basis van risicomaatstaven. Het model projecteert hierbij de 20 best 
presterende portefeuilles op basis van Sharpe-ratio. Het opnemen van meerdere 
richtportefeuilles heeft geen toevoegde waarde. 
Wanneer van deze portefeuilles geen voldoet aan de wensen (rendements-/ risicoverhouding) 
van de belegger kan gezocht worden naar die configuratie die wel voldoet. Hiervoor dienen 
de eerder ingevoerde bandbreedtes te worden aangepast. 

Rich-tportefeuille I 2· l 4 _5, 6 7 8 -- 9 10 
Woningen 30 35 25 30 40 35 25 30 40 35 

Winkels 45 40 45 40 35 35 40 35 30 30 

Kantoren 15 15 20 20 15 20 25 25 20 25 

Bedrijfsruimten 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Sharpe-ratio 1,93 1,92 1,92 1,91 1,91 1,90 1,89 1,88 1,88 1,87 
Rendement 9,38 9,42 9,29 9,33 9,46 9,37 9,24 9,27 9,40 9,31 

Risico 4,85 4,90 4,84 4,88 4,96 4,93 4,88 4,92 5,00 4,98 

Scheefbeid -0,16 -0,10 -0,08 -0,02 -0,04 0,04 0,05 0,11 0,10 0, 17 

Kurtosis 0,19 0,18 0,19 0,16 0,19 

LPMO 0,04 O,ü7 0,04 0,04 0,04 

E(x<l) -0,48 -0,10 -0,11 -0,51 -0, 15 
LPMI 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01 
LPM2 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 

Downside Risk 0,09 O,ü3 0,02 0,10 0,03 
Tabe17.2: Portefeutlle-opttes; nchtportefeui!1es 

Wanneer uitgegaan wordt van het invoeren van de parameters in tabel 7.2 worden de waarden 
van 10 verschillende richtportefeuilles weergegeven. Daar waar de portefeuilles negatief 
scheefverdeeld zijn worden verdere risicomaatstaven cq. besliscriteria niet berekend. 
Middels iteratie van bandbreedtes en target is het mogelijk de sectorallocatie met beste perfor
mance te bepalen. Het bepalen van deze portefeuille valt buiten het kader van het onderzoek. 

Beslissing op basis van Sharpe-ratio 
Op basis van de in tabel 7.2 opgenomen portefeuilles lijkt portefeuille-optie I de beste optie. 
Bij de beoordeling van scheefheid blijkt echter dat er sprake is van een negatief scheve 
verdeling. Om deze reden zal deze verdeling (1 tot en met 5) afvallen. Op basis van Sharpe
ratio kent dan portefeuille 6 de beste rendement-/ risicoverhouding. 
De toevoeging van het module zit het in het kwmen beoordelen (en tegen elkaar afzetten) van 
verschillende portefeuilleopties op grond van meerdere risicomaatstaven. Op basis van de 
onder § 6.2.2. behandelde maatstaven kan een verdere analyse plaatsvinden. 

Beslissing op basis van Lower Partial Moments 
Uitgaande van tabel 7.2 kunnen vervolgens de overige risicomaatstaven worden beoordeeld. 
Hierbij geldt dat er vanuit verschillende invalshoeken een beoordeling kan worden gegeven. 
Wanneer besluitvorming plaatsvindt op basis van LPMO, dan blijken portefeuille 6, 8, 9 en 10 
een even grote kans op onderdekking te hebben. Portefeuille 7 kent een grotere kans op 
onderdekking dan de overige vier. 
Wanneer besluitvorming plaatsvindt op basis van E(x<T) blijken portefeuille 6 en 9 slechter 
te presteren dan 7, 8 en 10. De verwachting van de waarde onder de Target ligt bij deze 
portefeuilles aanzienlijk lager dan de overige drie. 
Wanneer besluitvorming plaatsvindt op basis van LPMl, dan is portefeuille 8 de best 
presterende portefeuille. De berekende waarden van de overige portefeuilleallocaties wijken 
echter weinig af. Met andere woorden: voor alle portefeuilles geldt dat het aantal 
waarnemingen onder de target klein is en de gemiddelde afwijkingen ervan ten opzichte van 
de Target is eveneens gering. 
Wanneer besluitvorming plaatsvindt op basis van Downside Risk, dan blijkt dat portefeuille 8 
opnieuw de best presterende portefeuille is. Op basis van deze risicomaatstaf blijken 
portefeuille 6 en 9 het minst goed te presteren. 
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7.5 Subjectieve kwantitatieve module 
Op basis van de 20 portefeuilles met de hoogste Sharpe-ratio (§ 7.3.3) wordt vervolgens de 
gevoeligheid (S-Risk) per portefeuille doorgerekend. Aan de hand van de volgende 
uitgangspunten dienen eerst de benodigde parameters ingevuld te worden. 

7.5.1 Uitgangspunten 

• Iedere beschouwde, opgenomen macrofactor heeft invloed op het rendement; 
• De invloed van een specifieke macrofactor, of combinatie van meerdere factoren, op 

het rendement c.q. bijdrage aan risico is niet exact bekend; 
• Een macrofactor heeft een minder/gelijke/meer invloed op verschillende sectoren; 
• De ontwikkeling van de macrofactor is in bepaalde mate (on)zeker; 
• De onzekere ontwikkeling vormt een risico; 
• Het risico is afhankelijk van de mate van voorspelbaarheid van ontwikkelingen van 

de macrofactor; de betrouwbaarheid; 
• Het gaat er hierbij om waarschijnlijke ontwikkeling of de onvoorspelbaarheid ervan 

vast te stellen, niet of hij positief dan wel negatief ontwikkeld; 
• Een macrofactor met een grotere onvoorspelbare ontwikkeling kan een groter risico 

vormen; afhankelijk van de betrouwbaarheid m.b.t. zijn onzekere ontwikkeling en de 
invloed op het rendement van een zekere sector; 

• Het totaal aan risico is de som van alle risico's van de beschouwde macrofactoren. 

7.5.2 Invoeren van parameters 

Net als in de objectieve module dienen er in deze module de in § 6.3 behandelde parameters 
(tabel 6.2) in het model worden ingebracht. Deze bedragen de te beschouwen factoren die bij 
de sectorallocatie worden meegenomen. Daarnaast worden de gekwantificeerde wegingen 
voor de betrouwbaarheid en invloed ingevoerd. De ingevoerde factoren cq. wegingen geven 
inzicht in de toegekende verhoudingen zoals deze door de WB worden gehanteerd. 

DESTEP-/ macrofactoren 
In de objectieve module bestaat de mogelijkheid verschillende DESTEP-/ macrofactoren die 
invloed hebben op het rendement op te nemen. De factoren zijn gerubriceerd naar de 
verschillende DESTEP-hoofdgroepen (tabel 7.3 geeft inzicht in de Economisch-Monetaire 
factoren). Uit voorgaand onderzoek blijkt dat er geen eenduidigheid bestaat in te beschouwen 
factoren . In het model zijn de factoren uit tabel 6.2 opgenomen. Hier bestaat de mogelijk 
desgewenst factoren aan toe te voegen dan wel weg te laten. 

De invloed van rendementsbeïnvloede macrofactoren op de vastgoedsectoren 
Als beschreven(§ 6.3.2 en bijlage 4A) kan het eerste deel van de subjectieve module worden 
ingevuld; de invloed van de individuele macrofactoren op de verschillende vastgoedsectoren. 
In het model wordt dit als volgt opgenomen: 

JS'ètrouwbaarbeld Invloed 

A Ecooomjsch-Mooetair' -
.FL Bil FR ln.dex Ka Wó Wl Be 

I Rente 3 5 3 5 
2 De- en inflatie 3 3 5 5 
3 Private consumptie 7 3 5 3 
4 Belast ingdruk 5 3 3 3 
5 Bouwkosten 3 3 5 7 

6 Grondkosten 7 5 5 5 
7 Fase in de beleggingscyclus 3 5 7 7 

8 Producentenvertrouwen 3 5 3 7 

.. Tabel 7.3: mvloed van rendementsbe mvloedende factoren 

In tabel 7.3 zijn de economisch-monetaire factoren opgenomen. Binnen de module worden 
echter dezelfde handelingen uitgevoerd voor de overige macrofactoren (tabel 6.2). 
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Betrouwbaarheid 
Als beschreven (§ 6.3.3 en bijlage 4B) kan het tweede deel van de subjectieve module 
worden ingevuld. Hierbij wordt in de betreffende kolom de waarde ingevuld voor 
respectievelijk de Fluctuatie (FL) van factor, de hoeveelheid bronnen (BR) en de Frequentie 
waarmee informatie betreffende ontwikkeling van de factoren wordt gegeven (FR) . 

.BetrouwbaarHeid 

A E~onomisch-Monefllir FL BR FR Jnde:JJ 
I Rente 3 3 3 4 

2 De- en inflatie 2 I 3 2 

3 Private consumptie 2 3 3 4 

4 Belastingdruk 3 2 3 4 

5 Bouwkosten I 2 3 2 

6 Grondkosten 2 2 3 3 
7 Fase in de beleggingscyclus 3 2 2 3 
8 Producentenvertrouwen 2 I I I . . 

Tabel 7.4: betrouwbaarhetdtndex 

De module berekent vervolgens per factor de Betrouwbaarheidsindex. Deze worden 
opgenomen in de laatste kolom (Index). 

7.5.3 S-Risk van de vastgoedsectoren- en portefeuilles 

De invloed van een (aantal) macrofactor(en) op een sector, tezamen met de (on)zekere 
ontwikkelingen van deze factor( en), zegt iets over de gevoeligheid van de rendements
antwikkeling van de desbetreffende sector; het S-Risk van de sector (tabel 7.S). De 
berekening is opgenomen in bijlage SA 

" astRoedsectoren 5-Risk per sector 
Wonineen 3,63 

Winkels 3,47 

Kantoren 3,13 

Bedrijfsruimten 3,35 
Tabel 7.6: S-Rtsk per sector 

Tabel 7.S wijst uit dat woningen het meest gevoelig zijn voor veranderingen ten aanzien van 
de beschouwde factoren. Met andere woorden: Het (zich anders) ontwikkelen van 
macrofactoren (dan aangenomen voor het opgestelde beleid) heeft het meeste invloed op de 
rendementsantwikkeling van de sector woningen. 
De sector kantoren zal het minst risicogevoelig zijn voor anders dan verwachte 
ontwikkelingen die invloed uitoefenen op het uiteindelijke rendement van de sector. Het 
principe van diversificatie buiten beschouwing gelaten zou een volledige allocatie naar 
kantoren het kleinste risico vormen voor een verwacht rendement en de afwijking daarop. 

De gevoeligheid van een sector vormt in een multi-sectorportefeuille, tezamen met de 
gevoeligheid van de overige sectoren, de gevoeligheid van de totale portefeuille. Deze wordt 
aangeduid als het S-Risk van de portefeuille. De gevoeligheid van de 20 best presterende 
portefeuilles op basis van Sharpe-ratio § 7.3 .3. wordt vervolgens berekend. (Bijlage SB) 

Portefeuilles S-Risk 
I 3,46 

2 3,46 

3 3,36 
4 3,44 

5 3,47 

6 3,45 

7 3,41 

8 3,42 

9 3,45 
10 3,43 

Tabel 7.7: S-Rtsk per portefewlle 
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Uit tabel 7.6 blijkt dat portefeuille 3 de laagste score 
behaalt. Dit betekent dat deze sectorallocatie het minst 
gevoelig is ontwikkelingen van de beschouwde macro
factoren resulterend in een afwijkend dan verwachtte 
rendementsontwikkeling. Portefeuille 7 behaalt de tweede 
laagste score. Portefeuille S blijkt het meest gevoelig voor 
onverwachte ontwikkelingen in de macrofactoren. Het 
risico op een afwijking ten aanzien van het verwachte 
rendement is hier het grootst. 
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7.6 Combinatie kwantitatieve modules 
In voorgaande paragraven zijn los van elkaar de objectieve en subjectieve module be
schreven. Voor de uiteindelijke verantwoording van het allocatiebesluit dienen de parameters 
die hieruit voorkomen omgezet worden naar eenvoudig interpreteerbaar format Hiervoor is 
gekozen voor een duo-oplossing in zowel een tabelformat als een diagramoplossing. 

7.6.1 Tabelformat 
In paragraven 7.4 en 7.5 is op twee manieren inzage verkregen in de performance van een 
portefeuille. De waarden uit tabellen 7.2 en 7.6 worden in 1 tabel samengebracht (tabel 7.7). 

Ridllll011deJI.ill~ .1. :i 3 4 $ 6 7 8 9 10 
Wonineen 30 35 25 30 40 35 25 30 40 35 
Winkels 45 40 45 40 35 35 40 35 30 30 

Kantoren 15 15 20 20 15 20 25 25 20 25 
Bedrijfsruimten 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Sharpe-ratio 1,93 1,92 1,92 1,91 1,91 1,90 1,89 1,88 1,88 1,87 
Downside Risk 0,09 O,û3 0,02 0,10 O,û3 
S-Risk 3,45 3,41 3,42 3,45 3,43 

Tabel7.7 Combmalle Beslossmgscntena 

Op basis van bovenstaande tabel kent portefeuille 6 de beste performance op basis van 
rendement-/ risicoverhouding, Sharpe-ratio. Wanneer het Downside Risk van de portefeuille 
de belangrijkste beslisfactor is, zal portefeuille 8 geprefereerd worden. 

Verwijzende naar tabel 7.6 blijkt dat portefeuille 3 de laagste S-Risk kent Dit betekent dat 
deze verhouding van sectoren binnen de portefeuille het minst onder invloed staat van 
ontwikkelingen van macrofactoren. Gecombineerd met de relatieve zekerheid dat men de 
ontwikkeling van de macrofactoren kan voorspellen, betekent dit dat deze portefeuille de best 
voorspelbare rendementsantwikkeling kent. 
Op basis van scheefheid zullen portefeuilles 1 t/m 5 afvallen. Op basis van S-Risk zal dan 
portefeuille 7 de voorkeur hebben boven de overige portefeuillesamenstellingen. 

Op basis van 7.8 blijkt het niet eenvoudig om overzicht te krijgen in wat versebillende 
portefeuilles (ten opzichte van elkaar) presteren. Verwijzend naar § 4.6 wordt een diagram 
voorgesteld dat de posities van de verschillende portefeuilleallocaties weergeeft. 

7.6.2 Scatter-diagram 

Het opnemen van de verschillende data (risicomaatstaven), als in tabel 7.7 maakt inzichtelijk 
hoe verschillende portefeuille-allocaties presteren. Echter, de hoeveelheid aan data zal, zeker 
bij de beschouwing van meerdere portefeuilles, lastig interpreteerbaar zijn. Er wordt daarom 
gekozen om deze op te nemen in diagrammen. 
Door de portefeuilles uit te zetten op basis van hun performance kan snel inzicht verkregen 
worden op hun positie ten opzichte van de overige portefeuilles. Hierbij wordt gekozen om 
drie parameters te projecteren, zijnde de Sharpe-ratio, het S-Risk en de Downside Risk. 

Deze worden opgenomen in een zogenaamd scatter-diagram. Dit type diagram maakt het 
mogelijk twee parameters tegen elkaar af te zetten over de assen. Hierbij vormt het totaal aan 
snijpunten gevormd door de data van verschillende portefeuilles tot een puntenwolk. 

Overeenkomstig de splitsing die is aangebracht in objectieve en subjectieve performance
meting van de portefeuille wordt wederom een splitsing aangebracht. 

• Type 1: Sharpe-ratio I Downside Risk; 
• Type 2: S-Risk I Downside Risk. 
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Ad 1) Op de Y-as wordt de Sharpe-ratio afgezet tegen het Downside Risk op de X-as. Dit 
diagram geeft op basis van historische rendementen inzicht in de performance van de 
verschillende portefeuilleallocaties. Hierdoor is een direct verband af te leiden tussen de 
performance op basis van verleden en het risico een bepaalde target niet te halen. 

Sharpe - Downside Risk 
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Tabel 7.9 Scatter diagram Sharpe - Downside Risk 

Tabel 7.9 geeft de portefeuilles weer die op basis van Sharpe/ scheefheid in aanmerking 
komen als richtportefeuille. De portefeuilles met de hoogste Sharpe-ratio/ Downside Risk
verhouding worden rechtsboven in het diagram gezet. Portefeuilles in dit deel van het 
diagram worden gekenmerkt door een hoge Sharpe-ratio èn een lage Downside Risk. Dit is 
het gunstigst. De portefeuilles met een lagere Sharpe-ratio/ Downside Risk zijn linksonder in 
het diagram afgebeeld. 

Ad 2) Op deY-as wordtdeS-Risk afgezet tegen het Downside Risk op de X-as. Dit diagram 
geeft op basis van historische rendementen inzicht op de DD van de verschillende 
portefeuilleallocaties ten opzichte van de gevoeligheid voor ( on)zekere ontwikkelingen van 
macrofactoren en de invloed op de rendement van de portefeuille. 
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Tabel7.10 Scatter diagram Sharpe - Sensitivity Risk 

Tabel 7.10 beeldt dezelfde portefeuilles af als tabel 7.9. De portefeuilles met de laagste S
Risk en laagste Downside Risk worden rechtsboven afgebeeld. Hoe hoger het symbool voor 
de richtportefeuille in het diagram ligt, des te lager de Sensitivity Risk. 
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7.7 Resumé en conclusie 
In dit hoofdstuk is het format beschreven dat dient te beantwoorden aan de mogelijkheid de 
objectieve en subjectieve overwegingen t.a.v. een sectorallocatie inzichtelijk te maken. Het 
format is gerealiseerd binnen een dynamische spreadsheet. Deze maakt het mogelijk om op 
een relatief eenvoudige wijze verschillende portefeuilleallocaties tegen elkaar af te zetten cq. 
te beoordelen. Het model is opgebouwd uit twee modules; de objectieve en de subjectieve. 
De objectieve module bestaat uit de invoer van bandbreedtes en de target (parameters): 

• De bandbreedtes geven aan (inzicht in) met welke portefeuilleallocaties de meest 
optimale portefeuille wordt berekenend op basis van de langjarige rendementreeksen 
en de MPT-rekenrnethodiek [Muller, 2003]; 

• De target de rendementswaarde ten opzichte waarvan de LPM's worden bepaald 
Op basis van de ingevoerde parameters, rendementreeksen en rekenmethodiek worden 
verschillende sectorallocaties en de bijbehorende data (Sharpe-ratio, Lower Partial Moments) 
berekend. De sectorallocaties en bijbehorende data worden naast elkaar afgezet in een spread
sheet. De portefeuille met de hoogste Sharpe-ratio wordt hierbij in eerste instantie als beste 
portefeuille aangemerkt. Portefeuilles met een negatief scheve verdeling worden buiten 
beschouwing gelaten. 

De subjectieve module biedt de mogelijkheid inzicht te geven in: 
• De door de VVB beschouwde factoren bij sectorallocatie; 
• De (gekwantificeerde) invloed van macrofactoren op het rendement van de 

verschillende vastgoedsectoren; 
• De (gekwantificeerde) betrouwbaarheid waarmee ontwikkelingen van macrofactoren 

worden vastgesteld. 

Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt wat de invloed is van een bepaalde macrofactor op het 
rendement van een bepaalde sector; anderzijds wordt inzicht gegeven in de ( on)zekerheid 
waarmee de ontwikkeling van de desbetreffende factor voorzien kan worden. 
Op basis van de ingevulde parameters wordtdeS-Risk van een aantal portefeuilles berekend. 
Deze portefeuilles zijn de best presterende portefeuilles op basis van de Sharpe-ratio. De S
Risk geeft de gevoeligheid aan van de sectorallocatie. Dit is de gevoeligheid voor het niet 
behalen (afwijking) van een verwacht rendement. De gevoeligheid is hierbij opgebouwd uit 
de invloed van macrofactoren op het rendement van de verschillende sectoren en de mate 
waarmee de ontwikkeling van deze factoren vastgesteld kan worden. Een hoge S-Risk houdt 
in dat de rendementsontwikkeling onzeker is als gevolg van een hoge invloed van 
macrofactoren op de (verhouding van) sectoren en de onzekere ontwikkeling van de 
desbetreffende macrofactoren. 
Het invullen van parameters met betrekking tot de macrofactoren geeft hierbij inzicht in de 
subjectieve wijze waarop een VVB staat ten opzichte van deze factoren. Dit inzicht kan 
veranderen door toenemende kennis en wijzigende omstandigheden omtrent ontwikkelingen 
van beschouwde factoren. 

De combinatie van de objectieve en subjectieve module wordt samengevat in een tabel/ 
spreadsheet. Door de objectieve factoren en het S-Risk op te nemen is de positie van een 
portefeuille ten opzichte van overige portefeuilles te beoordelen. 
De complexiteit van het aflezen van meerdere factoren en beslissen op basis van meerdere 
criteria wordt ondervangen door het gebruik van diagrammen. Het gebruik van twee scatter
diagrammen maakt op een heldere wijze de positie van de verschillende sectorallocaties (ten 
opzichte van elkaar) inzichtelijk. Hierbij wordt enerzijds inzicht verkregen in de performance 
van de allocatie op basis van historische rendementen; anderzijds op de zekerheid van een te 
behalen rendement op basis van (on)zekere ontwikkelingen van macrofactoren. 

TuI e l('LhtlÎ!>CI'I f: unfvt~rslwit !!ind)lovc>n 

Real Estale Managementand Development 

60 



De verantwoording verantwoordt 
Een verkenning naar het kwantificeren van objectieve en subjectieve factoren in het sector-allocatieproces bij Nederlandse vastgoedbeleggingen. 

Hoofdstuk 8 Toetsing Model 

8.1 Inleiding 
De toetsing van het model kent in principe een tweezijdige inslag. In eerste instantie dient het 
voorgestelde format te voldoen cq. tegemoet te komen aan de doelstelling zoals deze 
geformuleerd is. Om hieraan te kunnen voldoen kan als basisvoorwaarde worden gesteld dat 
het rekenkundige deel van het model dient overeen te komen met de verwachtingen die eraan 
worden gesteld. Met andere woorden: Geeft het model die output die op basis van ingevoerde 
parameters verwacht mag worden. Aan de hand van een case-studie betreffende een 
portefeuille van een fictieve belegger zal hierin inzicht worden verkregen. 

8.2 Case-study 
De in voorgaande hoofdstukken beschreven methodiek is toegepast in een case-study. Er is 
gekozen geen gebruik te maken van een real-case. Het doel van het verslag is het verkrijgen 
van inzicht in de wijze waarop een VVB een sectorallocatie kan verantwoorden. Daarmee is 
er geen nut in het daadwerkelijk vaststellen van de optimale portefeuille van een zekere 
belegger. De na te streven sectorallocatie wordt bepaald voor een periode van 3 jaar. 

Pensioenfonds X wordt gekenmerkt door de volgende sectorverhoudingen in haar huidige 
directe vastgoedportefeuille: 

IVo Huldig 

-~oninç~_n _ _______ 5.~-~--·--
Winkels 27% -----·----- ---+-------·--------------· 
Kantoren 1 15% 
"B~driji;~~-~--------7-% _____ .. 
Tabel 8.1 Sectorverhoudmgen huidige portefemlle 

Voorwaarden bij de nieuw op te stellen sectorallocatie van de portefeuille: 
Woningen; het aandeel woningen mag maximaal toenemen tot 55%. Het aandeel mag 
gezien de te verwachten performance maximaal afnemen tot 40 %; 
Het aandeel winkels mag niet/ licht afnemen, op basis van de kenmerken van de 
bestaande portefeuille. Het aandeel winkels mag toenemen tot maximaal 40 % van de 
totale portefeuille; 
Het aandeel kantoren wordt met het oog op de huidige markt en verwachte 
ontwikkelingen stabiel gehouden met lichte mogelijkheden tot groei; 
De belegger wil gezien de onzekere economische omstandigheden en de korte 
rendementreeks het aandeel bedrijfsruimten niet verder laten toenemen. 

8.2.1 Invoer objectieve kwantitatieve module 

Rekening houdend met de voornoemde restricties worden de parameters van de bandbreedtes 
vastgesteld en ingevoerd (tabblad 1 "Voorblad" (Bijlage 6A)). 

Historische portefeuille 1976-2003 Sectorpercenlllgtl poriefeuille 

Rendement Risico Sltarpe . ,., ,. ' Mln. Ma~ 

Woningen 9,81 6,39 1,54 
' 

Woningen 40 45 50 55 

Winkels 9,07 ' 5,30 1,71 

I Kantoren 7 99 6,69 I I 19 

Winkels 25 30 35 40 

KatÏtoren 10 15 20 25 

Bedrijfsruimten 11,58 3,19 3,63 Bedrijfsruimten 0 5 0,3 0,2 

Target portefeuille 0 00 Totaal aantal richtportefeuilles 24 
Tabel 8.2 Door te rekenen allocatiepercentages sectoren 

Het format geeft aan dat met deze percentages sectoren een 24-tal richtportefeuilles zijn te 
construeren met een totaal van 100 %. De Target wordt op 0,00% gesteld. 
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In tabel 8.3 zijn de beste 20 richtportefeuilles opgenomen. 
. 1 2 3 4 s c;· 7 8 9 --~o---

Wonineen 45 40 45 50 40 50 55 45 40 55-
Winkels 40 40 35 35 35 30 30 '30 30 25 
Kantoren •' 10 15 15 10 20 15 :Jo 20 . 25 15 
Bedrlj(sruiriuen 5' -· 5 5 5 5 5 · _5 5 '5 ·. 5 

Shariîe-ratiö, ' .. - . · .185 I 85 I 83 .1-83 '\. I 83 I 81 -- 1 81 181 I 80 1 79 
Renderilent 

.. , , 9,42' - 9;33 9,37 ' 9,46 9,28 9,41 9,50 9,31 9,22 9,44 

Rlsicó ... , S;09 5,04 5,1.1 5, 16 5,07 -- 5,19 ' 5;24 5,15 5,12 .· 5,28 

Scheefheid 005 OOJ OIO 0 17 0 06 
Kurtosls 0,17 0,12 0,14 - _. 0;17 -- 0,07 

LPMO 0,04 0;04. - :' O,D4 - 0,04 - 0,04 
E(x<TI -0,56 -0;94 -0,59 . -0,25 -0,97 
LPMJ . I . 0,02 O,D3 0,02 - 0,01 0,04 
LPM2 0,01 O,D3 .. - 0,01 0,00 O,Q3 

·nownslde Risk I 0,11 -_-.- 0,18 ' 0,11 0,05 0,19 

lRi .11 u 13 T4 15 L6 17 18 19 20 
Woning_en - 50 45 45 50 40 50 55 . 45 40 55 
Winkels 25 25 · 40 40 40 35 - 35 35 35 30 
Kantoren 20 25 15 . 10 20 15 10 20 25 15 
Bedrijfsruimten 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sharpe-ratio· - I 79 I 78 - 178 17.8 1'77 1 76 1-76 J 76 1 75 I 74 
Rendement 9,35 9,26 . 9,14 9,:i3. 9,15 9,28 9;37 9,19 9,10 9,32 
Risico 5;23 -. 5,20 5,19 5,24 I 5,16 5,26 . 5,32 5,22 5,20 5,35 

Scheefheld 014 0 21 000 005 012 0 -12 
Kurtosls 0,11 0,15 0,19 0,16 0,18 0,18 
LPMO {),04 --.0,04 0,04 0,04 0;04 .· - 0,04 
E(x<TI -0,62 -0,28 -0,61 -0,64 ,_ .-0,32 -1,00 
LPMl O,D2 . 0,01 0,02 0,02 .. 0,01 0,04 
LPM2 --- O;Dl 0,00 O,Dl 0,02 ,-_ 0,00 0,04 
Downside Risk 0,12 0,05 - 0,12 0,12 0,06 0,06 . 

Tabel 8.3 Rrchtportefeullles 

Van de 20 richtportefeuilles die zijn doorgerekend blijken 9 portefeuilles gekenmerkt te 
worden door een negatief scheve verdeling. Verder blijkt dat portefeuilleallocatie 5 de beste 
performance kent op basis van de Sharpe-ratio. Wanneer de Downside Risk als belangrijkste 
risicomaatstafwordt gehanteerd blijken portefeuilles 9 en 12 het best te zijn. 

8.2.2 Invoer subjectieve kwantitatieve module 

In navolging van het objectieve gedeelte op basis van historische rendementen kan het sub
jectieve gedeelte worden ingevuld (Tabblad 2 "RBFactoren"( Bijlage 6B). Op basis van de in 
§ 6.2 en§ 7.5 geïntroduceerde methodiek wordt de gevoeligheid van de portefeuilles bepaald. 

Economisch-monetair 
l Rente 

2 De- en inflatie 

3 Private consumptie 

4 Belastingdruk 

s Bouwkosten 

6 Grondkosten 

7 Fase in de beleggingscyclus 

8 ProduCentenvertrouwen 

Demografisch-sodologisch 
9 Aibeidspotentieel 

to_,, M_i~ie-saldo 

11 'Bevolkingsontwikkeling 

12 ·Leeftijdsopbouw 

13 Inkomensontwikkeling 
14 . Werkeloosheid/ gelegenheid 

15 Private consumptie 

1.6 Maatschappelijke processen/ Trends 
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:Setrouwbaarbeld 

Ont Br Fr Index 

1 2_ l ' l 
1 1 I - I 

3 2 I · 2 
2 I 2 2 

2 2 2 . 2 

2. 2 2 2 

· 2 1 2 2 
· 2 2 1 2 

Betrouwbaarheld 

Onl Br Fr Jndex 

2 2 1 2 

3 2 2 3 
I 1 3 · - 2 

1 1 3 2 '-

2 2 3 3 
3 2 2 3 
2 2 2 2 

3 1 2 2 

62 

Invloed 

Ka Wo Wl Be 

s 7 s s 
I 7 s s s 

' 3 7 7 s 
s s s s 
s 7 3 s 
s 7 s 7 
7 7 7 7 
3 '3 3 ,_ 7 

0,68 0 84 0 70 0,82 

lnvloèd 

Ka Wo Wl Bè 
7 7 7 7 
s 7 s s 
s 7 s s 
7 7 3 3 
s 7 7 s 
7 7 7 7 
5 5 7 s 
s 7. -· s 3 

1,09 : 1,29 1,11 0,97 
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Betrouwbaarheld Invloed 

Tethnolo~iscb Ont Br Fr Index Ka Wo Wl Be 

J7 Infonnatie/ communicatie 3 I 1 2 ' 7 5 5 5 
18 Bouwtechniek 2 2 1 2 7 3 3 7 
19 .. · 

0,28 0,16 0,16 0,24 

In de tabel "Technologisch" is onder 19 geen factor opgenomen. Dit niet opnemen van een 
extra factor laat hiermee een lege regeL Het meer/ minder opnemen van factoren heeft 
hiermee invloed op de uiteindelijke hoogte van het S-Risk van de portefeuille. 
Het model bepaaldt een verhouding tussen sectoren, veroorzaakt door een afwijkende invloed 
door ontwikkelingen van factoren op het rendement van de sectoren. Het gaat hier om een 
verhoudingsgetal, niet om een absolute waarde. 

-Betrouwbaa rheid Invloed 

Politiek I nstitutioneel Oot Br Fr Index. Ka Wo Wl Be 

20. Politiek kiimaat - 2 . 2 1 . t 3 7 5 5 
21 Investeringscuhuur 2 1 1 i 5 5 .. .5 7 
22 Fiscale wetgeving 2 1 3 2 3 7 5 s 5 
23 Huurwetgeving 2 3 2 3 5 5 .5 .5 
24 Vergunningenbeleid -· 2 2 2 2 7 7 7 7 
25 Procedures '2 2 2 2 .7. 7 ·5 5 

0,75 O,Ti 0,69 0,71 

S-Risk per sector en richtportefeuille 
Door de cumulatie van de waarden per DESTEP-groep volgt het S-Risk per sector. 

Sec: toren S-Risk 
Kimtoren 2,80 
Woningen 3,06 
Winkels 2 66 
Bedrijfsruimten 2,74 

Tabel 8.4 S-Rtsk sectoren 

Op basis van de sectorverhoudingen van de richtportefeuilles uit tabel 8.3 en het S-Risk per 
sector uit tabel 8.4 kan vervolgens het S-Risk per richtportefeuille berekend worden. 

Richtportefeuille 1 z 3 4 s 6 7 8 9 10 

Woriingen 45 40 45 50 40 50 55 45 - 40 55 
.Winkels 40 40 35 35 35 30. 30 30 30 25 
Kantoren 10. 15 15 10 20 15 10 20 25 15 
Bedrijfsruimten ·· ,5 5 5 5 5 5 5 . 5 5 5 
S-Risk ... 2,85 2,89 2,87 .. 2,86 2,91 . 

nruch'tPortefeuille u 12 13 lA 15 16 17 18 19 20 

Wonlilgen 50 45 45 > 50 .40 50 55 45 40 55 
Winkels 25 25 . 40 40 40 35 35 35 35 30 
Kantoren 20 25 15 10 20 15 JO 20 25 15 
Bedrijfsruimten 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
S-Risk 2,89 2,88 2,85 2,87 2,86 2,90 

Tabel 8.5 S-Rtsk nchtportefeutlles 

Op basis van tabel 8.5 blijkt dat portefeuilles 5 en 15 tezamen het laagsteS-Risk kennen. Met 
andere woorden: deze portefeuilleallocaties zijn het minst gevoelig ontwikkelingen van 
macrofactoren en kennen het kleinste risico een afwijking van het verwachte rendement te 
behalen. Portefeuilles 10 blijkt daarentegen het meest gevoelig. 
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De richtportefeuilles opgenomen in de Scatter-diagrammen 
Vervolgens worden de data uit tabellen 8.3 en 8.5 omgezet naar Scatter
diagrammen(Tabblad 3 "Scatter-Diagrammen"( Bijlage 6C)). 

Sharpe Ratio - Downside Risk 

2,10 ,----.r------------...-------, 
2,05 +----+--------f---- --+----- -1 
2,00 +------lr--------t----- -+-- -----1 

Q 1 ,95 +-----tl------t------+-- ---- -; 
i 1,90 +------lr-------........ t------+------ -1 
~ 
~ 1,85 -J---+----A-. z-'l~----+------i 
.! 1,80 +------lr---- ...... ~: ...... -+-----'T,,_ .. ot-------i 

Cl) 1 ,75 +-----Ir--- ---+---- - t------i 

1 ,70 +------t------+-...... _ -----+- ------t 
1,65 +-----Ir-------~-------+-------; 

1p0 ~---+-------+------+---~-~ 

0,150 0,100 

Downside Risk 

0,050 0,000 

+Portefeuille 1 

• Portefeuille 2 
Portefeuille 3 

Portefeuille 4 

x Portefeuille 5 

• Portefeuille 6 

+ Portefeuille 7 

{I. Portefeuille 8 

Portefeuille 9 

<>Portefeuille 10 

c Portefeuille 11 

Portefeuille 12 

x Portefeuille 13 

Portefeuille 14 

Portefeuille 15 

Portefeuille 16 

- Portefeuille 17 

Portefeuille 18 

Portefeuille 19 
Portefeuille 20 

Diagram 8.1 Sharpe- Downside Risk 

S~nsitivity Risk - Downside Risk • Portefeuille 1 

• Portefeuille 2 

2,60 
2,65 
2,70 

i 2,75 
a: 2,80 
~ 2,85 
·=- 2,90 
i 2,95 
ii 3,00 

Cl) 3,05 
3,10 
3,15 
3,20 

0,150 

Voorgestelde richtportefeuille 

0,100 0,050 

Downside Risk 

Portefeuille 3 

Portefeuille 4 

x Portefeuille 5 

• Portefeuille 6 

+ Portefeuille 7 

t.Portefeuille 8 

Portefeuille 9 

<>Portefeuille 10 

D Portefeuille 11 

Portefeuille 12 

x Portefeuille 13 

Portefeuille 14 

Portefeuille 15 

Portefeuille 16 

0,000 - Portefeuille 17 

Portefeuille 18 

Portefeuille 19 

Portefeuille 20 

Diagram 8.2 Sensitivity Risk- Downside Risk 

Op basis van de data in tabellen 8.3 en 8.5 en de diagrammen 8.1 en 8.2 wordt inzicht 
verkregen in de positie van de doorgerekende portefeuilles. Op basis hiervan kan gesteld 
worden dat op basis van Sharpe-ratio en S(ensitivity)-Risk portefeuille 5 het beste scoort. 
Wanneer de Downside Risk in beschouwing wordt genomen blijkt dat deze portefeuille ten 
opzichte van de overige portefeuilles een middenmotor is met neiging naar de minst 
presterende portefeuilles. 

Op basis van het bovenstaande wordt de volgende portefeuilleallocatie (5) voorgesteld. Deze 
allocatie wordt gezien als optimale allocatie en dient als richting om de huidige portefeuille 
op aan te passen. 

I % IJuldlg %Nieuw 

Tabel 8.7 Voorgestelde nieuwe allocatte 
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8.3 Resumé en conclusies 
In dit hoofdstuk is aan de hand van een casus een sectorallocatie uitgevoerd voor een 
portefeuille van een fictieve institutionele belegger. De essentie ligt hier echter niet in het 
daadwerkelijk berekenen van deze optimale allocatie. De waarde van het model dient 
gevonden te worden in de mogelijkheid inzicht te geven in de wijze waarop de keuze voor de 
voorgestelde allocatie inzichtelijk is. Hiervoor dient onderscheid te worden gemaakt naar de 
objectieve module, de subjectieve module en het geheel van beide. 

In eerste instantie is de rekenkunde waarop de objectieve module berust overeenkomstig de 
erkende methoden die een pensioenfonds hanteert. Door gebruik te maken van een matrix 
(tabel 8.2) is inzichtelijk gemaakt welke allocatieverhoudingen worden doorgerekend. Het 
weergeven van de diverse risicomaatstaven van de verschillende doorgerekende 
richtportefeuilles maakt het mogelijk snel de performance van een bepaalde allocatie 
inzichtelijk te maken. Hierbij is tevens direct vergelijk met andere portefeuilles en de 
desbetreffende positie mogelijk. Portefeuilles die bij voorbaat (op basis van scheefheid) niet 
voldoen aan de criteria worden niet afgebeeld. Dit voorkomt onoverzichtelijkheid in 
weergegeven data. 

Het subjectieve deel in het model is benaderd als beschreven in hoofdstukken 6 en 7. Door 
onderscheid te maken in verschillende DESTEP-groepen is helder welke macrofactoren 
worden beschouwd in de sectorallocatie. Door vervolgens op een eenduidige wijze deze 
factoren te kwantificeren wordt duidelijkheid geschapen in de invloed die toegekend wordt 
aan de verschillende vastgoedsectoren. De cumulatie van dit risico geeft inzicht in de 
toebedachte gevoeligheid per sector. De percentuele bijdrage binnen de allocatie van een 
bepaalde sector in combinatie met zijn gevoeligheid bepaalt de totale gevoeligheid van de 
desbetreffende portefeuilleverdeling. Dit wordt uitgedrukt in het S-Risk van deze portefeuille. 

Het opnemen van de performance, waarbij objectief- en subjectiefverkregen data betreffende 
de verschillende portefeuilles tegen elkaar worden afgezet, geeft inzicht in de prestaties en 
verwachtingen van een zekere portefeuille. Daarbij is het mogelijk deze positie te beoordelen 
ten opzichte van een aantal andere allocaties. 
Het geheel beantwoordt hiermee aan het gevraagde inzicht hoe de keuze gemaakt wordt cq. 
kan worden ten aanzien van een zekere sectorallocatie. 
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Hoofdstuk 9 Conclusies en Aanbevelingen 

9.1 Inleiding 
In dit onderzoek is getracht middels een format cq. model de institutionele belegger meer 
inzicht te geven in de wijze waarop een vastgoedvermogensbeheerder komt tot haar 
sectorallocatie-besluit. Hierbij is uitgegaan van de informatie die een belegger behoeft op het 
strategische niveau van beslissingen binnen het beleggingsbeleid. 
In dit hoofdstuk zullen conclusies worden getrokken betreffende het onderzoek. Vervolgens 
wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor mogelijk nader onderzoek. 

9.2 Conclusies 
Alvorens in te gaan op onderdelen van het format wordt eerst ingegaan op de algehele 
probleem- en doelstelling van het onderzoek. Deze luidde achtereenvolgens: 

Hoe kan een vastgoedvermogensbeheerder inzicht geven aan de belegger over de wijze 
waarop gekomen wordt tot een sector-allocatie binnen de beheerde vastgoedbeleggings
portefeuille? 

Het ontwikkelen van een format dat inzage geeft aan de belegger in de wijze waarop 
gekomen kan worden tot een sectorallocatie binnen een vastgoedportefeuille. Hierbij wordt 
uitgegaan van een objectieve beoordeling van data waarbij inzicht wordt gegeven in de 
subjectieve beoordeling van rendementsbeïnvloedende factoren . 

Op basis van het geïntroduceerde model kan worden gesteld dat het mogelijk is gebleken een 
format te ontwikkelen dat zowel objectieve als subjectieve beoordeling en besluitvorming 
omtrent sectorallocatie inzichtelijk maakt. Er is hiermee een mogelijkheid geschapen om de 
dialoog te open tussen een vastgoedvermogensbeheerder en de belegger/ het pensioenfonds 
over het gevoerde beleggingsbeleid. Hierbij kan de keuze voor sectorallocatie nader worden 
toegelicht en daarmee verantwoordt. 
Het model is daarnaast succesvol getoetst op zijn rekenkundige en praktische werkbaarheid. 
De toepassing van het model als begeleidend beslisinstrwnent door Kats & Waalwijk mag 
derhalve een onderbouwing genoemd worden op de functionaliteit en bruikbaarheid ervan. 
Met name de dynamiek in het model, dat het door zijn spreadsheet-opbouw mogelijk maakt 
op een snelle en overzichtelijke wijze richtportefeuilles in te voeren en te vergelijken, is 
hierbij van groot nut gebleken. 

Geconcludeerd kan worden dat het format geen verdere verduidelijking brengt in vastgoed an 
sich. De subjectieve module geeft inzicht in de invloed van de macrofactoren op rendement 
van vastgoedsectoren. Hoe deze invloed daadwerkelijk tot stand komt en de exacte krachten 
op de achter-/ onderliggende vastgoedmarkt worden hiermee echter niet verduidelijkt. 
Verwijzende naar § 3.6 dient afgevraagd te worden in hoeverre deze verdieping nog gewenst 
is en tot op welke hoogte deze dan nog volgbaar is. Het beschrijven van de relatie van 
macrofactoren en vastgoedsectoren blijft een belangrijk onderdeel. 

Verder dient bedacht te worden dat de uiteindelijke beslissing omtrent een zekere 
portefeuilleverdeling altijd individueel en subjectief zal zijn. Elke belegger wordt gekenmerkt 
door zijn eigen risicoprofiel, de bestaande portefeuille en visie op de toekomst. Daarnaast zal 
een belegger afwijken van de voor ogen staande sectorallocatie wanneer hem een object toe 
kan komen wat voldoet aan de gestelde eisen. De kans een goed renderend object op te 
nemen in de portefeuille zal niet voorbij worden laten gegaan. Dit kan met name in kleinere 
portefeuilles resulteren in afwijkingen van een vooraf gesteld optimaal risicoprofieL 
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9.2.1 Objectieve beoordeling 

De introductie van de langjarige ROZ/ IPD-Vastgoedindex heeft de mogelijkheid geboden de 
sectorallocatie op een objectieve rekenkundige wijze te staven. Het gebruik van 
beleggingstheorieën (MPT) overeenkomstig het denkkader van de institutionele belegger sluit 
hierbij aan op de bij hem bekende methodieken. Het onderzoek wat Muller [2003] hierbij als 
eerste heeft gepubliceerd heeft aan de basis gestaan voor verdere aanvullende toepassingen. 

Het toelaten van positieve scheefheid in de verdeling van een zekere sectorallocatie biedt 
zeker een aanvulling ten aanzien van mogelijke portefeuille-allocaties. 

Het opnemen van een extra besliscriterium door middel van de V AR-methodiek sluit hierbij 
aan op de veranderende perceptie van risico door institutionele beleggers. 
Door de Sharpe-ratio in eerste instantie leidend te laten zijn als besliscriterium wordt hierbij 
geen geweld gedaan aan de wijze waarop portefeuilles binnen overige beleggingscategorieën 
benaderd worden. 

Het opnemen van de sector bedrijfsruimten is tevens mogelijk gebleken. Bij gebrek aan een 
langjarige historische rendementreeks voor deze sector is binnen het format de restrictie 
opgelegd het aandeel te reguleren. Wanneer te zijner tijd ook voor deze sector deze 
historische gegevens beschikbaar worden, kan deze restrictie worden opgeheven. 

9.2.2 Subjectieve beoordeling 

Het opnemen van een subjectieve module biedt in eerste instantie de mogelijkheid om 
inzichtelijk te maken welke factoren er door de desbetreffende VVB worden opgenomen in 
het sectorallocatiebesluit Door de invloed te kwantificeren kan er aan een belegger, zonder 
veel kennis te hebben van vastgoed, verduidelijking worden gegeven over de relatie tussen 
macrofactor en vastgoedsector. Het kwantificeren van de invloed in combinatie met het 
bepalen van betrouwbaarheid geeft een risico ten aanzien van onzekere ontwikkeling en het 
effect op het rendement van een bepaalde sectorallocatie. 
Er is hiermee niet direct een verdere verduidelijking of inzicht gegeven van de 
daadwerkelijke relatie tussen macrofactor en vastgoed(sector). Hoewel dit ook niet de 
doelstelling van het onderzoek was, kan gesteld worden dat deze relatie gevonden dient te 
worden in de beschrijving ervan. Deze beschrijving in combinatie met de voorgestelde 
kwantificering zal de belegger in staat moeten kunnen stellen deze verbanden te leggen. 

De subjectiviteit van de module wordt hierbij gevormd door in hoofdzaak een tweetal 
factoren : 

• De keuze van de te beschouwen factoren; het ontbreekt aan een helder en vast 
omrand kader van macrofactoren die invloed hebben op, cq. kunnen bijdragen aan de 
rendementsontwikkeling van vastgoed; 

• De bepaling van de invloeden van de macrofactoren op de diverse vastgoedsectoren; 
Er is geen objectieve weging mogelijk, daarnaast is er sprake van een correlatie 
tussen verschillende sectoren. 

Het beschouwen cq. opnemen van meer of minder factoren zal resulteren in wijzigingen in 
het S-Risk. Dit als gevolg van een lager dan wel hoger cumulatietotaal van meer of minder 
factoren. Dit wordt niet als een probleem ervaren. Het betreft namelijk niet de vaststelling van 
het absolute risico. Hoe meer factoren er worden beschouwd, des te nauwkeuriger zal de 
verhouding tussen de verschillende sectoren kunnen worden vastgesteld. Aangezien het 
opvoeren van een groot aantal factoren ten koste gaat van de werkbaarheid van het model zal 
men hierbij een maximum dienen te hanteren 
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De opgenomen betrouwbaarheid ten aanzien van mogelijke ontwikkelingen van 
macrofactoren dient altijd met omzichtigheid te worden benaderd. De relatie tussen de 
hoeveelheid beschikbare en relevante informatie enerzijds en de kenmerken van de des
betreffende factor anderzijds dienen hierbij steeds opnieuw te worden beschouwd. 

Het voorgaande in aanmerking genomen kan er gesteld worden dat er een nadere stap is gezet 
in de benadering van risico door macrofactoren. De bijdrage kan hier met name gezien 
worden in het inzichtelijk maken van (vermeende) invloed, kwantificering en omzetting naar 
risico dat de gevoeligheid van een voor ogen staande sectorallocatie mogelijk maakt uit te 
drukken. 

9.2.3 Combinatie beoordeling 

Het berekenen van objectieve risicomaatstaven van verschillende richtportefeuilles biedt de 
mogelijkheid op snelle, overzichtelijke wijze inzicht te krijgen in de performance van 
verschillende portefeuilleallocaties. Door de data van de verschillende portefeuilles op te 
nemen binnen een spreadsheet (en op deze wijze te presenteren) wordt de mogelijkheid 
geboden de performance direct tegen elkaar afte zetten en objectief te beoordelen. 
De omzetting van de subjectieve beoordeling van verschillende macrofactoren naar 
kwantitatieve data (S-Risk) biedt tevens de mogelijkheid op een relatief objectieve wijze een 
oordeel te vormen over deze factoren. 

De beoordeling van verschillende data van de richtportefeuilles is vereenvoudigd door deze te 
visualiseren. Het gebruik van scatter-diagrams maakt met behulp van puntenwolken de 
posities van de verschillende portefeuille inzichtelijk. 

9.3 Aanbevelingen 
Op basis van de doelstelling, geformuleerde conclusies en de toepassing van het model in de 
praktijk kunnen een aantal aanbevelingen gedaan worden. Deze aanbevelingen worden in het 
navolgende beschreven. 

9.3.1 Aanbeveling objectieve beoordeling 

De voorgestelde format is gebaseerd op de langjarige reeksen van de Stichting ROZ/ IPD
Vastgoedindex. Deze reeksen beschrijven in eerste instantie de performance van het totaal 
aan opgenomen vastgoedobjecten van participerende beleggers. Deze performance is hiermee 
voor een deel gebaseerd op de rekenmethodiek zoals de Stichting deze hanteert. Wijzigingen 
in deze methodiek kunnen mogelijk effect hebben op het rendement-/ risicoprofiel van een 
bepaalde sector en daarmee de optimale sectorallocatie beïnvloeden. 
De objectieve sectorallocatie berust voor een groot deel op deze methodiek. Het is raadzaam 
nader te onderzoeken wat veranderingen binnen deze berekeningsmethodiek voor gevolg 
kunnen hebben voor de performance van een sector. Veranderingen kunnen uiteindelijk 
resulteren in gewijzigde rendement-/ correlatieverhoudingen tussen de verschillende sectoren. 

De opgenomen sector bedrijfsruimten beschikt momenteel nog niet over een langjarige reeks. 
Een langjarige rendementreeks overeenkomstig de overige sectoren, biedt binnen het model 
de mogelijkheid de restrictie van de weging op te heffen. Aanbevolen wordt dan ook te 
komen tot een uitbereiding (terugrekening) van een rendementreeks van deze sector. Hierbij 
dient de algemene opmerking geplaatst te worden dat elke uitbereiding van de 
rendementreeksen (voor de verschillende sectoren) een hogere nauwkeurigheid ten gevolg 
heeft (inherent MPT). Dit komt ten goede aan de meerwaarde van het voorgestelde model. 

De beschreven methodiek in dit onderzoek gaat uit van een sectorallocatie van direct 
vastgoed in Nederland. Hierbij wordt voorbij gegaan aan de heterogeniteit van de 
vastgoedmarkt. Onderzoek naar de langjarige indexen op regionaal niveau biedt de 
mogelijkheid de voorgestelde methodiek ook op dit niveau te gebruiken. 
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9.3.2 Aanbeveling subjectieve beoordeling 

Uit onderzoek in dit rapport bleek reeds dat het vaststellen van een vast omrand kader van 
rendementsbeïnvloedende (macro )factoren niet mogelijk is. Binnen het voorgestelde model is 
er uitgegaan van het opnemen van die macrofactoren die uit literatuuronderzoek het meest 
belangrijk bleken te zijn op strategisch niveau. Er is hierbij de keuze gemaakt het model zo in 
te richten dat aanvullingen cq. opnemen van andere factoren eenvoudig mogelijk is. 
Daarnaast is de onderlinge correlatie tussen de factoren, als ook de bijdrage van een bepaalde 
factor op de totale rendementsbeïnvloeding, buiten beschouwing gelaten. 

Verdere mogelijkheden liggen in een het nader vaststellen van die macrofactoren die het 
meest invloed hebben op de rendementsontwikkeling van de verschillende sectoren. Hierbij 
zal een nadere objectivering van deze factoren bemoeilijkt worden door hun omvangrijkheid. 
Gedacht zou kunnen worden aan het introduceren van wegingen van de verschillende 
factoren als invloed op het rendement. Het inbrengen van correlatieverhoudingen tussen de 
factoren in relatie tot de langjarige rendementreeksen zal wellicht indruk kunnen geven van 
de attributie van een factor en zijn effect op andere factoren. 

Verdere onderzoeksmogelijkheden liggen in een verdere optimalisatie van de kwantificering 
van de invloed van de macrofactoren op de vastgoedsectoren. Door analyses te maken die de 
verhouding tussen daadwerkelijke ontwikkeling en het effect ervan per sector vaststellen kan 
een verbeterde weging verkregen worden. 
Hetzelfde geldt voor het vaststellen van de Betrouwbaarheidsindex. Door ex-ante opgetreden 
ontwikkelingen nader te analyseren aan de hand van een historische Betrouwbaarheidsindex 
kunnen de parameters die deze index vormen nader worden gespecificeerd. 

De subjectieve risicobepaling geschiedt nu op basis van een soort van "standaarddeviatie". 
Het risico wordt gevormd door een onzekere ontwikkeling. Deze ontwikkeling kan zowel 
positief als negatief zijn. Overeenkomstig het gebruik van Downside Risk bij de objectieve 
risicomaatstaven kan hier een verdere verbetering worden aangebracht. Hierbij kan gedacht 
worden aan het introduceren van scenario's. Het risico kan hierbij verder geoptimaliseerd 
worden. Waar nu wordt uitgegaan van het anders ontwikkelen van een factor dan 
aangenomen kan dan hieraan een bepaalde richting worden gegeven. Daarin dient bedacht te 
worden dat er naar alle waarschijnlijkheid wel meer gelet dien te worden op de correlatie 
tussen de onderlinge beschouwde factoren. 

Wanneer er ingestoken wordt op de toepassing van het format op een lager dan nationaal 
niveau dienen factoren die van invloed zijn op het rendement ook anders benaderd te worden. 
De invloed van meso-/ microfactoren op regionaal niveau kunnen hierbij van groter belang 
zijn als de nu opgenomen macrofactoren. Eventuele beschouwing van deze factoren is binnen 
het model inherent aan de beschikbaarheid van data ten behoeve van de objectieve module. 
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Bijlage 1 Marktfactoren & beleggingskenmerken vastgoedsectoren 

Bijlage lA Marktfactoren 

De situatie op de vastgoedmarkt kan inzichtelijk worden gemaakt door de marktfactoren te 
beschouwen. De marktfactoren kunnen worden verdeeld in zaken die iets zeggen over de 
aanbodzijde en die iets kunnen zeggen over de vraagzijde [ontleend aan Van Gooi, 2001]. 

Aanbodgeoril nteerde factoren Vra31!2eorJenteerde factoren GecombineeFde factoren 
Gronduitgifte Opnamevolume nieuwbouw Verhouding aanbod- opname 
Afgifte van bouwvergunningen Opnamevolume bestaande Leegstandspercentage 
Bouwkosten bouw Aanvangsrendementen 
Aanbodvolume nieuwbouw Vervangingsvraag Marktrendementen 
Aanbodvolume bestaande bouw U i tbr ei di ngsvraag Gerealiseerde huurprijzen 
Aanbod op de vrije markt Verhuisgeneigdheid Gerealiseerde koopprijzen 
Bestaande voorraad Ondernemersvoorkeuren Verhuisbewegingen 
Herbeslemmingen Vestigingsvoorkeuren 
Leegstand Woonbehoefte 
Transactiesnelheid 
Vraagprijzen 

'• Tabel B 1.1 Aanbod en vraag 'geonënteerde' factoren 

Deze marktfactoren staan op hun beurt onder in vloed van ontwikkelingen van 
macrovariabele factoren. Tendensen ten aanzien van deze factoren resulteren in een variabele 
vraag- aanbodverhouding op de vastgoedmarkt 

Bijlage lB Algemene beleggingskenmerken vastgoedsectoren 

Kantoren 

• De grondwaarde van de goedgelegen kantoren is meestal hoog wat mogelijkheden 
biedt voor eventuele herontwikkeling; 

• Met het beleggen in kantoren zijn over het algemeen grotere bedragen gemoeid dan 
bij solitaire winkels en bedrijfsruimten; 

• Meer dan bij solitaire winkels en bedrijfsruimten dient rekening gehouden te worden 
met technische- en functionele veroudering; 

• Bij kantoren wordt in de regel een groter oppervlak gehuurd dan bij winkels. Bij een 
gegeven investeringsbedrag heeft men derhalve ook te maken met minder huurders 
dan bij winkelcentra en winkels. Een uitzondering hierop zijn zogenaamde 
bedrij fsverzamelgebouwen; 

• Na afloop van het huurcontract zijn huuraanpassingen redelijk eenvoudig te 
realiseren; 

• De kantoorhuurontwikkeling wordt gekenmerkt door het "zaagtandeffect"_ De 
geïndexeerde contracthuren stijgen vaak meer dan de markthuren; 

• Het beheer van een kantoorgebouw kent relatief geringe administratieve lasten en 
geeft minder beheerwerk dan winkelcentra. 

Woningen 

• Woningcomplexen kennen een relatief stabiele, inflatievolgende, cashflow; 
• Door mogelijkheden van verhuur bij recessie en uitponden bij economische opbloei 

kent de sector stabiele beleggingsresultaten, ze zijn relatief liquide; 
• Woningcomplexen kennen relatiefhoge exploitatiekosten; 
• Er is sprake van veel (huur)wet en regelgeving op het gebied van woonruimte; 
• Huurders kennen vaak grote betrokkenheid, dit vereist intensiefmanagement 
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Winkels 

Bij winkels is het, in vergelijking met de overige sectoren, nog lastiger om specifieke 
kenmerken aan te geven aangezien er onderscheid wordt gemaakt in een behoorlijk aantal 
type winkels. Hier worden de algemene kenmerken behandeld, voor de overige wordt 
verwezen naar de omvangrijke literatuur. 

• De grondwaarde van een winkelpand maakt vaak een aanzienlijk deel uit van de 
waarde wat kansen biedt voor herontwikkeling; 

• Per object is de investering over het algemeen kleiner dan bij kantoren en 
bedrijfsruimten. Als voordeel hiervan kan de eenvoudigere spreiding worden 
genoemd.Nadelig zijn echter de grotere hoeveelheid werk ten aanzien van onder 
andere huurincasso, verzekeringen, onderhandelingen, etc.; 

• De specifieke locatie van een object is van groot belang aangezien de omzet van de 
winkelier hier afhankelijk van is; 

• De brutowinst per m2 van eersteklas winkels ligt aanzienlijk boven die van eersteklas 
kantoren in dezelfde omgeving; 

• Winkels op een goede locatie zijn relatief liquide door het relatief lage volume per 
transactie; 

• Meer dan bij de kantoren of bedrijfsruimten is de huurder gebaat bij een goed 
uiterlijk van het pand en zijn omgeving. Tezamen met de overige kosten voor 
onderhoud, behalve voor structureel bouwkundige zaken welke voor de eigenaar 
komen is er sprake van relatief lage instandhoudingskosten; 

• De huurwetgeving is gunstig gezind ten aanzien van de huurders wat hun beschermt 
tegen sterke huurverhogingen of uitzetting. Dit dient als nadeel voor de eigenaar te 
worden beschouwd; 

• Het ruimtelijk ordeningsbeleid is restrictiever voor winkels dan voor kantoren. 

Ten aanzien van winkelcentra dienen een aantal additionele kenmerken in acht worden 
genomen als bijvoorbeeld de zeer kapitaalkrachtige investeringen en de behoorlijke 
complexiteit van de objecten wat veel van de deskundigheid van het management vergt. 

Bedrijfspanden 

• De beleggingsmarkt in bedrijfspanden is relatief klein. Het overgrote deel van de 
objecten zijn in eigendom van de gebruiker; 

• De grond- en restwaarde zijn relatief gering. Het herontwikkelen van een locatie stuit 
hierdoor regelmatig op problemen; 

• Bedrijfsruimten worden in hoofdzaak gerealiseerd onder voorverhuur gezien de 
specifieke constructie en indeling nauw samenhangen met de bedrijfsvoering; 

• Er is sprake van dikwijls langlopende huurcontracten; 
• De administratiekosten zijn relatief gering; 
• Kosten voor onderhoud en (niet-structurele) renovatie zijn voor de rekening van de 

huurder. Mede hierdoor vallen de exploitatiekosten relatief laag uit; 
• Bedrijfsruimten worden vaak gekenmerkt door de specifieke indeling, -installaties en 

voorzieningen. De mogelijkheden tot wederverhuur zijn hierdoor veelal gering. 
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Bijlage 2 Rekenvoorbeeld Lower Partial Moments 

In de economische literatuur treft men vaak het onderscheid tussen besluitvorming onder 
onzekerheid en besluitvorming onder risico. Daarbij refereert risico aan de situatie dat een 
beslisser de beschikking heeft over kansverdelingen van mogelijke uitkomsten, terwijl bij 
onzekerheid deze relevant geachte kansverdeling geheel ontbreekt Gezien deze 
kansverdeling langs objectieve dan wel subjectieve weg tot stand komen heeft het 
gehanteerde onderscheid tussen risico en onzekerheid een gradueel karakter. In beide situaties 
wordt besluitvorming afhankelijk gesteld van het nut dat de beslisser aan de uitkomsten 
ontleent. In de situatie van risico concentreert de bepaling van het nut zich op de vorm van 
kansverdelingen. 

In tabel 1 stellen A,B,C en D willekeurige verzamelingen bestaande uit 8 waarnemingen. 

NR A 1J c D 
I 75 73 61 49 
2 80 91 70 60 
3 94 93 90 100 
4 100 98 100 101 
5 103 100 110 110 
6 106 102 120 134 
7 110 110 130 150 
8 212 213 199 176 

Tabel B2.1 verzamelingen met 8 waamemmgen 

Vervolgens kllill1en de volgende risicomaatstaven worden berekend, de resultaten staan 
vermeld in tabel 2: 

T 

LPMn = LPx(T-xr 

Hierin zijn: 

~ : De kans op x 

T :Aspiratieniveau; Target (minimum te behalen waarde (rendement)) 

Uitgaande van een Target van I 00 geldt het volgende voor verzameling A: 

LPM 0 = (1/8) * (100-75)0 +(118) * (100-80)0 + (1/8) * (100-94)0 = 0,375 

Op basis van deze risicomaatstaf geldt dat verzameling A te prefereren valt, B, C, D zijn 
hetzelfde. Deze maatstafkijkt echter niet naar de omvang van de afwijking onder Target. 

Boender ( 1996) noemt naast de kans op onderdekking de conditionele verwachte 
onderdekking als risicomaatstaf (target shortfall). Deze drukt de verwachte waarde uit van het 

rendement onder de gestelde Target. Deze wordt geschreven als: E(x<T). 

Bij hantering van deze maatstaf wordt echter geen rekening gehouden met de kans op 
onderdekking. Op basis van deze maatstaf is alternatief B te prefereren boven de andere 
alternatieven A, C en D. 
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Een maatstaf die hier wel rekening mee houdt, alsmede de diepte is de LPM 1 (semi-linear 
deviation). Deze maatstaf drukt het gemiddelde uit van de afwijkingen beneden de Target T. 

LPMI = (100-75)+(100-80)+(100-94) =64 
8 ' 

Op basis van deze maatstaf is alternatief B te prefereren. 

De LPM 2 (downside variance) wordt vervolgens gevonden door de afwijkingen ten 
opzichte van de Target te kwadrateren. In formulevorm: 

LPM 2 = _!_ ± (T- x) 2 

T t=l 

Wanneer deze voor verdeling A wordt berekend geldt: 

LPM 2 (100- 75)2 +(I 00- 80)2 + (100- 94)2 = 
1332 

8 

Door hieruit de wortel te trekken wordt de maatstaf verkregen welke wordt aangeduid met de 
term "Downside Deviation" ( DD ). 

DDa = ~LPM~ = 11,5 

De onderstaande tabel geven per verdeling de berekende risicomaatstaven weer. 

A B D MtesUmiMI 
rlskant 

LPM0 0,375 0,50 0,375 0,25 BID 

E(x<IOO) 83,0 88,8 73,7 54,5 D/B 

LPM1 6,4 5,6 9,9 11,4 D/B 

LPM2 133 108 315 525 D/B 

DD 11,5 10,4 17,8 23 ,0 D/B 
.. 

Tabel B2.2 Overzicht ns1comaatstaven 

Sortino en Van der Meer [1991] suggereren dat de DD een risicomaatstaf is die tegemoet 
komt aan de kritiek ten opzichte van de klassieke, op normale verdeling gebaseerde, 
risicomaatstaven. DD is een risicomaatstaf gebaseerd op de gedachte dat beleggers alleen 
fluctuaties in rendementen beneden de referentiewaarde (Target T) als risico zullen ervaren. 

De berekening kan gezien worden als een variant op de standaarddeviatie, met dat verschil 
dat de waarden boven de referentiewaarde niet worden meegenomen. 
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Bijlage 3 Toelichting rendementsbeïnvloedende macrofactoren 

Demografisch-sociologische macrofactoren 

De demografische ontwikkelingen hebben direct gevolg voor de finale markt en daardoor 
indirect voor de intermediaire vastgoedmarkt. In belangrijke mate voor de sector woningen, 
maar ook ondernemingen zullen hun investeringsbeleid erop afstenunen. Een grotere 
bevolking zal, bij gelijkblijvende omstandigheden, een grotere totale effectieve vraag 
uitoefenen naar goederen en diensten. Ondernemingen zullen mogelijkheden zien voor 
uitbereidingen in productiecapaciteit en huisvesting; dit zal met name een belangrijke rol 
spelen in de winkelbranche. 
Ook verschuivingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking kan het consumptiepatroon van 
goederen en diensten doen verschuiven. Door de sterke relatie met besteedbaar inkomen en 
daarmee economische groei is de ruimtelijke spreiding een belangrijk aspect. 
In het kader van de locatie selectie zullen beleggers voor bevolkingsconcentraties opteren. 
Merk op dat ook op dit terrein het overheidsbeleid veel teweeg kan brengen. 
Maatschappelijke processen komen vaak tot uitdrukking in trends. Deze trends hebben 
invloed op de vraag- en aanbodzijde zijde van de vastgoedmarkt. Gelet op de grote invloed op 
het rendement en het lange termijn karakter is het noodzakelijk hierop in te spelen. 

Economische-monetaire macrofactoren 

Wanneer het begrip rente beschouwd wordt, dient er onderscheidt gemaakt te worden in de 
kapitaalmarktrente (lange rente) en de geldmarktrente (korte rente) . Met de 
kapitaalmarktrente drukt het Rijk het rendement uit op staatsleningen en obligaties. Deze 
rente beïnvloed daarmee de huidige beleggersvraag en daarmee de marktwaarde. 
De hoogte van de korte en lange termijn rente effectueert de prijsvorming op de 
vastgoedmarkt sterk. De rentestand beïnvloed het rendement op vastgoed en daarmee tegelijk 
de positie van vastgoed als beleggingsmiddeL Wanneer er sprake is van een daling van de 
kapitaalmarktrente zal er op korte termijn sprake zijn van een toename van vraag naar 
vastgoed door beleggers. Een stijging van deze rente zal resulteren in een daling in de 
beleggersvraag naar vastgoed en een stijging van het aandeel van staatsleningen en obligaties 
binnen de totale beleggingsportefeuille. 
De geldmarktrente oefent op korte termijn invloed uit op het toekomstige aanbod. Een lage 
rentestand zal een positieve uitwerking hebben op de aan vastgoed toe te kennen waarde via 
de netto constante waardeberekening van het netto exploitatieresultaat. 
Het is van belang rekening te houden met het renteniveau, daar fluctuaties hierin zowel een 
positief als negatief effect kunnen hebben op de prijs en waarde van vastgoed. Omdat het 
renteniveau in de tijd gezien een tweeledige uitwerking kan hebben op de prijs en de 
waardetoekenning van vastgoed, is het van belang dit rentepeil in relatie te zien tot de 
cyclische golfbeweging in de algemene economie. 

De conjuncturele golfbeweging is het verschijnsel dat het niveau van de economische 
grootheden periodiek fluctueert . Een dergelijke golfbeweging is te bemerken in de 
performance van onroerend goed markten. Met name conunercieel vastgoed kan worden 
beschouwd als zijnde cultuurgevoelig. De ondernemers, dus ook de huurders, ondervinden de 
invloed van die conjunctuur in meerdere of mindere mate, direct of vertraagd en reageren 
daarop door bijstelling van het financiële beleid, waaronder de huur van het benodigde 
vastgoed. De aanbodzijde van de markt reageert hier dan weer op. Zo zal tijdens een periode 
van dalende conjunctuur en recessie in het algemeen de vaaghuur relatief laag zijne wordt er 
voor te verwerven vastgoedobjecten een hoog aanvangsrendement en een hoger percentage 
voorverhuur gevraagd . 
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Een hoge c.q. oplopende inflatie daarbij lijkt gecompenseerd te worden door de zogenaamde 
indexering in huurcontracten, wat betekent dat huren periodiek worden bijgesteld. Tevens 
stijgen de kosten van nieuwbouw in tijdens van inflatie. 
Hierbij moet wel gewezen worden op het effect van de eindigheid van de huurovereenkomst 
en dus van de relatie tussen huurverhoging en inflatie. Bij de expiratie van de 
huurovereenkomst bepaalt het markthuurniveau het uitgangspunt voor de nieuwe 
verhuursituatie, daarbij de opgetreden veroudering verdisconteert en dat kan een sterke 
terugval in de huuropbrengsten inhouden, waarmee eerder bereikte inflatiedekkings-effecten 
slechts als eenmalig kunnen worden weggeschreven.Inflatieontwikkeling beïnvloedt hierbij 
enerzijds de bruto huurinkomsten positief; anderzijds de lastenontwikkeling negatief. 

Bij de hiervoor genoemde aspecten, welke het rendement van vastgoed beïnvloeden, is al 
gewezen op het belang van de algemene economische ontwikkeling. Als indicator voor de 
groei van de economie kunnen te veel aspecten genoemd worden, zodat een groot aantal zijn 
samengevat op een hoger aggregatieniveau tot meer hanteerbare begrippen als "Bruto 
Binnenlands Product", het BBP en "de"werkgelegenheid. Het BBP geeft aan de waarde van 
de totale nationale productie (exclusief export) en tevens de som van de inkomens (exclusief 
exportinkomens). Wanneer het BBP stijgt zal dat in combinatie zijn met de ontwikkelingen in 
investeringen in vaste activa, de werkgelegenheid en de particuliere consumptie. Deze 
factoren zullen voor de belegger invloed hebben op zowel de intermediaire als de finale 
markt. Enerzijds kan dat leiden tot een uitbreidingsbehoefte, anderzijds tot veroorloving van 
een grotere en luxe huurflexibiliteit [Greuo, 1991]. Wanneer de werkgelegenheid nader 
gespecificeerd wordt met kantoorbehoevende werkgelegenheid zal deze met investeringen in 
vaste activa de vraag op de finale markt rechtstreeks beïnvloeden. Echter met enige 
vertraging. Deze vertraging is daarbij afhankelijk van twee variabelen, te weten niet sluitend 
aan de behoefte van arbeidskrachten, maar ook de elasticiteit van de benuttingmogelijkheden 
van de ruimte voor werkplekken. Private consumptie zal een directe invloed hebben op de 
ontwikkelingen in de winkelbranche en een gedeeltelijk directe en gedeeltelijk indirecte 
invloed op de productiesector. Kanttekening hierbij is dat economische groei dikwijls een 
regionale of zelfs lokale component heeft. Aldus wordt gesteld dat de economische groei in 
eerste instantie de vraag op de finale markt doet toenemen, hetgeen zowel het direct als het 
indirect rendement positief beïnvloedt. Het aanbod zal met vertraging volgen. 

De bouwkosten hebben invloed op de prijsvorming van onroerend goed en daarmee op het 
direct en het indirect rendement. De bouwkosten werken namelijk door in de stichtingskosten 
van nieuwbouw en, via indexering en het optrekken van nieuwe huren naar markthuren, in de 
prijs van de gehele markt. Het effect van de hoogte van de bouwkosten op de aanbodzijde van 
de vastgoedmarkt is zeer complex en verschillend voor de verschillende 
beleggingscategorieën. Zo is er sprake van een directe relatie doordat het de marge voor de 
ontwikkelde en bouwende aanbieders beïnvloedt en daarmee het besluit tot realisatie. 
Daarnaast is er een indirecte relatie via het hiervoor reeds aangegeven effect op de markthuur. 
De stelling is dat hogere c.q. stijgende bouwkosten uiteindelijk het direct en indirect 
rendement positief beïnvloeden. 

Technologische macrofactoren 

De steeds verder gaande technologische ontwikkelingen zorgen voor een streven dat 
bestaande producten verbeterd worden en nieuwe producten op de markt verschijnen. Door 
innovaties op verschillende terreinen zullen de verschillende sectoren en het gebruik ervan 
veranderen. De ICT heeft de grootst mogelijke ontwikkeling gehad de laatste jaren. Een der 
laatste ontwikkelingen hierbij is de toepassing van internet. De opkomst van de ICT heeft 
hierbij gevolgen voor de hele infrastructuur, zowel voor de mobiliteit als de dienstensectoren. 
Door deze automatisering is de mogelijkheid gecreëerd procedures makkelijker, flexibelere 
en toegankelijker te maken voor de gebruikers. 
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Doordat de ontwikkelingen elkaar in een hoog tempo opvolgen is het belang van een goede 
toekomstvisie noodzakelijk, het missen van een slag kan grote gevolgen hebben voor het 
functioneren van een organisatie 

Naast ontwikkeling op reeds genoemde vlak bestaan er ook ontwikkelingen op het gebied van 
bouwmaterialen, die technische kwaliteitsverbeteringen mogelijk maken. Hiermee is het soms 
eenvoudiger tegemoet te komen aan wensen van de huurder en kunnen onderhoudskosten 
worden teruggebracht. De ontwikkeling van de bouwtechniek wordt vooral gestimuleerd door 
de strenger wordende wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving is noodzakelijk om de 
leefomgeving van de gebruiker zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast is het beschermen 
van natuur en milieu een groot uitgangspunt. 

Politiek-institutionele macrofactoren 

Van het begrip institutionele omgeving heeft het deel "institutioneel" de betrekking op de 
staatsinstellingen. Met het geheel wordt bedoeld de context van het juridische, fiscale, 
organisatorische en bestuurlijke kader waarin de vastgoedmarkt functioneert, c.q. dient te 
functioneren. Onder deze noemer vallen de factoren die als het ware vanuit het formele kader 
inwerken op het beleggingsresultaat. De overheid is zeer invloedrijk wat betreft het 
"vormgeven van de beleggingsomgeving". Zowel in formeel opzicht als in objecttechnisch 
opzicht. De overheid doet dat met wettelijke regelgeving (in de juridische en fiscale sfeer), de 
ruimtelijke ordening en economische politiek. Door het scheppen van voorwaarden en het 
opleggen het restricties, door te belasten en te subsidiëren raakt het overheidsbeleid direct 
vraag en aanbod op zowel de intermediaire als de finale vastgoedmarkt. 

Inzake het beleid van de ruimtelijke ordening heeft de overheid een instrumentarium dat voor 
de belegger zowel positief als negatief gebruikt kan worden. Uitgaande van een interne 
beleidsconsistentie zijn instrumenten als het bouwvergunningenbeleid en de te volgen 
procedures, middelen om een ruimtelijke visie te verwezenlijken. Wanneer de 
investeringsplannen van de belegger niet in deze visie passen, kan de overheid die plannen 
doorkruisen met het weigeren van een bouwvergunning of de investering aan zeer hoge eisen 
laten voldoen. Ook indirect, door toekennen van bestemmingen aan locaties, beïnvloedt de 
overheid de beleggingsomgeving. Zo kan het traceren van de infrastructuur een 
beleggingsobject positief beïnvloeden, terwijl het verbieden van nieuwe projecten op 
nabijgelegen (top )locaties een negatief effect kan hebben. In het bijzonder kan hierbij 
genoemd worden het gronduitgiftebeleid, waaronder de voorwaarden bij gronduitgifte en 
prijsvorming worden verstaan. Daarnaast heeft dit ook gevolgen voor de 
eigendomsverhouding op de markt: huurmarkt of koopmarkt Algemeen wordt gesteld: door 
het ruimtelijk ordeningsbeleid oefent de overheid uit op de aantrekkelijkheid van een locatie 
voor investeringen; daarmee is zij een determinant van vraag en aanbod op de intermediaire 
en voor een deel op de finale markt. 

Tevens kan het politieke klimaat van invloed kan zijn. Opinievorming bij bestuurders en 
burgers omtrent de stadsinrichting kan de stedelijke ontwikkeling in een bepaalde richting 
sturen die gevolgen heeft voor het investeringsklimaat, -cultuur. 
Met investeringscultuur wordt aangeduid het stelsel van regels, gewoontes en principes 
waarmee een belegger te maken heeft bij de verwerving van vastgoed in het betreffende 
marktsegement. Zo drukt de fiscale wetgeving zeer sterk haar stempel op de cash-flows van 
de belegger. Ook de huurwetgeving draagt ertoe bij dat landen zich van elkaar onderscheiden 
in investeringscultuur. Verder zijn er verschillen in de mate van verantwoordelijkheid voor de 
servicekosten (verzekeringen en reparatiekosten e.d.) en contractvoorwaarden. Dit uit zich in 
de verschillen in de verhouding tussen bruto huurinkomsten en de netto huurinkomsten. 
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Bijlage 4 Kwantificering van invloed en betrouwbaarheid 

Bijlage 4A Kwantificering van invloed 

Er wordt hiervoor een drietrap gebruikt. Deze dient weging aan te brengen. Er van uitgaande 
dat elke factor an sich effect uitoefent, zei het in meer, dan wel mindere mate, levert dit het 
volgende: 

• Veel effect : (7) Verandering van de macrofactor heeft een kenmerkend effect op 
de vraag/ aanbodverhouding binnen de bepaalde vastgoedsector; 

• Matig effect : (5) Verandering van de macrofactor zal resulteren in wijzigende 
vraag/ aanbodverhoudingen maar geen grote wijzigen tot stand brengen; 

• Weinig effect : (3) Verandering van de macrofactor zal effect sorteren, maar geen 
dusdanige veranderingen teweeg brengen. 

Bijlage 4B Kwantificering van betrouwbaarheid 

De risicobijdrage van een factor zal met name afhankelijk zijn van zijn fluctuatie (FL), 
vervolgens van de bronnen (BR) die deze beschrijven en uiteindelijk de frequentie (FR) 
waarmee deze worden vrijgegeven. Hiervoor is gekozen voor een drietrap waarbij in 
voornoemde volgorde risico wordt toegekend. Hierbij staat de "3" voor het hoogste risico en 
"I" voor het laagste, in formule vorm: 

Betrouwbaarheidsindex: [3 * FL + 2 * BR + I * FR) 

Tevens worden per risico-indicator gradaties aangebracht: 

Fluctuatie (FL): De fluctuatie van factoren is het lastigst te kwantificeren. Men heeft hierbij 
te maken met twee soorten van macrovariabele factoren: 

Factoren die te kwantificeren zijn; Factoren als rente, bevolkingsgroei et cetera 
worden uitgedrukt, of zijn uit te drukken in cijfermatige waarden. Hierbij kan ten 
aanzien van een forecast een zekere ontwikkeling worden aangenomen. Deze 
ontwikkeling kan in bijvoorbeeld in percentages cq. percentageklassen worden 
uitgedrukt; 
Niet te kwantificeren factoren; Factoren, met name in de institutionele sfeer kunnen 
lastig worden gekwantificeerd. Beoordeling vraagt een zeer subjectieve visie. 

Aangezien beide typen voorkomen binnen het totaal te beschouwen aantal factoren zal hier 
een vertaalslag plaats dienen te vinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een verdeling in 
drie klassen die de ontwikkeling van een factor subjectief dient te worden benaderd in termen 
van "Gestaag", "Medium" en "Snel". De beschouwingsduur ten aanzien van een 
ontwikkeling wordt de periode tussen twee opeenvolgende allocatieperioden cq. strategische 
beleidsperiodes aangehouden. Ten aanzien van cijfermatige factoren zal hier een bepaalde 
significantie (fluctuatie + uitslag) worden aangehouden. Bij niet-meetbare factoren zal het 
effect van de ontwikkelingen cq, verandering worden aangehouden. 
Gestage ontwikkeling : 1 x FL (3) = 3 
Medium ontwikkeling : 2 x FL (3) = 6 
Snelle ontwikkeling : 3 x FL (3) = 9 

Bronnen (BR): Voor bronnen wordt tevens een drietrap aangehouden, waarbij wegmg 
afhankelijk is van de hoeveelheid bronnen die publiceren ten aanzien van een factor: 
Veel beschikbare bronnen > 5 : 1 x BR (2) = 2 
Matig beschikbare bronnen 3 - 5 : 2 x BR (2) = 4 
Weinig beschikbare bronnen 1 - 2 : 3 x BR (2) = 6 
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Frequentie (FR): Voor de frequentie wordt de tijd aangehouden waarmee de belangrijkste 
bronnen informatie verstrekken ten aanzien van ontwikkelingen omtrent de factor: 
Regelmatig 0 - 3 maanden : 1 x FR ( 1) = 1 
Matig publicatie 3-6 maanden : 2 x FR (1) = 2 
Weinig publicatie >jaar : 3 x FR (1) = 3 

Wanneer men alle 
Betrouwbaarheidsindex 

productcombinaties neemt 
1 : ( 6; 12; 18) 
2 : (24; 36;48) 
3 : (54;72) 
4: (108;162) 

Rekenvoorbeeld: Factor groeiperspectief 

krijgt men een 
(3 x 4x 1 = 12) 
(3 x 6 x 2 = 36) 
(6 x 6 x 2 = 72) 
(9x4x3= 108) 

Fluctuatie : gestaag : 1 vermenigvuldigfactor 3 = 3 
Bronnen : 3-5 : 2 vermenigvuldigfactor 2 = 4 
Frequentie : 0-3 maanden : 1 vermenigvuldigfactor 1 = 1 

spreiding van 

Productcombinatie= 3 x 4 x 1 = 12. De factor bevolkingsgroei valt in Betrouwbaarheidsindex 
1. 

Betrouwbaarheidsindex 1: De desbetreffende factor kenmerkt zich door een gestage 
ontwikkeling; er is sprake van veel tot een matig aantal bronnen die regelmatig tot gemiddeld 
frequent beschikbaar zijn. 

Betrouwbaarheidsindex 2: De desbetreffende factor kenmerkt zich door een gestage
medium ontwikkeling; er is sprake van veel tot een gemiddeld aantal bronnen die regelmatig 
tot gemiddeld frequent beschikbaar zijn. 

Betrouwbaarheidsindex 3: De desbetreffende factor kenmerkt zich door een medium-snelle 
ontwikkeling; er is sprake van een gemiddeld tot weinig aantal bronnen die gemiddeld tot 
weinig frequent beschikbaar zijn. 

Betrouwbaarheidsindex 4: De desbetreffende factor kenmerkt zich door een snel tot 
medium ontwikkeling; er is sprake van weinig bronnen die weinig tot gemiddeld regelmatig 
worden vrijgegeven. 
Factoren die zich matig tot snel ontwikkelen worden gekenmerkt door veel bronnen die veel 
worden gepubliceerd. 

Bovenstaande indelingen dienen immer met omzichtigheid te worden benaderd. Er zijn 
verschillende extreme productcombinaties mogelijk die ervoor zorgen dat zij in een andere 
index vallen dan typisch is voor de desbetreffende index. 

Hierbij valt te denken aan factoren die zich gestaag ontwikkelen; waar wem1g over 
gepubliceerd wordt met een lage frequentie. Volgens de berekeningswijze zou behoren tot 
Betrouwbaarheidsindex 3. Het is echter gevoelsmatig te begrijpen dat een trage ontwikkeling 
samen kan hangen met weinig informatiestroom. 
Een andere extreem is een factor die gekenmerkt wordt door een snelle ontwikkeling. 
Gecombineerd met weinig bronnen met een lage frequentie behoort deze tot betrouwbaar
heicisindex 1. Ook hier dient rekening gehouden te worden met de nadere beschouwing van 
de desbetreffende factor. 
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Bijlage 5 Berekening S-Risk richtportefeuilles 

Bijlage SA S-Risk per sector 

Zoals beschreven in bijlage 4 wordt voor alle factoren de Betrouwbaarheidsindex en de 
Invloed vastgesteld. Hier worden slechts de Economisch-Monetaire factoren weergegeven. 
Het model berekent in de volgende stappen de gevoeligheid (S-Risk) van de verschillende 
richtportefeuilles. In eerste instantie wordt de S-Risk per sector vastgesteld. 

De invloeden op de verschillende factoren worden individueel met de Betrouwbaarheidsindex 
vermenigvuldigd en gesommeerd. In bovenstaand voorbeeld is dit gedaan voor de 
Economisch-Monetaire factoren ten aanzien van de sector kantoren. 

Rekenvoorbeeld: (4 x 3 + 2 x 3 + 4 x 7 + 4 x 5 + 2 x 3 + 3 x 7 + 3 x 3 + 1 x 3)% = 1,1 

De 1,1 geldt als "gevoeligheidskental" van kantoren voor de onzekere ontwikkelingen ten 
aanzien van macrofactoren die onder de Economische-Monetaire indeling valt. Er volgt een 
cumulatie van al deze zogenaamde gevoeligheidskentallen per sector (tabel B5.1) 

Tabel 85.1 Gevoeligheidskentallen per sector 

Het totale gevoeligheidskental geeft de gevoeligheid (S-Risk) van de betreffende sector aan 
ten opzichte van de onzekere ontwikkeling van het totaal aan beschouwde cq. opgenomen 
DESTEP-/ macrofactoren (A, B, C, D). 

Bijlage SB S-Risk van de portefeuille 

De laatste stap is het berekenen van de S-Risk per portefeuille. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de verhoudingen van de eerder berekende sectorallocatie-verhoudingen van de 
beste 20 Sharpe portfolio's§ 7.3.3 (tabel 7.2). Er zijn hier 10 portefeuilles opgenomen. 

PortefeuHle Woningen. 
I 300/o x J ,63 
2 35% x 3,63 
J 25% x 3,63 
4 JO% x 3,63 
5 40% x 3,63 

6 35% x 3,63 
7 25% x 3,63 
8 30% x 3,63 
9 40% x 3,63 
10 35% x 3,63 
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Winkels 
+ 45% x 3,47 + 
+ 40% x 3,47 + 
+ 45% x 3,47 + 
+ 40% x 3,47 + 
+ 35% x 3,47 + 
+ 35% x 3,47 + 
+ 40% x 3,47 + 
+ 35% x 3,47 + 
+ 30% x 3,47 + 
+ 30% x 3,47 + 

Kantoren Bedrijfsruimte S-Risk 
15%xJ,IJ + 10% x 3,35 3,46 
15%x3,13 + 10% x 3,35 3,46 
200/o x J, IJ + 10% x 3,35 3,36 
200/o x J,IJ + 10% x 3,35 3,44 
15% x J,IJ + 10% x 3,35 3,47 
20% x 3,13 + 10% x 3,35 3,45 
25% x 3,13 + I 00/o x 3,35 3,41 
25% x 3,13 + 10% x 3,35 3,42 

20% x 3,13 + 10% x 3,35 3,45 
25% x 3,13 + 10% x 3,35 3,43 

Tabel 85.2 S-Risk van de 10 nchtportefeutlles 
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