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Samenvatting
De aandacht in Nederland voor het beleggen in vastgoedfondsen is ongekend groot. Dit heeft de laatste
jaren met zich meegebracht dat het aantal aanbieders van deze fondsen ook snel is gegroeid. Niet alle
fondsaanbieders kunnen in het rijtje van bonafide aanbieders opgenomen worden. Bedrijven als Palm Invest
en Golden Sun Resorts konden door gebrek aan transparantie in delen van de markt hun gang gaan, waar
particulieren de dupe van werden. Volledige transparantie in de markt voor vastgoedfondsen is dan ook de
wens van elke belegger. Dit is door de huidige wetgeving echter nog niet mogelijk, maar op het gebied van
kosten kan er al wel een slag geslagen worden door middel van de ontwikkeling van een uniforme Total
Expense Ratio (TER) die is staat is alle vastgoedfondsen met elkaar te kunnen vergelijken . De TER is een
maatstaf die alle te maken kosten van een fonds (exclusief interestkosten) als percentage van de totale
fondsinvestering weergeeft.
Beleggen in vastgoed kan direct - door het aankopen van vastgoed - en indirect, door het kopen van
aandelen of participaties in vastgoedfondsen. Vastgoedfondsen zijn er in hoofdzaak in drie verschillende
soorten: het beursgenoteerde vastgoedfonds, het open-end niet-beursgenoteerde vastgoedfonds en het
closed-end niet-beursgenoteerde vastgoedfonds. Onderstaand boomdiagram geeft aan hoe de verschillende
typen fondsen zich tot elkaar verhouden.
lndirecte
vastgoedbeleggingen

Beleggingsmaatschappij:
aandelen in publiek,
beursgenoteerd vastgoed

Beleggingsfonds:
participatie in privaat, nietbeursgenoteerd vastgoed

Beleggingsfonds:
participatie in open-end
vastgoedfonds

Beleggingsfonds:
participatie in closed-end
vastgoedfonds

Bewerkt naar: Sala, 2005.

Aangezien de belegger de keuze heeft uit deze drie typen fondsen (ervan uitgaande dat de belegger indirect
in vastgoed wil beleggen) is het interessant om te kijken bij welk type fonds er het minste rendement
'weglekt' door het maken van kosten door de aanbieders . De private open-end vastgoedfondsen kunnen
echter niet meegenomen worden in deze vergelijking. Dit komt doordat deze fondsen door liquiditeitseisen
niet alleen

in

direct

vastgoed

investeren,

maar ook

in

liquide

indirect vastgoed,

dus

andere

vastgoedfondsen. Door deze constructie wordt het deel van de kosten die gemaakt worden bij de indirecte
investeringen ondoorzichtig en dus kan er voor deze fondsen geen nauwkeurige kostenratio berekend
worden.
Op dit moment zijn er maar liefst vijf berekeningsmethoden van de TER die door verschillende partijen
parallel gebruikt worden. Vier methoden worden er gebruikt voor private fondsen en een wordt er gebruikt
voor publieke fondsen. Een onwetende particuliere belegger zal dit niet doorhebben, maar vergelijkt de
ratio's wel met elkaar. De markt is dus gebaat bij een uniforme berekeningsmethode die toepasbaar is op
zowel publieke als private vastgoedfondsen. Dit leidt tot de volgende doelstelling van het onderzoek:
Het evalueren en waar nodig bijstellen van berekeningsmethoden van de Total Expense Ratio zodat er een
berekeningsmethode ontstaat die toepasbaar is op zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde
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vastgoedfondsen, teneinde deze fondsen met e/kaar op kosten te kunnen verge!ijken en binnen de
verschillende typen fondsen een benchmark te creeren.
De vijf bestaande berekeningsmethoden zijn vergeleken en geevalueerd, waarvan de berekeningsmethode
die gehanteerd wordt door de VVF als basis heeft gediend voor het uiteindelijke model . De methode van de
WF is echter aangepast om een betere vergelijkbaarheid tussen publieke en private fondsen te kunnen
bewerkstelligen. Deze methode gaat namelijk uit van de kosten als percentage van de intrinsieke waarde,
waardoor er grote verschillen ontstaan naarmate er met een grotere financiele hefboom (meer vreemd
vermogen) wordt ge"investeerd. Over het algemeen is te stellen dat private fondsen een grotere financiele
hefboom toepassen dan publieke fondsen. Daardoor ontstaat er bij een vergelijking van de TER tussen deze
twee typen fondsen een groat verschil, waardoor de beide typen niet op kosten kunnen warden vergeleken,
want de TER wordt lager naarmate de hefboom groter wordt. Orn deze variabele in de berekening te
elimineren is er besloten de kosten als percentage van de totale fondsinvestering te nemen en bij publieke
fondsen als percentage van het balanstotaal. Hierdoor zijn de twee typen fondsen wel op kosten te
vergelijken.
Het maken van een berekeningsmethode voor beide typen fondsen is onmogelijk gebleken. Private fondsen
maken namelijk aan het begin van de looptijd van het fends veel eenmalige kosten die over de rest van de
looptijd uitgesmeerd dienen te warden, zodat de TER in jaar 1 ongeveer gelijk is aan de TER van het vervolg
van de jaren. Publieke fondsen hebben een anbeperkte laoptijd en muteren hun vastgaedportefeuille
jaarlijks. Jaarlijks zijn er dus dezelfde kosten en daarom hoeven er geen kosten uitgesmeerd te warden over
meerdere jaren . In de vergelijking tussen de twee typen fondsen ontstaat er hier dus een verschil en
daarom kan de TER van de fondsen niet door een berekeningsmethode warden berekend.
Het is echter wel mogelijk om met deze twee licht verschillende methoden tot een vergelijkbare uitkomst te
komen. De berekeningen zijn namelijk gebaseerd op dezelfde grondslagen.
In totaal zijn er 24 private en 15 publieke vastgoedfondsen in het model ingevoerd. Onderstaande grafieken
geven achtereenvalgens de resultaten van de private en de publieke fondsen weer.
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De gemiddelden van de waarnemingen van de TER per type fonds zijn respectievelijk 1,76% en 2,19%. De
range van de waarnemingen is bij de publieke fondsen echter groter dan bij de private fondsen. Het
minimum en maximum liggen bij dit type fonds dus verder uit elkaar dan bij de private fondsen met als
gevolg dat een waarneming die (veel) groter is dan de andere waarnemingen het gemiddelde drastisch kan
verhogen. Orn deze reden wordt er ook gekeken naar de mediaan van de resultaten. Dit is de waarneming
met de middelste waarneming . Bij private fondsen is dit een TER van 1,73% en bij publieke fondsen 1,90%.
Dit is in dit geval een betere maatstaaf omdat de uitkomst van de TER-berekening van DIM Vastgoed veel
invloed heeft op het gemiddelde. Het verschil tussen de twee medianen is 10% en daarom kan er
geconcludeerd worden dat publieke fondsen gemiddeld relatief meer kosten in rekening van de belegger
brengen dan private fondsen.
Binnen de private fondsen is de conclusie dat woningfondsen gemiddeld significant meer kosten maken dan
de overige sectorfondsen. Dit is in overeenstemming met de bevindingen van de ROZ/IPD die stellen dat de
exploitatie van woningen ten opzichte van de bruto huurinkomsten 10% hoger is dan bij exploitatie van
vastgoed uit de overige sectoren.
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1.

Aanleiding

De beleggingsmarkt zoals we hem vandaag de dag kennen, kent verschillende vormen om kapitaal te
investeren in uiteenlopende entiteiten. Vergeleken met andere beleggingscategorieen, is vastgoed een
redelijk veilige
algemeen

asset class met aantrekkelijke rendementen en een laag risicoprofiel. Het levert over het

een

stabiele

cashflow

op

(door

huurinkomsten)

en

fluctueert

weinig

in

waarde .

Een

vastgoedbelegging biedt bescherming tegen inflatie doordat jaarlijks de huren aangepast kunnen worden
met de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Naast deze eigenschappen biedt een
vastgoedbelegging, door geringe correlatie met aandelen en obligaties, een goede spreidingsmogelijkheid in
een beleggingsportefeuille.

Het beleggen in indirect vastgoed, waarbij men aandelen of participaties in vastgoedfondsen aankoopt, is en
blijft populair. Een indirecte vastgoedbelegging kan worden omschreven als een gedeeltelijk bezit van een
vastgoedobject, of portefeuille, met als doel het genereren van rendement. Een directe vastgoedbelegging
heeft hetzelfde doel, echter hier is er sprake van eigen bezit en ligt het management, in tegenstelling tot bij
een indirecte vastgoedbelegging, bij de belegger zelf.
Hoofdzakelijk zijn er twee verschillende vormen van een indirecte vastgoedbelegging te onderscheiden,
namelijk;

het

publieke,

beursgenoteerde

vastgoedfonds

en

het

private,

niet-beursgenoteerde

vastgoedfonds. Elk van deze fondsen heeft haar eigen eigenschappen, die in dit onderzoek uitvoerig zullen
worden belicht.

Particuliere beleggers en ook institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, zien het nut
in van het opnemen van vastgoed als

asset class in hun portefeuille. In het geval van indirect vastgoed zijn

de redenen hiervoor ondermeer de lage bedragen waarmee belegd kan worden, de grotere mogelijkheid tot
risicospreiding en de geringe benodigde kennis van de vastgoedsector. Een indirecte belegging in vastgoed
vormt dus ook voor de 'kleine' belegger een toegankelijke beleggingsmogelijkheid. Toch moeten enkele
kanttekeningen worden geplaatst. Een kenmerk van het beleggen in indirect vastgoed is namelijk dat er
altijd rendement 'weglekt' naar de fondsaanbieder cq. -beheerder. Het is daarbij lang niet altijd duidelijk
welke kosten deze aanbieder in rekening brengt en op welk moment dit gebeurt.

De niet-beursgenoteerde, private vastgoedfondsen zoals vastgoed-cv's (commanditaire vennootschappen)
en maatschappen zijn door de vele reclame-uitingen en media-aandacht niet meer weg te denken uit de
hedendaagse beleggingsmarkt. In 2008 zal het eigen vermogen van deze beleggingsvehikels in Nederland
uitkomen op (4,6 miljard [PropertyNL, 2008). Maar ook het beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen
blijft een groot deel van de investeringen van zowel de particuliere als de institutionele beleggers
vertegenwoordigen. Eind 2006 bestonden de totale vastgoedbeleggingen van de institutionele beleggers
voor 48% uit beleggingen in vastgoedfondsen [CBS, 2008).
Tegelijkertijd met de groei aan investeringen in private vastgoedfondsen zijn er persberichten over malafide
aanbieders van

vastgoed-cv's en

maatschappen

die onherroepelijk

hun

weerslag

hebben op de

investeringsbeslissingen van de particuliere belegger en daardoor ook de bonafide aanbieder raken. De
reden dat deze 'foute' aanbieders vrij spel in de markt krijgen is het ontbreken van transparantie in delen
van de markt door vrijstellingen van de regulerende autoriteit, de Autoriteit Financiele Markten (AFM). (Te)
hoog geprognosticeerde rendementen om beleggers te lokken, cv's die niet onder het toezicht van de AFM
vallen en onduidelijkheid over welke kosten er gemaakt worden kunnen allemaal valkuilen vormen voor
onwetende particuliere beleggers.
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Transparantie van private fondsen en zelfregulering van deze markt wordt met enerzijds een stijgend aantal
aanbieders de laatste jaren en anderzijds de kredietcrisis belangrijker. Dalende koersen en dalende
vastgoedprijzen zorgen naast onrust bij beleggers er ook voor dat beleggers beter gaan nadenken over
beleggingsproposities waar ze al dan niet in zullen investeren. De markt heeft daarom baat bij zo veel
mogelijk

transparantie.

Een

onderdeel

hiervan

is

de

berichtgeving

over

kostenstructuren

van

vastgoedfondsen. Elke aanbieder van deze fondsen heeft een eigen invalshoek om de kosten die ze maakt
door te berekenen aan haar klanten. Er zijn echter een aantal initiatieven om meer uniformiteit te krijgen in
de

prospectussen

(dit

zijn

schriftelijke

aankondigingen

en

beschrijvingen

van

onder

andere

vastgoedfondsen) waar deze kosten instaan. Zo is er vanuit het Europese Parlement de Europese Richtlijn
voor prospectussen, vanuit de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV) de Standaarden waarop
aanbieders de prospectussen kunnen toetsen en de Vereniging Vastgoed Fondsen (WF) heeft de WFTransparantie Bijsluiter ontwikkeld die aangesloten aanbieders in moeten vullen en publiceren. Door al deze
organisaties wordt voorgeschreven een zogenaamde Total Expense Ratio (TER) in het prospectus op te
nemen. De TER is een maatstaf die alle te maken kosten van een fonds (exclusief interestkosten) als
percentage van de intrinsieke waarde (de totale fondsinvestering minus het vreemde vermogen en
liquiditeitsreserve) 6f de totale fondsinvestering weergeeft. De TER-maatstaf is niet eenduidig, daar er
verschillen zijn tussen berekeningen van deze maatstaf die tot totaal verschillende uitkomsten leiden. Dit
manco van de TER is niet bekend bij de particuliere belegger, waardoor deze onterecht ratio's met elkaar
vergelijkt. De Wet op het financieel toezicht (Wft) vereist ook van beursgenoteerde vastgoedfondsen dat er
een kostenratio wordt gepubliceerd. Voor deze fondsen geldt dat de maatstaf berekend wordt door de totale
kosten (exclusief interest kosten) te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde van het voorgaande
boekjaar. Nu is de vraag of, en op welke wijze, deze ratio met de TER van private fondsen vergeleken kan
warden.

Een belangrijk verschil tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde fondsen zijn de kostenstructuren.
Vanwege de concurrentie claimen aanbieders van vastgoed-cv's en maatschappen lagere kosten te maken
dan beursgenoteerde vastgoedfondsen. Binnen de vraag of dit wel zo is, kan er gekeken warden naar de
aanpak van institutionele beleggers. Deze beleggers zijn zeer vermogend en zullen afhaken bij een fonds
dat te hoge kosten doorberekent. Ze kunnen het fonds dan beter zelf organiseren of beleggen in fondsen
waarbij er minder rendement naar de aanbieder 'weglekt'. De Europese belangenvereniging voor
institutionele beleggers, de INREV,

heeft oak een

berekeningsmethode van de TER van

private

vastgoedfondsen gepubliceerd. Ook deze berekening wijkt af van de berekeningen die de eerder genoemde
organisaties in Nederland hanteren.

Een ander groot verschil tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen is het
beurssentiment dat bij de koersvorming van genoteerde fondsen meespeelt. Hierdoor is het mogelijk dat de
waarde van het aandeel onder of boven de eigenlijke (intrinsieke) waarde van het aandeel ligt. Daarom is
deze beleggingsvorm interessant voor sommige beleggers. Zo kunnen er aandelen tegen een lagere prijs
dan de onderliggende waarde van het vastgoed aangekocht warden en eventueel bij een overwaardering
warden verkocht. De verhandelbaarheid van deze aandelen verschaft de belegger in beursgenoteerde
fondsen voorts een aantrekkelijke liquiditeit.

Wanneer er een berekening voor de TER ontstaat die zowel toepasbaar is op beursgenoteerde als op de
niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen dan kan er een antwoord warden geformuleerd op de vraag bij welk
type fonds er het minste rendement 'weglekt' (m.a.w. welk type fonds brengt gemiddeld relatief de laagste
kosten in rekening van de belegger). Daarnaast kan er binnen de typen vastgoedfondsen een benchmark
van de TER gecreeerd warden. Zo kan elk fonds getoetst warden aan de markt.
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1.1

Probleemstelling

Welke berekeningsmethode van de Total Expense Ratio is toepasbaar op zowel beursgenoteerde als nietbeursgenoteerde vastgoedfondsen zodat deze fondsen onderling op kosten vergeleken kunnen warden en
waaruit een benchmark kan ontstaan?
Concrete deelvragen hierbij zijn:
•

Wat wordt verstaan onder de Total Expense Ratio?

•

Welke typen Nederlandse vastgoedfondsen zijn er te onderscheiden?

•

Welke methoden zijn er om de Total Expense Ratio te berekenen?

•

In welk opzicht verschil!en deze methoden van elkaar?

•

Welke

berekening van de

Total Expense Ratio is op a/le te

onderzoeken Nederlandse

vastgoedfondsen toepasbaar?

1.2

Doelstelling

Het evalueren en waar nodig bijstel!en van berekeningsmethoden van de Total Expense Ratio zodat er een
berekeningsmethode ontstaat die toepasbaar is op zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde
vastgoedfondsen, teneinde deze fondsen met elkaar op kosten te kunnen vergelijken en binnen de
verschi/lende typen fondsen een benchmark te creeren.

1.3

Inkadering

Zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen vallen binnen dit onderzoekskader.
Binnen de niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen valt er nog een opdeling te maken in 3 soorten fondsen
[AFM, 2005]:

•

Vastgoed-cv's, nv's, bv's of maatschappen die beleggen in bestaand commercieel vastgoed; een of
meerdere panden warden aangekocht en de huuropbrengsten warden na aftrek van kosten aan de
belegger uitgekeerd. Aan het eind van de looptijd warden de panden verkocht en wanneer er
verkoopwinst wordt behaald komt deze eveneens (grotendeels) ten goede aan de beleggers.

•

Vastgoed-cv's, nv's, bv's of maatschappen die beleggen in woningen; meestal betreft dit de
aankoop van een woningportefeuille die geexploiteerd wordt. Bij vertrek van een huurder uit een
waning wordt de waning 'uitgepond'. Dit levert doorgaans extra rendement op voor de beleggers.

•

Vastgoed-cv's of maatschappen die beleggen in projectontwikkeling; bij deze vorm van vastgoedcv's wordt het kapitaal aangewend om - meestal buitenlandse - projecten te bekostigen. Het
verkoopbedrag minus de stichtingskosten komt (grotendeels) ten goede aan de beleggers.

De eigenschappen van de laatst genoemde vorm van vastgoed-cv's verschillen qua structuur, kosten en
uitbetaling aan de beleggers dermate van de eerste twee dat deze niet warden behandeld in het onderzoek.
Een vorm van beursqenoteerde vastgoedfondsen is het zogenaamde fund of funds. Deze fondsen beleggen
indirect in andere vastgoedfondsen (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd). Deze beleggingen zijn qua
kostenstructuur niet vergelijkbaar met vastgoedfondsen die in direct vastgoed beleggen. Deze fondsvorm
wordt daarom niet meegenomen in dit onderzoek.

1.4

Plan van aanpak

In deze paragraaf zal kort het verloop van dit onderzoek, zoals grafisch weergegeven in figuur 1.1, warden
toegelicht.
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Fase 1 - Theoretische inkadering

De eerste fase betreft het theoretisch kader van dit onderzoek. Het zal meer verdieping brengen in de
indirecte vormen van vastgoedbeleggingen. Daarnaast zullen de typen vastgoedfondsen, die binnen het
kader van dit onderzoek vallen, uitgediept worden zodat er een helder beeld ontstaat over de verschillen en
overeenkomsten. Elk van deze typen fondsen heeft een aparte kostenstructuur, maar ook binnen de
fondstypen zijn er verschillen. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor fase 2.
Fase 2 - Onderzoek - theorie

In deze fase wordt nadruk gelegd op de verschillende berekeningen die er zijn voor de TER. Wanneer deze
allemaal duidelijk in kaart gebracht en vergeleken zijn, zal er een keuze warden gemaakt voor een
berekeningsmethode, dan wet een nieuwe berekeningsmethode worden ontwikkeld, die toepasbaar is op
zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen zodat deze onderling vergeleken kunnen
warden in fase 3.
Fase 3 - Onderzoek - praktijk

Fase 3 is de onderzoeksfase. De in fase twee gekozen of ontwikkelde berekeningsmethodiek zal nu worden
toegepast op de verkregen data. Er vindt hierbij een toetsing plaats welk type fonds gemiddeld relatief meer
kosten maakt. De data zijn enerzijds verkregen uit prospectussen van vastgoed-cv's en maatschappen en
anderzijds uit jaarverslagen van beursgenoteerde vastgoedfondsen.
De uitkomst van dit onderzoek vormt het verschil in kosten tussen de verschillende typen vastgoedfondsen
en binnen de typen zullen er benchmarks warden gevormd. Tijdens deze fase zal er warden teruggekoppeld
naar fase 2 voor de bruikbaarheid van de gekozen of ontwikkelde methodiek.
Fase 4 - Conclusie

Na het verwerken van de resultaten worden er in de afsluitende fase conclusies getrokken, waarbij er
antwoord wordt gegeven op de hoofdvragen:
•

welke berekeningsmethode dient gebruikt te warden om de typen vastgoedfondsen te vergelijken?

•

welk type vastgoedfonds heeft de gunstigste kostenstructuur voor de belegger?

Daarnaast zal er een evaluatie van het onderzoek plaatsvinden en zullen er aanbevelingen warden gedaan
naar de markt toe en voor nader onderzoek.
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2.

Indirect beleggen in vastgoed

Er zijn verschillende soorten vastgoedbeleggingen die ruwweg verdeeld kunnen worden in twee categorieen:
directe en indirecte vastgoedbeleggingen. Een belegger die direct in vastgoed investeert, wordt geheel
eigenaar van grond, grand plus opstal of van een deel van de opstal zoals een appartement. Een indirecte
belegger wordt slechts eigenaar van aandelen van een beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstelling
(verder VBI) of eigenaar van een deel van het economisch eigendom van het vastgoed in een fonds, het
vastgoedfonds, in de vorm van participaties. De waarden van deze aandelen en participaties lopen uiteen
van circa €50,- tot €100.000,-. Beleggen in vastgoed wordt dus ook mogelijk voor de kleine belegger omdat
er al met kleine bedragen kan warden belegd. Inherent hieraan is dater een betere risicospreiding voor de
belegger mogelijk is, omdat meerdere kleine bedragen kunnen warden belegd in meerdere projecten.
Kenmerkend is dat er weinig kennis van de vastgoedmarkt benodigd is, aangezien er geen of beperkte
betrokkenheid is bij het dagelijkse beheer en management van het vastgoed. Dit is namelijk in handen van
de fondsaanbieder, of een bedrijf waaraan dit is uitbesteed (Van Gaol et. al. 2007].
Keeris (2001) hanteert als definitie voor een indirecte belegging: "Het nemen van een befang in een VBI

middels een of meerdere aandelen of participaties waarbij geen of beperkte invloed kan warden uitgeoefend
op het strategisch befeid en management."

Er zijn ook nadelen te onderkennen aan het indirect beleggen in vastgoed. Ten eerste doordat het
management niet in handen is van de belegger, kan deze dus weinig invloed uitoefenen op de beslissingen
aangaande het fonds. Ten tweede dient dit management betaald te warden. Allerhande fondsspecifieke
kosten die naast deze kosten in rekening warden gebracht, maken dat het rendement voor beleggers lager
wordt; het zogenaamde 'weglekken' van rendement. Verderop in dit hoofdstuk warden nog andere
eigenschappen beschreven van de verschillende soorten indirecte vastgoedbeleggingen met voor- en
nadelen ten opzichte van directe vastgoedbeleggingen. Een voorbeeld hiervan is de invloed van het
beurssentiment op beursgenoteerde fondsen, dat de waardevorming van de belegging direct be'invloedt
[Van Goal et. al., 2007].

Grofweg zijn er twee typen beleggers in vastgoedfondsen; professionele en particuliere. Volgens de AFM
(2005) is er een groat verschil tussen deze twee typen beleggers. Dit heeft voornamelijk te maken met de
betrokkenheid bij de investering. Een particulier wil kunnen zien in welk object of objecten zijn geld is
ge'investeerd. Emotie speelt hierbij een rol. Het gevolg hiervan is dat de meeste particulieren een fonds met
slechts enkele panden verkiezen boven een investering in een VBI met een enorme portefeuille.
Bij (professionele) institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, neemt vastgoed als

asset class een groat gedeelte van de totale portefeuille in beslag (ongeveer 20%) . Traditioneel investeren
deze beleggers in direct vastgoed. Er is echter een trend zichtbaar van een verschuiving naar indirect
vastgoed (zie figuur 2.1). Zo was in 2007 de helft van het kapitaal in indirect vastgoed gernvesteerd en naar
verwachting zal deze verschuiving zich nog verder doorzetten [CBS, 2008].

14

mid euro
140 ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
120
100
80
60
40
20
0 .....__ __ _ _....._...............................

......................................................

~

'50

'55

'60

'65

'70

•
•

Bron: CBS

'75

'80

'85

'90

'95

'00

'05

Indirect
Direct

Figuur 2 .1: Verdeling vastgoedbeleggingen institutionele be/eggers.

Een eigenschap van institutionele beleggers is dat zij enkel in fondsen beleggen waar relatief weinig kosten
mee zijn gemoeid. De gedachtegang is dat deze partijen zelf weliswaar ook goed in staat zijn portefeuilles
aan te kopen, maar hier geen voorkeur voor hebben omdat fondsen meer mogelijkheden tot risicospreiding
bieden. Een institutionele belegger zal dus nooit een investering doen in een vastgoed-cv waar ook
particuliere beleggers in participeren. Met deze fondsen zijn namelijk teveel marketingkosten gemoeid.
Particuliere beleggers hebben minder oog voor het kostenaspect. Uit de praktijk blijkt dat deze beleggers
zich in veel grotere mate laten leiden door de verwachte rendementen en vaak niet eens het prospectus
aanvragen. Dit terwijl de inschatting van de gemaakte en te maken kosten voor een groot deel het
verwachte rendement be"invloeden.

In dit hoofdstuk wordt er eerst ingegaan op de verschillende mogelijkheden binnen het indirect beleggen in
vastgoed, waarna er in 2.2 en 2.3 ingegaan wordt op beursgenoteerde respectievelijk niet-beursgenoteerde
vastgoedfondsen.

2.1

Mogelijkheden indirect beleggen in vastgoed

De mogelijkheden voor het beleggen in vastgoed worden in figuur 2.2 inzichtelijk gemaakt. Indirecte
vastgoedbeleggingen zijn onder te verdelen in beursgenoteerde beleggingsmaatschappijen en nietbeursgenoteerde beleggingsfondsen. Deze beleggingsfondsen vallen weer onder te verdelen in zogenaamde
open-end en closed-end vastgoedfondsen. Alvorens de kostenstructuren van de categorieen te bespreken,
zullen eerst de algemene verschillen tussen de categorieen besproken worden.

Beleggingsmaatschappij:
aandelen m pubhek.
beursgenoteerd vastgoed

Beleggingsfonds:
participatie in privaat, nletbeursgenoteerd vastgoed

Beleggmgsfonds
participatie in open-end
vastgoedfonds

ii

Beleggingsfonds:
participatie m closed-end
vastgoedfonds

Figuur 2.2: Structuur van vastgoedbeleggingen. In oranje zijn de categorieen aangegeven die in dit onderzoek warden
onderzocht waarbij wordt verwezen naar de hoofdstukken en paragrafen waarin het onderwerp wordt besproken. (Bewerkt
naar: Sala, 2005).
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2.1.1

Beursgenoteerd ten opzichte van niet-beursgenoteerd

Een beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstelling (VBI) belegt direct in vastgoed (uitgezonderd de fund of

funds die in dit onderzoek niet worden behandeld) en verkrijgt haar benodigde kapitaal van zowel banken,
in de vorm van een hypothecaire lening, als van aandeelhouders. Bij een emissie (beursgang) van een VBI
wordt er kapitaal opgehaald bij beleggers. Beleggers kunnen dagelijks deze aandelen weer verkopen, dit
kan echter alleen geschieden wanneer er een koper tegenover staat. Deze liquiditeit is in mindere mate
aanwezig bij niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen , waarbij het wel of niet vervreemden van aandelen 6f
goedkeuring moet krijgen van medevennoten 6f bij verkoop aan het fonds onderwerp van overleg is op de
jaarvergadering [Van Gool et. al., 2007; Van Boom & Van den Brink, 2007].
De aandelen van nieuwe beursgenoteerde VBI's die worden uitgegeven kennen een koers die gebaseerd is
op de intrinsieke waarde van de VBI. Dit is de waarde van het onderliggende vastgoed minus het vreemde
vermogen. De intrinsieke waarde per aandeel wordt berekend door het eigen vermogen volgens de balans
van de VBI te delen door het aantal geplaatste aandelen [Verhoef, 2007].
De verdere koersbepaling wordt veroorzaakt door vraag en aanbod en dividenduitbetalingen (dit is de
jaarlijkse rendementsuitkering van het fonds aan de aandeelhouder; met dit bedrag daalt de koers van het
aandeel ten tijde van deze uitbetaling). Zo is het mogelijk dat de koers onder de intrinsieke waarde komt te
liggen. Dan is er sprake van een disagio, wat beleggers in staat stelt ' goedkoper' vastgoed te verwerven dan
de eigenlijke waarde ervan. Dit biedt extra kansen voor beleggers, al kleven er door deze volatiliteit wel
extra

rendementsrisico's aan . Dit beurssentiment heeft op de waarde

van

niet-beursgenoteerde

vastgoedfondsen geen directe invloed [Van Gool et. al., 2007].
Beleggers die investeren in beursgenoteerde VBI's hebben andere beweegredenen dan de beleggers die in
private vastgoedfondsen beleggen. Er zijn namelijk op korte termijn koerswinsten te behalen bij
eerstgenoemde instellingen.

Hierbij speelt de waarde van het onderliggende vastgoed een meer

ondergeschikte rol. De waarde van het vastgoed is voor een belegger in een niet-beursgenoteerd
vastgoedfonds juist wel een van de belangrijkste beweegredenen voor zijn investering [Sala, 2004].
Een ander verschil tussen de twee typen indirecte vastgoedbeleggingen is de invloed die uitgeoefend kan
worden op het management. Bij de beursgenoteerde vorm is er geen inspraak mogelijk op de beslissingen
die genomen worden, waar er wel, edoch beperkt, inspraak mogelijk is bij de niet-beursgenoteerde variant.
Beleggers kunnen namelijk tijdens vergaderingen aanpassingen in het beleid opperen. Fondsaanbieders zijn
echter niet verplicht hierop in te gaan .

Een laatste groot verschil tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen is de spreiding
van de portefeuille. De portefeuilles van de beursgenoteerde fondsen zijn doorgaans veel omvangrijker en
daardoor meer gespreid. Dit brengt een verminderd risico met zich mee.

In het vervolg van dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat er naast alle bovengenoemde verschillen ook
overeenkomsten zijn .
2.1.2

Niet-beursgenoteerde open-end vs. closed-end fondsen

Binnen de niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen is er een opdeling te maken in open-end en closed-end
vastgoedfondsen. In de praktijk warden 'open' en 'besloten' ook wel voor deze termen gebruikt. Materieel
komt dit over het algemeen op hetzelfde neer, echter juridisch zijn er enkele verschillen aan te wijzen [Van
Diem, 2006].
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Primair is het verschil tussen een open-end en closed-end vastgoedfonds van fiscale aard. De Algemene Wet
Rijksbelastingen (AWR) geeft de volgende definitie voor een open-end vastgoed-cv:

'Open commanditaire vennootschap: de commanditaire vennootschap waarbij, buiten het geval van
vererving of legaat, toetreding of vervanging van commanditaire vennoten kan plaatshebben zonder
toestemming van a/le vennoten, beherende zowel als commanditaire. '
Voldoet een cv of maatschap niet aan deze definitie dan wordt deze als een closed-end fonds gezien en
daarmee is het fonds, zoals dat heet; fiscaal transparant. Dit betekent dat alle baten en lasten warden
doorgeleid naar de vennoten of maten. De maatschap of vennootschap is hierdoor niet zelfstandig
belastingplichtig.

Maar oak voor een open-end vastgoedfonds is er een gunstig fiscaal regime opgesteld. Een fonds kan
namelijk een Fiscale Beleggingsinstelling warden, zodat er 0% vennootschapsbelasting verschuldigd is aan
de fiscus. Voorwaarde hiervoor is dat er maximaal met 60% vreemd vermogen mag warden gefinancierd
[Elink Schuurman, 2000].

Nederlandse vastgoedfondsen zijn voor het grootste gedeelte closed-end van aard. Dit betekent enerzijds
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projectontwikkelingsfondsen). Anderzijds betekent dit dater geen vrije toe- of uittreding mogelijk is. Er zijn
echter wel mogelijkheden tot vervreemding van bijvoorbeeld participaties in een vastgoed-cv, maar dit is
een tijdrovende zaak en wanneer er een vennoot is die niet instemt met de verkoop van de participaties,
vindt er geen vervreemding plaats.

Bij een open-end vastgoedfonds is dit eenvoudiger. Het totale kapitaal wordt bij deze fondsen namelijk
doorgaans deels in direct vastgoed en deels in indirect vastgoed geinvesteerd. Wanneer er dus een belegger
uit het fonds wil stappen, kan er door de fondsaanbieder warden besloten een gedeelte van het indirecte
vastgoed (vastgoedaandelen in bijvoorbeeld een VBI) te verkopen om zo liquide middelen vrij te maken
voor de uittredende belegger. Deze mogelijkheid is er doorgaans slechts eenmaal per maand en onder
bepaalde voorwaarden. Zo mag bijvoorbeeld de status van Fiscale Beleggingsinstelling niet in gevaar komen
en moet het fonds blijven voldoen aan een liquiditeitseis van minimaal 10% ten opzichte van het
balanstotaal. Vandaar dat Van Gool et. al. (2007) in dit geval spreekt over een 'semi open-end structuur'.
Omdat open-end fondsen ook in liquide vastgoedfondsen investeren (het zijn gedeeltelijk fund of funds)
ontstaat er een intransparant deel van het fonds wat betreft de kosten. Het is namelijk onmogelijk om bij
dit deel van het fonds achter de kosten te komen. Dit type fonds wordt daarom verder buiten het kader van
het onderzoek gelaten.
Voorbeelden van Nederlandse (semi) open-end fondsen zijn Boom & Slettenhaar Vastgoed nv, Vastgoed
Fundament Fonds nv en Bouwfonds Office Value Fund nv.
In Nederland bestaat er ook een beursgenoteerde open-end VBI, te weten de Triodes Bank. Deze partij is
een aanbieder van open-end beleggingsfondsen, waarbij ze dus verplicht zijn aandelen in te kopen wanneer
beleggers willen uittreden. De Triodes Bank behoudt zich echter het recht voor het fonds tijdelijk closed-end
te maken. Daarnaast zijn er voorwaarden verbonden aan de vervreemding van aandelen. Zo kunnen ze
weigeren aandelen in te kopen wanneer het fonds niet liquide genoeg is, of als de status van Fiscale
Beleggingsinstelling in het geding komt [Triodes, 2008].
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Daar de verschillen tussen open-end en closed-end vastgoedfondsen slechts van fiscale aard zijn en de
open-end fondsen buiten het bereik van dit onderzoek vallen, worden deze twee vormen in paragraaf 2.3
onder dezelfde noemer behandeld.

2.2

Beursgenoteerde vastgoedfondsen

Beursgenoteerde vastgoedfondsen zijn al kort besproken, maar zullen in deze paragraaf nader worden
toegelicht. Zo is al eerder aangegeven dat de beurswaarde onder de intrinsieke waarde kan komen te
liggen. Welke mogelijkheden brengt dit voor beleggers met zich mee en wat heeft dit voor effect op het
privatiseren van fondsen of juist het emitteren van nieuwe aandelen? De werking van de markt wordt
behandeld en duidelijk wordt aan welke regels deze vastgoedfondsen moeten voldoen.
Beursgenoteerde vastgoedfondsen zijn volgens de AFM (2005) in het begin van de 21 st • eeuw onder invloed
van dalende rentes en tegenvallende resultaten in de traditionele aandelenmarkten in trek geraakt bij
beleggers, zeker toen er nog sprake was van een disagio op de intrinsieke waarde. Maar omdat deze
vastgoedfondsen zo in trek raakten bij beleggers is dit disagio sinds 2004 vrijwel verdwenen. Natuurlijk
fluctueert de koers van vastgoedfondsen, doordat de koers mede wordt bepaald door het beurssentiment en
daardoor zal de ene maand het agio of het disagio groter zijn dan de andere maand.
Sinds het begin van 2008 zijn de koersen van de VBI's door de kredietcrisis sterk gedaald en daarmee zijn
de disagio's groter geworden.
2.2.1

Elgenschappen van vastgoedbeteggingsinstellingen

Een aantal eigenschappen van VBl's zijn al aan bod gekomen:
•

Bij een beursgang van een VBI wordt er tegen de intrinsieke waarde kapitaal opgehaald bij de

•

De beurskoersen van de aandelen van de VBI's worden grotendeels door het beurssentiment

beleggers;

bepaald;
•

Er zijn veel korte-termijn beleggers die hopen snelle koerswinsten op het aandeel te behalen;

•

Er is sprake van een grote liquiditeit: wanneer de beurs open is kan er worden gehandeld in de
vastgoedaandelen;

•

Er kan al in VBI's belegd worden met kleine bedragen (minimaal ongeveer €50,-);

•

Er is geen invloed op het management;

•

Er is vaak sprake van een grote spreiding in de vastgoedportefeuille.

Ten aanzien van dit laatste punt valt er een opdeling te maken naar verschillende beleggingsstrategieen. Zo
zijn er VBI's die in alle vastgoedsectoren in verschillende landen investeren, VBI's die in een sector
(bijvoorbeeld retail) investeren in verschillende landen, VBI's die nationaal in verschillende sectoren
investeren en is er een Nederlandse VBI die nationaal slechts in een sector belegt: Groot Handelsgebouwen
nv. Over het algemeen geldt dat hoe groter de spreiding is, dus hoe meer gebouwen in verschillende
sectoren, hoe lager het risico-rendementprofiel ligt.
Een ander bijkomend voordeel van een grote portefeuille is dat er schaalvoordelen zijn. De kosten zouden
daardoor relatief lager kunnen uitkomen dan bij een kleinere portefeuille het geval zou zijn.
Daar er geen invloed is op het management van de VBI, is er ook geen lokale expertise van de belegger
nodig. Wei kan de sector waarin wordt belegd een beslissingscriterium vormen voor de belegger.
De Bont en De Heus (2006) zien bij het kopen van vastgoedaandelen onder de intrinsieke waarde nog een
ander voordeel. Namelijk hoe groter het disagio is, hoe hoger het relatieve dividendrendement wordt. Ter
verduidelijking een rekenvoorbeeld. De intrinsieke waarde van een fonds is €100,- per aandeel. Het
rendement dat het afgelopen jaar is behaald is dusdanig dat de directie voorstelt €5,- uit te betalen. Het
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directe rendement (dividendrendement) voor de belegger, bij een koers gelijk aan de intrinsieke waarde, is
dus 5%. Nu is de koerswaarde op het moment van dividenduitkering geen €100 maar €80,- per aandeel. De
directie stelt dan nog steeds voor €5,- uit te betalen per aandeel aan dividend en dus behaalt de belegger
geen rendement van 5% maar van 6,25%.
Mangelmans (2005) merkt nog een ander voordeel op. Wanneer het indirect beleggen wordt vergeleken met
direct vastgoed is er een verschil in transactiekosten. Direct vastgoed wordt aangekocht met ongeveer 7%
kosten

koper

(overdrachtsbelasting

en

transactiekosten) .

Voor

het

aankopen

van

een

aantal

vastgoedaandelen geldt doorgaans een vaste lage prijs en deze verschilt per bank. De kosten koper hebben
indirect wel invloed op het rendement van de belegging in vastgoedaandelen, aangezien het fends deze ook
dient te betalen bij de aankoop van een vastgoedobject.
Overige kosten van een VB! zijn maar weinig transparant. In hoofdstuk 3 wordt hier verder op ingegaan.

2.2.2

Fiscale aspecten

Beursgenoteerde VBl's verschillen van andere (niet vastgoed gerelateerde) beleggingsfondsen door het
fiscale regime. Participanten in een beleggingsfonds zijn rechtstreeks gerechtigd de beleggingsopbrengsten
te ontvangen. De overwaarde (het surplus) in een beleggingsmaatschappij (waar de VBI ender valt) komt
eerst ten goede aan de vennootschap waarna het, na aftrek van kosten, wordt uitgekeerd aan de beleggers
in

de

vorm

van

dividend.

Hierdoor

is

de

vennootschap

normaliter

belastingplichtig

voor

de

vennootschapsbelasting . Bij uitkering aan de beleggers wordt er nogmaals belasting geheven in Box 3
(inkomsten uit beleggingen). Orn deze dubbele heffing tegen te gaan heeft de fiscus ender voorwaarden een
fiscaal aantrekkelijk regime opgesteld. Hierbij geldt er voor de vennootschap een nultarief voor de
vennootschapsbelasting en de herbeleggingsreserve [De Bent & De Heus, 2006). Dit regime geldt voor VBl's
die een Fiscale Beleggingsinstelling-status hebben. Voorwaarden hiervoor zijn [Van Goel et. al., 2007):
•

Het doe/ en de feitelijke werkzaamheid van de fisca/e be/eggingsinstelling bestaat uit het beleggen

•

Maximaal 60% van de be/eggingen mag met vreemd vermogen gefinancierd zijn;

•

Een fiscale beleggingsinstelling is verp/icht am haar winst niet later dan 8 maanden na afloop van

van vermogen;

het jaar in het gehee/ uit te keren aan haar aandee/houders.
2.2.3

Emissies en delistings van VBI's

Er zijn verschillende redenen (ender verschillende scenario's) om een fonds naar de beurs te brengen of er
juist vanaf te halen. Zo is ten tijde van een disagio, dus een lagere beurswaarde dan de intrinsieke waarde,
het niet verstandig nieuwe aandelen uit te geven aangezien de aanbieder dan beleggers 'met korting' laat
toetreden. Zo verkrijgen zij een hoger rendement dan de oorspronkelijke aandeelhouders die tegen de
intrinsieke waarde in het fonds zijn gestapt. Wanneer er sprake is van een agio is het wel gebruikelijk om
nieuwe aandelen uit te geven. De belegger betaalt dan meer dan de intrinsieke waarde per aandeel. Van het
resultaat dat hieruit voortkomt, profiteren de zittende aandeelhouders doordat het totale resultaat van de

VBI wordt vergroot [Van Goel et. al., 2007).
In het begin van de 21 st• eeuw zijn er enkele overnames geweest van VBl's waarbij de overnemende partij
alle aandelen van de beleggers kocht en de VB! van de beurs haalde [AFM, 2005). Deze overnemende partij
kon zo een complete vastgoedportefeuille aankopen voor een prijs die ender de marktwaarde lag.
Het is voor een bestaand privaat fends mogelijk om door middel van uitgifte van aandelen een
beursnotering te krijgen. Een privaat fonds zal dit echter alleen maar doen tegen 6f boven de intrinsieke
waarde. Voor fondsen die aan het eind van de looptijd zijn en die moeite hebben met het verkopen van een
portefeuille is dit eveneens een optie. Een voorbeeld van zo'n fonds is Nieuwe Steen Investments.
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Een nadeel van de beursgang van een portefeuille uit aflopende fondsen is dat het fonds een redelijke tot
grote ornvang rnoet hebben orn de kosten die een beursnotering met zich rneebrengen niet te veel op de
resultatenrekening te laten drukken. Tevens dienen de fondsen over het algerneen rneer eigen verrnogen op
te halen bij beleggers dan bij de private fondsen het geval was. Dit komt orndat een VBI rninirnaal 40%
eigen vermogen nodig heeft om aan de voorwaarde van de Fiscale Beleggingsinstelling te kunnen voldoen.
Private fondsen hanteren doorgaans een grotere financiele hefboom, rn.a.w. zij hanteren een eigen
vermogen dat lager is dan deze 40%.
Volgens Van den Breekel en Stalk (2007) wordt algemeen verwacht dat het waarschijnlijker is dat
bestaande publieke vastgoedfondsen private portefeuilles of gedeeltes daarvan op zullen kopen ter
uitbreiding van de eigen portefeuilles.

Hensen (2005) schrijft over een tendens dat er steeds meer vastgoedfondsen van de beurs af warden
gehaald (delisting) en verder gaan als private fondsen. Dit kan kornen doordat institutionele beleggers rneer
controle en zeggenschap over hun indirecte beleggingen wensen dan de publieke fondsen zouden kunnen
bieden.
2.2.4

Werking van de markt

De wijze waarop het rendernent op aandelen

in

een VBI vanuit het directe en

het indirecte

beleggingsresultaat van de VBI tot stand kornt wordt in figuur 2.3 weergegeven. Hier is te zien dat het
rendernent is opgebouwd uit indirect en direct rendernent. De hogere correlatie met de aandelenrnarkt van
de VBI's ten opzichte van direct vastgoed kornt naar voren

uit het indirecte rendement, waar

koersontwikkeling dit rendernent grotendeels tot uitdrukking brengt.

Beursgenoteerde Vastgoedbelegglng

Hoofdsom

Koerssontwikkeling

Beweging financiele
markten

Rendement

Dividendresultaat

Direct beleggingsresultaat

Indirect beleggingsresultaat
Figuur 2.3: Relatie beleggingsresultaat - rendement. Bron : De Bont & De Heus, 2006.

Bij de meeste aanbieders van publieke fondsen wordt de vastgoedportefeuille eens per kwartaal getaxeerd
orn het indirect beleggingsresultaat in kaart te brengen. Dit kan warden gedaan door een interne taxateur,
dus van de VBI zelf, of door een externe taxateur, bijvoorbeeld een rnakelaar. Deze taxaties zijn nodig voor
de berekening van de intrinsieke waarde. Deze waarde dient door elke VBI te warden gepubliceerd. Echter,
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ook bij deze berekening zijn er verschillende methoden om tot de waarde te komen. Meer uniformiteit is dan
ook in de toekomst gewenst [Van den Breekel & Stolk].

Van Gool et. al. (2007) geven een aantal performancemaatstaven weer, waarop het verwachte rendement
van beursgenoteerde vastgoedfondsen kunnen worden beoordeeld. Onder een performancemaatstaf wordt
een maatstaf verstaan waarin zowel rendement als risico wordt gemeten . De performancemaatstaven zijn:

•

Het nettohuurrendement, berekend a/s de nettohuuropbrengst gedee/d door 1 %

van de

gemiddelde waarde van het onroerend goed in exploitatie.
•

Het direct beleggingsresultaat (DBR) per aandee/ als percentage van het gemiddelde eigen
vermogen per aandeel, de intrinsieke waarde. Dit vormt a/s het ware een maatstaf voor de winst.

•

Het dividendrendement, berekend a/s de waarde van het dividend per aandeel over een boekjaar
gedeeld door 1% van de gemiddelde beurskoers van dat boekjaar.

•

Het indirect beleggingsresu/taat (IBR) per aandeel als percentage van de gemiddelde intrinsieke

•

Het totaal beleggingsresultaat (TBR) per aandeel a/s percentage van de gemiddelde intrinsieke

waarde.

waarde.
•

Het beursrendement (ook we/ - ten onrechte - beursperformance genoemd). Dit is de procentuele
Jaarlijkse stijging (of daling) over een bepaalde periode van de beurswaarde van een aandeel,
waarbij uitkeringen zoals dividenden zijn herbe/egd, exctusief belastingen.

•

Het risico, gemeten aan de standaarddeviatie van de (jaar/ijkse) beursrendementen over een
bepaalde periode.

Wat hierbij opvalt, is dat geen van de punten ingaat op de kosten die het management maakt. Indirect
hebben de gemaakte kosten wel invloed op een aantal van deze punten. Zo wordt het netto huurrendement
kleiner wanneer er meer kosten worden gemaakt en dit heeft zo invloed op het totaal beleggingsresultaat.
Een andere performancemaatstaf die direct te herleiden is uit de kosten zou de Total Expense Ratio kunnen
zijn. Dit onderzoek hoopt dan ook de katalysator te zijn die de markt doet overtuigen van het belang van
deze performancemaatstaf.

2.2.5

Verslaglegging

In een poging meer uniformiteit in de jaarverslagen en prospectussen van onder andere VBI's te verkrijgen,
heeft de Europese Unie in 2005 de International Financial Reporting Standards (IFRS) gepubliceerd. De IFRS
omvat de oudere International Accounting Standards (IAS) en vormt de standaard voor het opstellen van
jaarverslagen en prospectussen. Hierdoor worden de jaarverslagen internationaal vergelijkbaar, wat het
voor beleggers toegankelijker maakt over heel Europa te beleggen.
Het zal voor een VB! een jaarlijks terugkomend punt van discussie zijn welke informatie zij wel en niet
publiceert. Volgens Boonen (2001) heeft een VBI een aantal redenen om bepaalde informatie niet te
publiceren :

•

Het is informatie die de concurrentie ook graag zou willen hebben;

•

Als de concurrent het niet publiceert, waarom zouden wij het dan we/ pub/iceren?

•

Wensen van stakeholders: De VBI is niet a/leen afhanke/ijk van de eigen mening ten aanzien van
de informatievoorziening, maar ook van de meningen van de stakeholders.

•

De kosten die de publicatie met zich meebrengt;

Rekening moet worden gehouden met het feit dat het onvoldoende verstrekken van informatie een
negatieve uitwerking heeft op de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van een VBI.

2.3

Niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen

In het midden van de jaren '90 ontstond er naast de beursgenoteerde vastgoedfondsen een nieuw soort
indirecte vastgoedbelegging, namelijk het private vastgoedfonds. Hoewel het een fondsbelegging is heeft
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het toch de eigenschappen van direct vastgoed. Er is namelijk elk jaar een cashflow uit huurinkomsten en
voorts is er kans op een indirect beleggingsresultaat aan het eind van de looptijd van het fonds
(verkoopwinst).
Vooral institutionele beleggers zijn in deze nieuwe beleggingstak gestapt. Van Gaol et. al. (2007) geven hier
de volgende verklaringen voor:
•

Onvoldoende moge/ijkheden tot het operationaliseren van een internationa/e portefeui/lestrategie
binnen de Europese beursgenoteerde vastgoedaandelenmarkt van de zijde van institutionele
beleggers (in tegenstel!ing tot de VS).

•

De rendementen van private fondsen vertonen een sterke correlatie met het onderliggende
vastgoed (in tegenstelling tot beursgenoteerd vastgoed).

•

Private vastgoedfondsen /everen doorgaans een fiscaal efficiente wijze van beleggen op.

Bij particuliere beleggers neemt de populariteit van deze beleggingsvorm eveneens toe . In 2008 zal er
volgens Hentenaar (2008) €:4,6 miljard eigen vermogen afkomstig van particuliere beleggers in private
fondsen zijn belegd. De vraag is echter of dit bedrag behaald zal warden, aangezien de kredietcrisis bij veel
fondsaanbieders roet in het eten heeft gegooid.

In beginsel zijn er twee soorten niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen: fiscaal transparante en fiscaal niet
transparante. Besloten vastgoed-cv's zijn per definitie fiscaal transparant, aangezien er, buiten het geval
van vererving of legaat, geen toetreding of vervanging van commanditaire vennoten zonder de instemming
van alle andere vennoten kan plaatsvinden. Open cv's, nv's of bv's zijn niet fiscaal transparant en bij deze
vormen zijn er dus wel transacties van aandelen mogelijk tijdens de looptijd.
De fiscale gevolgen voor deze twee fondsvormen zijn eerder in dit hoofdstuk al besproken . Verder zal er in
deze paragraaf geen onderscheid meer warden gemaakt tussen open en besloten fondsen.
2.3.1

Eigenschappen van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen

Veruit de meest gehanteerde vorm van private vastgoedfondsen tegenwoordig is de commanditaire
vennootschap. Dit is ook de meest bekritiseerde vorm in de media en daarom zal er in deze paragraaf apart
op warden ingegaan. Een cv is een vennootschap onder firma (vof) met twee soorten vennoten; de
beherend vennoot en de commanditaire vennoten. De beherend vennoot is de vertegenwoordiger van de
vennootschap en is daarbij volledig aansprakelijk voor de cv. De commanditaire vennoten zijn slechts
aansprakelijk voor het eigen ingebrachte kapitaal. De enige verhaalmogelijkheid voor de financier is
daardoor de executoriale verkoopopbrengst van het gefinancierde vastgoed [AFM, 2005].
In het geval van een vastgoedmaatschap die qua structuur en regelgeving vrijwel geheel overeenkomt met
de cv, zijn de maten (vergelijkbaar met de commanditaire vennoten) tegenover de schuldeisers wel
hoofdelijk aansprakelijk. Men heeft echter een manier bedacht om deze aansprakelijkheid zoveel mogelijk te
ontlopen; de hypothecaire schuld kan namelijk op 'non-recourse' basis warden afgesloten. Hierdoor kan de
financier, wanneer de vordering van de financier grater is dan de uiteindelijke waarde van het vastgoed, de
resterende vordering niet verhalen op de maten [Mohr, 1998].
De actoren in een vastgoed-cv zijn op navolgende wijze met elkaar verbonden. De commanditaire vennoten
in een cv roepen de expertise van de beherend vennoot in om samen onroerend goed te exploiteren en
daarbij neemt de beherend vennoot de cv-administratie voor zijn rekening. Gezamenlijk zijn zij economisch
eigenaar van het onroerend goed (zie het juridische overzicht in figuur 2.4).
De Wet op het financiele toezicht schrijft voor dat het juridische eigendom in handen moet zijn van een
aparte bewaarder, waar een stichting voor wordt opgericht. Deze stichting sluit een bewaarovereenkomst
met de CV [Van Boom & Van den Brink, 2007].
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Beherend vennoot/ Beheerder

Commanditaire vennoten

Beheerovereenkomst

Commanditair Kapitaal

Commanditaire Vennootschap

Bewaarovereenkomst

Economisch eigendom
Juridisch eigendom

Stichting Bewaarder

Onroerend goed

Figuur 2.4: Schematische weergave juridische structuur CV. Bron: Van Boom & Van den Brink, 2007.

Orn inzicht te krijgen in de werking van een vastgoed-cv en op welke momenten er kosten worden gemaakt
wordt hier de structurering, looptijd en beeindiging van het fonds beschreven.
Bij het opzetten van een vastgoed-cv worden er eerst een of meer vastgoedobjecten uitgezocht en vaak ook
voorgefinancierd. Deze objecten behoren in de meeste gevallen tot een sector, dus het zijn bijvoorbeeld
allemaal kantoren. De fondsaanbieder rekent dan door welk rendement er valt te behalen en bepaalt
gedeeltelijk het risico door het bepalen van parameters. Bij parameters kan bijvoorbeeld worden gedacht
aan de duur van de looptijd en het percentage vreemd vermogen dat wordt gebruikt. Als deze gegevens
compleet zijn kan er een vooraankondiging van de cv worden gedrukt, waarna het prospectus verschijnt
waarin alle details staan. Wanneer het complete eigen vermogen is opgehaald (d.w.z. alle participaties zijn
geplaatst) kan de cv warden opgericht met als beherend vennoot over het algemeen de directeur van het
bedrijf dat het fends initieert.
Jaarlijks, of eens per kwartaal, wordt het directe rendement afkomstig uit de huurstromen uitgekeerd aan
de beleggers. Bij leegstand in een van de panden in de portefeuille wordt er getracht door actief
management weer huurders aan te trekken en zo de continu"iteit van de huurstroom te waarborgen. Dit zal
alleen lukken wanneer het een courant pand betreft, een pand dat dus goed in de markt ligt. Beleggers
dienen dus in die mate kennis over vastgoed te bezitten dat zij courante panden kunnen onderscheiden van
incourante alvorens te participeren in een vastgoedfonds.
In principe zal het fends de looptijd die is weergegeven in het prospectus uitdienen. Echter, wanneer de
vastgoedmarkt aan het eind van de looptijd dusdanig is, dat het onverstandig zou zijn de portefeuille op dat
moment te verkopen, dan kan de beherend vennoot er voor kiezen de portefeuille door te blijven
exploiteren en later te verkopen. Een andere optie is om met de portefeuille naar de beurs te gaan. Zo
worden er gelden van andere beleggers op de beurs opgehaald en kunnen de participanten van de cv
uitbetaald worden.

Volgens Mangelmans (2005) zijn er een aantal beslissingsfactoren voor beleggers om in een fonds te
stappen. Dit zijn de factoren die betrekking hebben op het fonds:
•

Track-record van de aanbieder (hierin staan de in het verleden behaalde resultaten),

•

De wijze waarop het prognoserendement tot stand is gekomen,

•

De kwa/iteit van de onderliggende vastgoedportefeui/le,

•

Toekomstperspectief van de portefeuille,

•

Omvang portefeuille,

•

Waardering portefeuilfe,

•

Rendement-risico profie/ van de portefeuille,
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•

Financieringsstructuur van het fonds,

•

Gepresenteerd toekomstperspectief,

•

Kosten die door de fondsmanager gemaakt worden.

Daarnaast zijn er ook beslissingsfactoren die betrekking hebben op de aandeelhouder zelf. Zo is de
participatiegrootte van het fonds van belang, zodat het gewicht van de belegging in de portefeuille van de
belegger overeenkomt met zijn of haar strategie. Komt dit niet overeen, dan zal de belegger kijken naar
alternatieve beleggingsmogelijkheden in andere sectoren of andere asset classes.
2 .3 .2

Fiscale aspecten

Fiscale aspecten zijn van belang voor de belegger, aangezien deze het uiteindelijke netto rendement
be"invloeden. Zoals eerder vermeld zijn besloten vastgoed-cv's fiscaal transparant. Voor beleggers heeft dit
tot gevolg dater rechtstreeks door de participanten belasting wordt betaald. Winsten worden belast in Box
1 indien: "er sprake is van het rendabel maken van vermogen op een wijze die het normaal actief
vermogensbeheer te buiten gaat, of wanneer de vennootschap (of maatschap) een onderneming drijft"
[Hoedjes, 2006]. In alle andere gevallen komen de winsten uit de participaties in Box 3 terecht, wat
effectief neerkomt op een belastingheffing van 1,2% over de waarde van de belegging.
Wanneer een participant in een niet fiscaal transparant fonds belegt en een belang van 5% of meer van de
aandelen of het commanditair vermogen bezit, is er sprake van een aanmerkelijk belang en dan vindt de
belastingheffing plaats in Box 2 . Dit komt neer op een belastingheffing van 25% [Hoedjes, 2006].
Bij de overdracht van participaties moet er rekening worden gehouden met overdrachtsbelasting . De
kopende partij van een participatie in een fiscaal transparant fonds betaalt deze belasting van 6%. Voor de
verhandeling van participaties in een niet-fiscaal transparant vastgoedfonds gelden er andere regels. Bij
deze fondsen is er namelijk geen overdrachtsbelasting verschuldigd tenzij de verkrijgende aandeelhouder
een aanmerkelijk belang verkrijgt of deze vergroot. Er is voor de overdrachtsbelasting (6%) echter pas
sprake van een aanmerkelijk belang wanneer een persoon of lichaam meer dan 33,33% van het nominaal
gestort kapitaal verwerft [Hoedjes, 2006].
2.3.3

Wetgeving

De laatste jaren hebben private fondsen te maken gehad met veel wijzigingen in de wetgeving. De Wet
toezicht beleggingsinstellingen (Wtb), waar besloten vastgoedfondsen onder vallen, is sinds september 2005
van kracht. Deze wet is in januari 2007 samen met 6 andere wetten opgegaan in de Wet op het financieel
toezicht (Wft), maar aangezien de 'oude' wet pas net van kracht was, veranderde er voor de
fondsaanbieders in 2007 weinig. Een korte weergave van de Wft met haar belangrijkste eigenschappen die
relevant zijn voor dit onderzoek volgt hieronder.
Fondsaantiieders zijn sinds 2005 niet meer verplicht per fonds een vergunning aan te vragen bij de AFM .
Vanaf dat jaar is er namelijk een

permanente vergunningsplicht voor de

beheerder van

een

beleggingsinstelling. Per fonds zijn er daarentegen wel mogelijkheden om onder deze vergunningsplicht uit
te kunnen komen . Er is geen vergunning vereist wanneer :
•

Er minder dan 100 participanten aan het fonds deelnemen,

•

De participaties een nominale waarde per eenheid of per pakket hebben van tenminste €50.000,-,

•

De totale equity bij uitgifte van effecten minder dan € 2.500.000 bedraagt.

De AFM geeft geen waardeoordeel over prospectussen. Zij geeft enkel aan dat aan alle eisen voor een
prospectus is voldaan, zoals bijvoorbeeld het opnemen van een accountantsverklaring. In het verlengde van
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de AFM werkt de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen. Zij beoordeelt de prospectussen op aanvraag
van de fondsaanbieder zelf. Hiermee kunnen fondsaanbieders transparantie uitstralen naar beleggers toe.

Het vermogen van een beleggingsfonds wordt beheerd door een van de beheerder onafhankelijke
bewaarder. De bewaarder kan deze functie hebben voor meerdere fondsen, behalve wanneer er een reeel
risico bestaat dat het vermogen van het fonds en het vermogen van de bewaarder ontoereikend zijn voor
mogelijke vorderingen in de toekomst. Dan dient er een aparte bewaarder te worden aangesteld. De AFM
bepaalt of dit al dan niet nodig is, kijkend naar het beleggingsbeleid en de daarmee gepaard gaande risico's
[Ferreira Marques & Kaya, 2005).

Voor het verkrijgen van een vergunning en het in de markt mogen plaatsen van een fonds gelden er regels
die in vier categorieen opgedeeld kunnen worden. Deze categorieen zijn in de nieuwe Wtb en Wft
onveranderd gebleven, hoewel binnen het vierde punt de regels aangescherpt zijn met betrekking tot
informatievoorziening over kosten in het prospectus [Hoedjes, 2006; Van Diem, 2006):

•

Deskundigheid en betrouwbaarheid van de uitgevende instelling en bewaarder;

•

Financiele waarborgen, zoals een minimum eigen vermogen: Het minimale eigen vermogen van
een be/eggingsinstelling is€ 225.000,- en dat van de bewaarder is minimaa/ C 125.000,-

•

Bedrijfsvoering: eisen worden gesteld aan de juridische en organisatorische opzet blijkend uit
statuten of reglement. Het dagelijkse be/eid binnen de be/eggingsinstel/ing en bewaarder dient
door tenminste twee personen te worden bepaa/d. Er dient een overeenkomst gesloten te worden
tussen de beheerder en bewaarder.

•

Eisen gesteld aan informatieverschaffing zodat de be/egger een redelijk oordeel kan vormen over
de inhoud van het aanbod.

2.3.4

Toezicht

Medio 2005 kwam de AFM

met een verkennende analyse van de markt voor vastgoed-cv's en

maatschappen. Aan de hand van een subjectieve onderzoeksmethode werd de stand van zaken betreffende
deze markt in kaart gebracht. De uitkomst was dat volledige transparantie binnen deze markt niet in korte
termijn gerealiseerd zou kunnen worden. Ook werd geconcludeerd dater nog veel zogenaamde 'discutabele'
aanbieders marktaandeel bezitten.

Met de vernieuwde regelgeving in 2005 is de markt transparanter geworden. Dit komt voornamelijk door de
nieuwe eisen die warden gesteld aan de informatievoorziening. Een tweetal veranderingen is van belang
voor dit onderzoek. Ten eerste moeten de kosten die warden gemaakt in het prospectus warden
verantwoord. De hoogte van deze kosten kunnen nog wel zelf warden bepaald door de fondsaanbieder. Ten
tweede eist de wet dat alle transacties die warden gedaan met partijen die zijn gelieerd aan de beheerder
volledig in het prospectus moeten worden beschreven [Arendz, 2006). Dit onderzoek beoogt meer
transparantie aan te brengen in de markt door een eenduidige berekeningsmethode te ontwikkelen en de
belegger meer inzicht te geven in de kosten die de beleggingsmarkt met zich meebrengt.

De AFM (2007) stuurt aan op zelfregulering van de cv-markt omdat dit de transparantie van de markt
aanzienlijk zou vergroten. Zij pleit ervoor dat alle fondsaanbieders zich zouden moeten aansluiten bij de
Vereniging Vastgoed Fondsen (WF) of de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV). Dit zijn
instellingen die de belangen behartigen van de aanbodkant van de cv-markt. Zoals gezegd, beoordeelt de
STV prospectussen en publiceert deze beoordelingen, terwijl de WF zich meer bezig houdt met het
versterken van de relatie tussen fondsaanbieder en (potentiele) belegger, tussen de verschillende
fondsaanbieders en tussen de wetgevende macht en fondsaanbieders. Daarbij beoordelen ze de cijfers van
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fondsen in prospectussen door ze af te zetten tegen de door hen ontwikkelde benchmarks. Zo is een van de
benchmarks de WF-TER. In hoofdstuk 4 zal deze uitgebreid aan bod komen.
Aan de vraagkant was er tot juli 2008 de Vereniging Vastgoed Participanten (VVP). Een vereniging die onder
leiding van een vastgoedadvocaat cv's onderzocht en aanbieders op zogenaamde zwarte en witte lijsten
plaatste. Deze vereniging is echter per 1 juli 2008 opgegaan in Vastgoed Belang, die het publiceren van
deze lijsten niet zal voortzetten.
Arendz (2006) ziet nog een mogelijkheid voor het optimaliseren van de cv-markt. Zij pleit namelijk voor het
toepassen van corporate governance. Goede corporate governance houdt bijvoorbeeld het instellen van een
Raad van Advies in die toezicht houdt op de beslissingen van het management. Hierdoor ontstaat er bij
beleggers de mogelijkheid een grotere stem te hebben in de beslissingen die de beherend vennoot neemt.
Corporate governance brengt echter wel extra kosten met zich mee, waardoor er nog meer rendement
weglekt, wat natuurlijk ongunstig is voor de belegger.
Het onderzoek van Arendz (2006) leverde voornamelijk sociaal wenselijke antwoorden op ten aanzien van
het invoeren van corporate governance bij vastgoed-cv's. De fondsaanbieders zijn het ermee eens dat de
implementatie

van

corporate

governance

de

transparantie

zal

verbeteren,

maar

geen

van

de

geenqueteerden had ook daadwerkelijk plannen voor deze implementatie. Vermoedelijk had dit te maken
met de extra kosten en het feit dat er geen wet is die dit voorschrijft.
2.3.5

Risico's

Het nemen van risico's is inherent aan beleggen. Zo ook aan het beleggen in private vastgoedfondsen. De
risico's op een rij [Sala, 2004; AFM, 2005; Van Gool et. al., 2007]:
•

Inflatierisico : door lagere werkelijke inflatie dan geprognosticeerd stijgt de huur niet zoals
verwacht, en dit heeft consequenties voor het rendement

•

Leegstandsrisico

•

Renterisico: een hypothecaire lening wordt vaak aangegaan voor een periode van 7 jaar, voor een
gefixeerd rentepercentage. Wanneer de rente na de 7 jaar veel hoger ligt zal het werkelijk
gerealiseerde rendement lager uitkomen dan geprognosticeerd

•

Valutarisico: indien aan de orde

•

Debiteurenrisico: wanneer de huurder niet meer aan de huurverplichtingen kan voldoen

•

Huurrisico:

dalende markthuren tijdens het aflopen van het contract en/of huurders die

aanpassingen aan het vastgoed eisen alvorens het contract te vernieuwen
•

Politiek risico: huurbescherming, bestemmingsplannen, etc.

•

Tropenrisico: "Het kan zijn dater kosten worden opgevoerd die mogelijk niet worden gemaakt. Zo
bestaat er anekdotisch bewijs voor het onterecht in rekening brengen bij de beleggers van de cv
van overdrachtsbe/asting in het buitenland, waar bij naspeuring vo/gens de federale en regionale
belastingwetgeving van het desbetreffende land geen sprake van bleek te zijn" [AFM, 2005]

•

Lock-in risico: "Een be/egging in een vastgoed-cv betekent het vastzetten van vermogen voor een
lange tijd. Tijdens de looptijd die gemiddeld tussen de 7 en 10 jaar ligt, is het niet of nauwe/ijks
moge/ijk om tussentijds uit te stappen en zo de geinvesteerde ge/den weer vrij te maken" [Sala,
2004]

Over het algemeen kan gezegd worden dat niet alle fondsaanbieders dezelfde 'rendementsdrijvers'
gebruiken die het uiteindelijk verwachte rendement bepalen. Een tiende procentpunt verschil in de
aannames voor de rendementsdrijver inflatie over de gehele looptijd van het fonds is al van erg grote
invloed op het prognoserendement. Orn participanten te trekken kunnen fondsaanbieders deze drijvers z6
bepalen dat zij voor hen een gunstige uitwerking hebben. Van dit risico moet de belegger zich bewust zijn.
Voor de fondsaanbieder zijn er echter ook goede redenen om de drijvers zo realistisch mogelijk te bepalen.
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Een tevreden belegger is namelijk eerder geneigd weer bij dezelfde aanbieder te beleggen. Bij onjuist
gekozen drijvers met daardoor tegenvallende resultaten komt het track-record van de aanbieder in het
geding.

Een ander risico voor de belegger, zoniet een valkuil, is het ontbreken van inzicht in de taxaties van de aan
te kopen vastgoedobjecten voor het fends. Dit inzicht is belangrijk omdat de fees die de aanbieders
rekenen, voornamelijk bij de initiatie van een fonds te verdienen zijn en die hangen nou juist rechtstreeks af
van de taxatie van het onroerend goed [AFM, 2005].
Verder is de kapitaalwaarde van het vastgoed afhankelijk van huurcontracten. Zo is bijvoorbeeld een
vastgoedabject meer waard wanneer er een huurcantract ligt dat nog 8 jaar loopt dan wanneer het contract
nag maar 2 jaar laapt. Daarbij maet er vanuit warden gegaan dat een pand veroudert waardoor de
gebruikerswaarde daalt. Er wardt vaak met geen van beide punten rekening gehouden in een prospectus,
haewel dit we\ de twee belangrijkste risico's zijn.
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3.

Kostenstructuren

Bij het exploiteren van vastgoed gaan er altijd kosten vooraf aan inkomsten. In veel gevallen zijn deze
kosten zelfs beter te voorspellen dan de inkomsten en deze bepalen mede het uiteindelijke netto
rendement. Voor beleggers in vastgoedfondsen is het dus van belang dat deze kosten zo nauwkeurig
mogelijk worden gecommuniceerd . Voor de private sector geldt de verplichting, uit de Wft, dat
fondsaanbieders alle kosten volledig in het prospectus dienen te vermelden. Voor publieke fondsen geldt dit
echter (nog) niet.
De gepresenteerde kostenstructuur, letterlijk de opbouw van de kosten, van een fonds zegt veel over de
transparantie van het fonds naar de markt toe. Fondsen kunnen aan de hand van een transparante
kostenstructuur beter worden beoordeeld en vergeleken.

Bij dit hoofdstuk dient opgemerkt te worden dat de kwaliteit van de fondsaanbieder waarde aan het
vastgoed kan toevoegen. Echter, kwalitatief hoogwaardig betrokken management is kostbaar. Een
investering in een fonds van een kwalitatief goede fondsaanbieder kan voordelen hebben. Keeris [2004]
schrij~ dat geringe betrokkenheid van het management de kans op goede resultaten doet dalen.
lets soortgelijks geldt voor het materiaalgebruik; het gebruik van duurzame materialen zal in eerste
instantie meer kosten met zich meebrengen, maar op lange termijn zal het kosten besparen respectievelijk
tot waardegroei bijdragen.

Van Diem (2006) merkt op dat er vaak verschillende benamingen worden gebruikt voor dezelfde kosten . In
dit onderzoek zullen alle kosten zoveel mogelijk worden geclusterd, zodat de vergelijkbaarheid beter wordt.
In een Total Expense Ratio worden alle kosten meegenomen. Bij het beoordelen van prospectussen en
jaarverslagen zou er eigenlijk een algemeen geaccepteerde kostengrondslag moeten zijn waardoor
soortgelijke kosten beter kunnen worden vergeleken .

In dit hoofdstuk komen alle kosten aan bod die tijdens de gehele looptijd van een vastgoedfonds naar voren
komen. Er wordt een opsplitsing gemaakt naar verschillende typen kosten; vastgoedspecifieke kosten
(kosten die ten dienste staan aan het vastgoed in de portefeuille) en fondsspecifieke kosten (kosten die
specifiek ten dienste staan aan het fonds) en naar verschillende periodes in de looptijd; kosten voor en
tijdens de start van de looptijd, tijdens de looptijd en aan het eind van de looptijd.
Vastgoedspecifieke

kosten

zijn

makelaarskosten,

taxatiekosten,

de

kosten

koper

inclusief

overdrachtsbelasting, financieringskosten, onderhoudskosten, onroerende zaak belasting, verzekeringen,
verhuurmanagement en incassokosten, onvoorziene kosten, dubieuze debiteuren en aan het eind van de
looptijd de makelaarscourtage voor de verkoop.
Fondsspecifieke

kosten

marketingkosten,

zijn

emissiekosten,

herwaarderingskosten,

structureringskosten,

belastingen,

intern

advieskosten,

commercieel

en

oprichtingskosten,

administratief beheer,

algemene kosten, overige financiele lasten, beheervergoeding trust maatschappij, rapportagekosten,
fondsbeheerkosten,

toezicht

op

verkopen,

managementkosten

bij

verkoop,

dispositiekosten

en

performa nee-fees.

3.1

Kosteneigenschappen per sector

De mate van het benodigde management voor een vastgoedobject hangt nauw samen met de sector
waarvan het object deel uitmaakt. Bij de ene sector is er bijvoorbeeld meer management van
huurderrelaties nodig dan bij de andere. Ook andere kostenbepalende aspecten zijn per sector verschillend.
Onderstaand volgt een overzicht van kosteneigenschappen per sector [Hensen, 2006; FGH Bank, 2007].
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3.1.1

•

Kantoren

Kantoren zijn sneller dan bijvoorbeeld solitaire winkels onderhevig aan technische en functionele
veroudering.

•

Gemiddeld gezien worden er grotere oppervlakten verhuurd aan kantoorgebruikers dan aan
retailers. Hierdoor zijn er over het algemeen met hetzelfde investeringsbedrag minder huurders
gemoeid, wat minder verhuurmanagement en dus kosten met zich meebrengt. Een uitzondering
hierop zijn bedrijfsverzamelgebouwen.

•

Een bedrijfsverzamelgebouw wordt minder bezocht dan een winkelcentrum. Hierdoor is er minder
onderhoud nodig aan de 'openbare ruimte' van het gebouw dan bij die ruimtes binnen
winkelcentra.

3.1.2

Bedrijfsruimten

Bedrijfsruimten zijn onder andere fabrieksgebouwen, bedrijfshallen, logistieke- en distributiecentra en
opslagruimten:
•

Bedrijfsruimten worden voornamelijk ontwikkeld in (indirecte) opdracht van de gebruiker, de
huurder. Vaak zijn er zeer specifieke eisen aan de indeling van het gebouw voor de logistieke
stromen. Een eigenschap van bedrijfsruimten die hiermee samenhangt, is dater vaak sprake is van
langlopende huurcontracten, waardoor het verhuurmanagement weinig intensief is.

•

De administratiekosten zijn relatief gering.

•

Onderhoudskosten zijn niet altijd voor rekening van de belegger en daardoor vallen deze kosten
gemiddeld laag uit. Bedrijven vullen de bedrijfsgebouwen vaak zelf in en doen hier ook het
onderhoud van.

•

Doordat het vaak specifieke gebouwen zijn, waarvoor het moeilijk is nieuwe huurders te vinden,
kan dit aan het einde van een huurperiode extra kosten met zich meebrengen en zullen er vaak
extra kosten gemaakt moeten worden om het vastgoed geschikt te maken voor de volgende
huurder.

3.1.3

•

Winkels

Zoals bij de kenmerken van kantoren reeds is vermeld, zijn er meer units per investering die
gemanaged dienen te worden. Dit betekent meer huurders en daardoor is het verhuurmanagement
vaak intensiever.

•

Een winkel op de ene locatie brengt andere kosten met zich mee dan op de andere locatie. Een
winkel in een Al winkelgebied zal bijvoorbeeld veel minder kans hebben op leegstand dan een
solitaire winkel op een B- of C-locatie. Aan de andere kant worden er vaak hogere eisen aan de
kwaliteit van de panden op Al-locaties gesteld.

•

Vastgoed voor detailhandel is een erg kennisintensieve sector. De belegger moet veel onderzoek
doen naar de wensen van mogelijke huurders om daar het vastgoed op uit te zoeken en eventueel
het vastgoed op aan te passen. Dit onderzoek brengt kosten met zich mee.

•

Gebruikelijk is dat de belegger het winkelpand als casco verhuurt. Het onderhoud en eventuele
renovatie zijn voor rekening van de huurder.

•

Bij winkelcentra wordt er 'publieke ruimte' gecreeerd en deze dient ook onderhouden te worden.
Dit brengt meer kosten per vierkante meter met zich mee ten opzichte van solitaire winkels.

3.J.4

•

Wonlngen

Woningen zijn, uitzonderingen daargelaten, naar oppervlakte kleiner dan vastgoedobjecten uit de
andere sectoren. Hierdoor dient er rekening te worden gehouden met een groter aantal huurders.
Meer huurders betekent meer kosten op het gebied van verhuur en administratieve kosten.
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•

Anders dan bij winkels wordt het onderhoud betaald door de verhuurder en aangezien er in de
woningen een groot gedeelte van de dag wordt geleefd is dit onderhoud intensief. Overigens is het
'kleine'

onderhoud

voor

rekening

van

de

huurder.

Hierbij

kan

gedacht

worden

aan

binnenschilderwerk, tuinonderhoud en schoonmaakwerkzaamheden.
•

Bij appartementencomplexen zijn de kosten per vierkante meter woonoppervlak hoger dan
bijvoorbeeld eengezinswoningen. Dit komt door het onderhoud van de openbare ruimtes en
doordat er bij hoge panden (meer dan 5 verdiepingen) extra installaties benodigd zijn bijvoorbeeld een hydrofoor - en die vereisen onderhoud.

Niet alle typen vastgoed zijn onder te verdelen in deze 4 sectoren. Zo is er de sector 'leisure' waar
bijvoorbeeld fitnesscentra, vakantieparken, casino's en bioscopen onder vallen. Dit is echter een zo
heterogene

sector dat er geen

algemene

uitspraken

kunnen

worden

gedaan

ten

aanzien

van

kosteneigenschappen. Ditzelfde geldt voor de horeca sector, deze is ook te homogeen om uitspraken over te
doen . Bovendien is het voor dit onderzoek minder van belang omdat fondsen die beleggen in deze sector
zeer schaars zijn.
In figuur 3.1 zijn de voornaamste verschillen tussen de sectoren samengevat.
Relatief meer kosten

•

Snellere technische en functionele
veroudering

•

Eenvoudiger verhuurmanagement
Centraal management bij
bedrijfsverzamelgebouwen

Specifieke aard van
bedrijfsgebouwen: lntensief
verhuurmanagement en evt.
verbouwing bij afloop huurcontract

•

Verhuurmanagement kleinschaliger
door langdurige contracten
Lage administratiekosten
Lage onderhoudskosten

•
•
•

Intensief verhuurmanagement
Veel research detailhandel
Onderhoud publieke ruimte
winkelcentra kostenverhogend

•
•

Onderhoud ten laste van de huurder
Centraal management bij
winkelcentra

•
•

Intensief verhuurmanagement
Meer administratiekosten door
grotere aantallen huurders
Onderhoudsgevoelig

•

Centraal management bij
appartementencomplexen

...

Bedrijfs-ruimten

Winkels

Relatief minder kosten

•
•

Kantoren

.

II

Woningen

•

•
•

Figuur 3.1: Kosteneigenschappen per vastgoedsector.

Uit figuur 3.1 blijkt dat wanneer fondsen op kosten worden vergeleken er verschillen ontstaan doordat er
met de ene sector structureel minder exploitatiekosten gemoeid zijn dan met de andere. Exploitatiekosten
zijn alle kosten die bij het verhuren en het verhuurd houden van vastgoedobjecten moeten worden
gemaakt. Figuur 3.2 geeft de gemiddelde exploitatiekosten als percentage van de bruto huurinkomsten
weer. Wat opvalt, is dat woningen relatief veel duurder zijn om te exploiteren dan vastgoed in andere
sectoren. Dit komt door het intensievere gebruik en omdat in deze sector kosten vaak minder op de
huurder(s) kunnen worden afgewenteld. De gemiddelde exploitatiekosten van de commerciele sectoren
verschillen echter weinig van elkaar.
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Exploitatiekosten als percentage van de bruto inkomsten
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Figuur 3.2: Gemiddelde exploltat/ekosten a/s percentage van het bruto inkomen. Bron: ROZ/IPD.

3.2

Vastgoedspecifieke kosten

Zowel publieke als private vastgoedfondsen krijgen bij de exploitatie van vastgoed met dezelfde
vastgoedspecifieke kosten te maken.
Hoewel private fondsen die ender de vergunningsplicht vaflen al verplicht de kosten moeten verantwoorden
in de prospectussen kunnen verschillende kosten echter 6f ender dezelfde noemer verantwoord zijn of juist
compleet

uitgespecificeerd

zijn.

Voor

een

geed

inzicht

zullen

daarom

de

meest

gehanteerde

kostenbegrippen in dit hoofdstuk aandacht krijgen.

Kosten bij de aankoop van vastgoed:
•

Makelaarskosten: Voor het begeleiden van een transactie met betrekking tot een vastgoedobject
wordt er veelal een makelaar in de hand genomen. Deze persoon legt de contracten vast en regelt
alles van het moment van opname van het object tot de overdracht bij de notaris . In ruil hiervoor
ontvangt hij een zogenaamde makelaarscourtage (meestal 1 % tot 2% van de uiteindelijke
aankoopprijs).

•

Kosten Koper: Wanneer een gebouw overgaat van eigenaar en er binnen 6 maanden voorafgaand
aan de koop geen overdrachtsbelasting over hetzelfde pand is geheven, is er overdrachtsbelasting
verschuldigd. Deze belasting bedraagt momenteel in Nederland 6% van de aankoopprijs en vormt
het grootste deel van de kosten koper. Het andere deel wordt veroorzaakt door de kosten die de
notaris in rekening brengt om het object van eigenaar te laten veranderen.

•

Notariele kosten behelzen onder andere het opstellen van de hypotheekakte, de leveringsakte en
het onderzoek in het Kadaster.

•

BTW

•

Taxatiekosten: Ten behoeve van het verkrijgen van onder andere de hypotheek en verzekeringen

bij

nieuwbouw:

Bij

transacties

overdrachtsbelasting maar BTW

van

nieuwbouwvastgoed

betaalt

de

koper

geen

a 19%.

zijn er diverse taxaties van een vastgoedobject nodig. Dikwijls warden ook de kosten van externe
deskundigen, zoals die van een bouwtechnisch bureau, bij de taxatiekosten opgeteld.
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•

Financieringskosten: Dit omvat de kosten ter verkrijging van een hypothecaire geldlening inclusief
de door de bank in rekening te brengen afsluitprovisie.

•

Niet verrekenbare BTW: Sommige huurders, bijvoorbeeld stichtingen, zijn vrijgesteld van het
betalen van BTW. Hierdoor kan de BTW over ingekochte diensten van derden (notaris-, taxatie-,
selectie- en acquisitiekosten) in verband met de aankoop van een vastgoedobject niet verrekend
warden met deze partijen . Dit vormt een extra kostenpost voor het fonds.

Kosten tijdens de exploitatie van vastgoed (alle kosten die ten dienste staan aan de verhuur van vastgoed
en de continuering daarvan):
•

Onderhoudskosten: Orn de gebruikerswaarde van een vastgoedobject optimaal te houden is er
onderhoud nodig. Dit onderhoud is onder te verdelen in periodiek (klein onderhoud) en planmatig
(groat onderhoud). Periodiek onderhoud betreft bijvoorbeeld klachtenafhandeling van huurders,
onderhoud van technische installaties en schilderwerkzaamheden. Planmatig onderhoud betreft
bijvoorbeeld het renoveren van leidingsystemen, onderhoud aan het metselwerk en het verbeteren
van klimatologische eigenschappen van een gebouw.
Men kan er vanuit gaan dat nieuwe panden minder onderhoud behoeven dan oude panden (ouder
dan 25 jaar). Servicekosten (bijvoorbeeld het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten in
kantoren) behoren niet tot de onderhoudskosten wanneer deze als zodanig kunnen warden
doorberekend aan de huurder.

•

Onroerende Zaak Belasting: Dit is een gemeentelijke belasting die door elke gemeente zelf wordt
vastgesteld. Het bedraagt meestal rand de €5,- per €2.500,- WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt
dus gedeeld door €2.500,- en vermenigvuldigd met €5,- om de verschuldigde belasting per jaar te
berekenen. De taxatie van het vastgoed voor deze WOZ-waarde wordt uitgevoerd door de
gemeente.

•

Verzekeringen:

Op

basis

van

de

taxaties

voor

herbouwwaarde

warden

er

opstal-

en

aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten die - bijvoorbeeld bij brand - de schade dekken.
•

Verhuurmanagement en incassokosten : Een goede relatie onderhouden met de huurder is bij de
exploitatie van vastgoed van groat belang. Zo is de kans namelijk grater dat de huurder het
huurcontract verlengd en weet het management eerder wanneer een huurder van plan is andere
huisvesting te zoeken, zodat er tijdig een nieuwe huurder voor de ruimte gezocht kan warden .
Verhuurmanagement wordt veelal via een beheervergoeding gedekt.
Naast de kosten van dit management zijn er administratieve kosten verbonden aan bijvoorbeeld de
incasso van de huur.

•

Huuruitvalreserve en frictieleegstandsreserve: Tijdens de exploitatie van een vastgoedobject kan er
van uit warden gegaan dat het object gedurende een bepaalde tijd (gedeeltelijk) leegstaat. Zeker
wanneer er meerdere huurders in een pand aanwezig zijn. Daarbij kunnen er bij wisseling van
huurders oninbare maanden huur ontstaan. Binnen normale marktverhoudingen wordt dit ook wel
frictieleegstand genoemd.

•

Onvoorziene kosten: Bij de exploitatie van vastgoed zullen er altijd onvoorziene kosten zijn.
Daarom reserveren fondsen liquide middelen voor het bekostigen van onvoorziene uitgaven.

•

Dubieuze debiteuren: Het kan zijn dat de solvabiliteit van een huurder op een bepaald moment
dusdanig is, dat bijvoorbeeld de huur te laat of helemaal niet meer kan warden betaald. Dit is dus
een mogelijke verliespost bij de exploitatie van vastgoed.

Kosten bij de verkoop van vastgoed:
•

Makelaarskosten: Bij de verkoop van een vastgoedobject of -portefeuille zijn er net als bij de
aankoop makelaarskosten. De makelaar neemt het object of portefeuille op en adverteert onder
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mogelijke kopers. Ook verzorgt deze de presentatie van het pand, bijvoorbeeld door middel van
bezichtig i ngen.

3.3

Beursgenoteerde vastgoedfondsen

Beursgenoteerde vastgoedfondsen zijn over het algemeen qua fondsomvang vele malen groter dan nietbeursgenoteerde private fondsen. Dientengevolge zijn de bedrijfsprocessen van deze fondsaanbieders groter
en complexer. Hierdoor, en ook door de vaker wisselende portefeuille, zijn er andere soorten kosten
gemoeid met deze fondsen in vergelijking met het private equivalent.
Zoals vermeld vallen jaarverslagen en prospectussen van publieke fondsen onder de IFRS. Deze accounting
standaarden zijn van toepassing op alle verslagplichtige organisaties en zijn dus niet speciaal van
toepassing op publieke vastgoedfondsen. Hierdoor zijn er, in tegenstelling tot bij de private fondsen, geen
regels over het precies verantwoorden van alle specifiek aan vastgoed gerelateerde kosten. Dit heeft tot
gevolg dat fondsaanbieders de mogelijkheid hebben bepaalde kosten, bijvoorbeeld voor toezicht en controle
op (des)investeringen, te kapitaliseren. Dit betekent dat de kosten van de verwerving respectievelijk
vervreemding warden vermeerderd in het aankoopbedrag van de investering respectievelijk verminderd in
het verkoopbedrag. Zo is niet te achterhalen hoe hoog deze kosten effectief zijn geweest.

Fondsspecifieke kosten
Fondsspecifieke kosten aan het begin van de looptijd van het fonds:
•

Kosten aankoop aandelen: Met de aankoop van (vastgoed)aandelen zijn kosten gemoeid. Het
betreft hier geen percentage van de aankoopwaarde van de aandelen (zoals bij private fondsen het
geval is), maar een absoluut bedrag dat per investeringsbank anders is. Doorgaans ligt dit bedrag
rond de €30,-

a €40,- per aankoop. Omdat dit bedrag een absoluut bedrag is, wordt de invloed van

deze post op de totale investering kleiner, naarmate er een hoger bedrag wordt ge"investeerd.
•
•

Toetredingskosten van de beurs: Een VBI betaalt kosten voor toetreding tot de beurs.
Uitgifte van aandelen: Hieraan zijn normaliter emissiekosten verbonden naast nog eventuele
advieskosten van de begeleidende bank.

•

Advieskosten (juridisch/fiscaal): Doordat er bij het managen van een fends vele juridische en
fiscale hobbels genomen dienen te warden, is het niet te vermijden dat er juridisch en fiscale
adviezen bij derden ingewonnen moeten warden.

Fondsspecifieke kosten tijdens de looptijd van het fends:
•

Herwaarderingskosten: Doorgaans wordt de portefeuille per jaar 4 keer intern en 1 keer extern
getaxeerd . Dit betekent dat er jaarlijks taxatiekosten op de winst- en verliesrekening terug te
vinden zijn. Daarbij zijn er kosten voor het onderzoeken van investeringsmogelijkheden en
bijvoorbeeld niet voltooide overnames. Eurocommercial Properties schaart ook een deel van de
personeelskosten ender deze post, waaronder de bonussen voor het personeel die gekoppeld zijn
aan de groei van de intrinsieke waarde.

•

Belastingen: Bij de meeste fondsen is enkel sprake van een verplichting tot het betalen van
vennootschapsbelasting over het resultaat van de dochtermaatschappijen zoals bv's die het
technische onderhoud van de portefeuille verrichten. Aangezien de meeste publieke fondsen de
Fiscale

Beleggingsinstelling-status

hebben,

zijn

de

fondsen

op

zich

niet

vennootschapsbelastingplichtig.
Een andere vorm van belasting die bij internationaal opererende publieke fondsen voorkomt is de
bronbelasting. Dit is een vorm van belasting die in het buitenland (bij de bron) wordt ingehouden.
Hierdoor komt deze apart van de vennootschapsbelasting op de winst- en verliesrekening te staan.
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Overigens nemen sommige partijen (zoals Eurocommercial Properties) deze kosten in de
exploitatiekosten op.
•

Intern commercieel en administratief beheer: Door sommige partijen warden deze kosten oak wel
in de exploitatiekosten opgenomen, terwijl deze kosten niet direct zijn toe te schrijven aan de
exploitatie van het vastgoed, maar aan het beheer van het fonds. Onder andere kosten die de
afdelingen investor relations en

boekhouding

maken

warden als kosten

voor het intern

commercieel en administratief beheer gezien.
•

Noteringskosten op de beurs: Orn handel in aandelen van vastgoedfondsen mogelijk te maken op
de beurs warden er noteringkosten gemaakt. Geen van de aanbieders licht deze kosten in het
jaarverslag toe . Onduidelijk is welke aanbieder deze kosten onder welke post boekt. De een zal het
boeken onder 'overige exploitatiekosten' en de ander onder 'overige bedrijfskosten binnen de
beheerkosten ' .

•

Algemene kosten waaronder:
o

Fiscaal/juridisch advies.

o

Kantoorkosten. VBI's rapporteren deze kosten nauwkeuriger dan private fondsen. Private
fondsen boeken ze namelijk op het fondsmanagement.

o

Bezoldiging commissarissen : Voor Corporate Governance zijn er bij elke VB! deskundige
mensen in dienst met veel ervaring die de continu'i'teit van de beleidsvoering en daarmee
van het fonds waarborgen.

o

Fondsmanagement:

Hoewel soms andere benamingen warden gebruikt voor deze

kostenpost, heeft elk fonds ermee te maken. Het betreft de kosten voor het managen van
de mutaties in de portefeuille. Veelal vallen

de eerder genoemde posten intern

commercieel en administratief beheer hier ook onder.
•

Overige financiele baten en lasten : Financiele posten die nergens anders onder te boeken zijn,
vallen onder deze post. Kosten en baten als 'oprenting erfpachtverplichtingen', 'geamortiseerde
kosten leningen ' en de ontvangen dividenden op aandelenbeleggingen vallen hieronder. De
ontvangen dividenden zijn baten en warden in dit onderzoek dan oak niet meegenomen.

Fondsspecifieke kosten aan het eind van de looptijd van een fonds:
•

Management van en toezicht op desinvesteringen: Timing van een desinvestering, dus verkoop van
een (deel van de) portefeuille, vergt management. Daarbij is een desinvestering vaak een complex
(en fraudegevoelig) proces waar toezicht op nodig is.

•

Verkoopkosten aandelen: Met alle aandelentransacties zijn kosten gemoeid . Voor verkoopkosten
geldt hetzelfde als aankoopkosten. Er geldt een vaste commissie voor de (ver)koop van aandelen .

3.4

Niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen

Sinds 2005 schrijft de wet voor dat alle kosten die private vastgoedfondsen maken verantwoord moeten
warden in het prospectus en de jaarverslagen. Desondanks schrijft de AFM (2007) : ".. de kosten worden in
algemene zin we/ benoemd, ze worden echter niet gespecificeerd en geheel inzichte/ijk gemaakt en blijven
hierdoor vaak ondoorgronde/ijk. " De vergelijkbaarheid van fondsen qua kosten wordt hierdoor bemoeilijkt.
Een vergelijkend onderzoek van 14 prospectussen van vastgoed-cv's door Hoedjes (2004) leverde een
range van 15% tot 26% aan totale kosten als percentage van het ingelegde eigen vermogen op . En oak de
kosten per kostensoort liepen sterk uiteen. Zo was er een range van 1% tot 12% aan exploitatiekosten ten
opzichte van de huurinkomsten.
Niet alleen bij de private fondsen voor particulieren, maar oak bij de private fondsen voor institutionele
beleggers warden er verschillende kosten in het prospectus samengevoegd tot een kostenpost. Oak deze
fondsen warden dus gekenmerkt door verminderde transparantie . Toch ziet INREV (2007a) verbetering van
de informatievoorziening en kunnen de fondsen steeds beter onderling warden vergeleken op kosten.
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Over het algemeen kan er onderscheid worden gemaakt naar 3 soorten kostenposten [Hensen, 2006]:

•

Door de aanbieder daadwerkelijk betaalde / ontvangen posten (zoa/s de (ver)koopsom van het

•

Door de aanbieder bepaa/de posten (zoals beheerkosten).

•

Door de aanbieder aangenomen posten (zoa/s onderhoudskosten).

vastgoed.)

Onder de door de aanbieder bepaalde posten vallen ook de performance-fees. Dit zijn kosten die
gebruikelijk zijn bij private fondsen. Door deze fees zal de fondsaanbieder extra geprikkeld worden om een
zo hoog mogelijk rendement voor de beleggers te bewerkstelligen. Echter, volgens IVBN (2005) is ook met
dit soort fees vaak vooraf niet duidelijk wat de berekeningsmethodiek voor deze fee zal zijn .
Veelal berekenen fondsen als performance-fee 25% van het indirecte beleggingsresultaat, dus 25% van de
verkoopwinst. Een andere performance-fee, die vaak wordt gebruikt bij fondsen voor institutionele
beleggers, is de winstdeling boven een zogenaamde hurdle rate. Deze term heeft als betekenis: een vooraf
bepaald rendementspercentage dat veelal gelijk is aan de benchmark, waar onder het rendement naar rato
verdeeld wordt en waar boven het de fondsaanbieder in staat stelt een groter deel als fee te berekenen
(INREV, 2006]. De fondsaanbieder krijgt dus pas een bonus wanneer het rendement boven een vooraf
bepaald rendementspercentage komt. Bij private fondsen voor particuliere beleggers komt dit type
performance-fee vrijwel nooit voor.
Van Aert (2006) is van mening dat een goede feestructuur belangrijk is voor het totaalrendement en vindt
dan ook het resultaatafhankelijk maken van de fees een goede zaak. "Het gaat namelijk om het

totaalrendement onder de streep".
Fondsspecifieke kosten
Kosten voorafgaand aan de start van het fonds:
•

Emissiekosten: Vrijwel alle fondsaanbieders rekenen over het ingelegde eigen vermogen een 3%
emissievergoeding door aan de participanten. Deze kosten worden doorgaans niet meegenomen in
de verschillende kostenratio's en de rendementsberekeningen in prospectussen.
Er zijn tegenwoordig aanbieders (zoals Global State) die als incentive om beleggers in meer
fondsen te laten participeren, minder emissiekosten rekenen bij deelname in een volgend fonds.
Andere fondsen rekenen geen emissiekosten bij deelname v66r een bepaalde datum.

Fondsspecifieke kosten aan het begin van een fonds:
•

Structureringskosten/Plaatsingsrisicopremie:

Voor

het

structureren

van

een

fonds,

het

fiscaal/juridisch advies, het aantrekken van het benodigde eigen vermogen, het arrangeren van de
bankfinanciering, het aankopen van het onroerend goed en het afdekken van de daarbij gelopen
risico's ontvangt de fondsaanbieder een vergoeding.
•

Oprichtingskosten: Dit zijn kosten voor het opstellen, uitonderhandelen en afsluiten van alle
overeenkomsten die nodig zijn bij het oprichten van een fonds. Voorbeelden hiervan zijn kosten
voor het oprichten van de CV en de Stichting Bewaarder, alle accountantskosten en kosten voor
vergunningen. Vaak worden oprichtingskosten samengenomen met structureringskosten.

•

Marketingkosten: Hier vallen alle commerciele uitingen onder die gemoeid zijn met het in de markt
zetten van een fonds. Voorbeelden van marketingkosten zijn het drukken van het prospectus en
het adverteren van het fonds.

Fondsspecifieke kosten tijdens de looptijd van een fonds:
•

Beheervergoeding van de trust maatschappij: Jaarlijks of per kwartaal dient er rendement
uitbetaald te worden aan de participanten en tevens dient de gehele boekhouding gedaan te
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worden. Sommige aanbieders besteden dit uit, waardoor het specifiek als uitgavenpost in het
kasstroomoverzicht wordt vermeld. Andere aanbieders integreren deze kosten in de fondskosten.
•

Rapportagekosten: Voor de correspondentie met de participanten worden er kosten gemaakt. Zo

•

Fondsbeheerkosten: Jaarlijks zijn er accountantkosten en is er een beheervergoeding voor de

moeten er bijvoorbeeld zalen worden afgehuurd voor jaarvergaderingen en zijn er portokosten.

Beherend vennoot.
Rapportagekosten en fondsbeheerkosten worden over het algemeen samengenomen als fondskosten.

Fondsspecifieke kosten aan het eind van de looptijd van een fonds:
•

Dispositie-fee: Net als een acquisitie-fee wordt deze fee aan de manager betaald voor de
verkooptransactie van het vastgoed. Makelaarskosten en de kosten van de manager worden hieruit
voldaan.

•

Performance-fee: De initiatiefnemer deelt doorgaans in de winst. Het tarief dat hier voor wordt
berekend varieert van 0% tot 25%. Sommige aanbieders berekenen rond de 1,5% van de
verkoopprijs, ongeacht of er winst is gemaakt. Een andere mogelijkheid is een performance-fee
boven een hurdle rate. Hierbij dient er eerst een bepaald rendement behaald te worden voordat de
fondsaanbieder op een (groter) percentage van de winst recht heeft.

Ten aanzien van de vergelijkbaarheid van de genoemde kosten dient er rekening te worden gehouden met
het percentage van de kosten ten opzichte van de totale kosten. In hoofdstuk 4 zal hier verder op ingegaan
worden.

Resume
Alie kosten waar publieke en private fondsen mee te maken hebben zijn in het overzicht van figuur 3.3
weergegeven. De figuur dient zo te worden ge"interpreteerd dat de specifieke kosten van het vastgoed door
zowel de publieke als private fondsen betaald dienen te worden en daar komen enkel de overige specifieke
kosten die bij het soort fonds horen bij.

Kosten aan het begin van
de looptljd

Specifleke kosten
Vastgoed

•
•
•
•
•

Makelaarskosten
Kosten koper
Taxatiekosten
Financieringskosten
Niel verrekenbare BTW

Kosten tijdens
de looptljd

•
•
•
•
•
•
•

Specifleke kosten
Publieke Fondsen

Specifleke kosten
Private Fondsen

•
•
•
•

Aankoopkosten aandelen
Toetredingskosten beurs
Emissiekosten
Advieskosten

•
•

Emissiekosten
Structureringskosten/
plaatsingsrisicopremie
Oprichtingskosten
Marketingkosten

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Kosten aan het eind van
de looptijd

Onderhoudskosten
Onroerende Zaak Belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en
incassokosten
Huuruitval reserve en
frictieleegstand reserve
Onvoorziene kosten
Dubieuze debiteuren

•

Makelaarskosten

Herwaarderingskosten
Belastingen
Intern commercieel en
administratief beheer
Algemene kosten
Overige financi~le baten en
lasten

•
•

Management en toezicht
desinvesteringen
Verkoopkosten aandelen

Beheervergoeding trust
maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten

•
•

Dispositie kosten
Performance-fee

Figuur 3.3: Kostenoverzicht.
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4.

Analyse/ evaluatie TER-berekeningen

In hoofdstuk 3 zijn alle kosten die vastgoedfondsen maken gespecificeerd en opgedeeld naar type
vastgoedfonds. Voor de verschillende berekeningen van de TER zijn er echter nog meer parameters die
beschreven dienen te worden:
•

De

intrinsieke

waarde.

Deze

wordt

door

beursgenoteerde

en

niet-beursgenoteerde

vastgoedfondsen op verschillende wijzen berekend [Verhoef, 2007]:
o

Bij de niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen wordt de intrinsieke waarde verkregen door
de koopsom van het vastgoed (kosten koper) te nemen, te vermeerderen met de
liquiditeitsreserve en te verminderen met het vreemde vermogen.

o

Bij de beursgenoteerde vastgoedfondsen wordt de intrinsieke waarde verkregen door de
totale activa op de balans te verminderen met het vreemde vermogen en de eventuele
verliezen. De uitkomst dient hierna te worden gemiddeld met de waarden die de 5
tijdsperioden (meestal kwartalen) ervoor zijn behaald. Het betreft hier een gewogen
gemiddelde in de verhouding 0,5:1:1:1:0,5.

•

Het ingelegde vermogen. Het betreft hier het totale eigen vermogen. Veelal participeren aanbieders
mee in een nieuw fonds. Dit heet het commitment van de aanbieder. Doorgaans wordt er een
percentage van 2% tot 5% van het eigen vermogen ingelegd door de aanbieder zelf. Dit wordt ook
wel het 'aligned interest' genoemd; de fondsaanbieder heeft aldus dezelfde belangen als de
beleggers. De 'inleg van de belegger' die de STV gebruikt voor haar berekening van de TER dient
dus vermeerderd te worden met het commitment van de aanbieder.

In

de

navolgende

paragrafen

wordt

er

een

beschrijving

gegeven

van

alle

verschillende

berekeningsmethoden voor de TER die nu in de markt gebruikt worden en in het verleden gebruikt werden.
Tevens worden de methoden geevalueerd en bekritiseerd.

4.1

TER-berekening volgens de Vereniging Vastgoedfondsen

Deze vereniging splitst de TER in twee componenten. De TER is namelijk volgens hen een optelling van twee
ratio's:
•

De Fondskostenratio. In deze ratio zit een tijdscomponent. In de noemer van de breuk staat
namelijk de beschouwingsperiode (looptijd van het fonds). Dientengevolge worden de initiele
fondskosten niet enkel in jaar 1 opgenomen in de TER. De formule voor de fondskostenratio kan als
volgt word en berekend:

Fondskostenratio

(Totale Fondskosten + Emissiekosten)
Intrinsieke waarde

= ---------------- *

100%

Beschouwingsperiode

•

De Exploitatiekostenratio. In de berekening voor deze ratio worden alle kosten die ten laste kunnen
worden gebracht aan de volledige 12 maanden waarover een TER berekening gewenst is (meestal
de eerste 12 maanden van de looptijd). Deze ratio is als volgt opgebouwd:
Exploitatiekostenratio

Totale Exploitatiekosten

= ------------- *

100%
Intrinsieke waarde
De uiteindelijke TER volgens de WF die deze twee ratio's tot gevolg heeft is de simpele optelling van de
twee percentages.
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Kanttekeningen bij deze berekening:
•

Wanneer het percentage vreemd vermogen in de totale fondsinvestering hoger is (en dus het
percentage eigen vermogen lager is), zal de TER volgens de berekening van de WF hoger
uitvallen. De kosten zullen namelijk gelijk blijven terwijl er gedeeld wordt door een kleiner bedrag.
Andersom geldt dat wanneer een aanbieder wil verhullen dat er (te) hoge kosten worden berekend,
de financiele hefboom verkleind kan worden, door het percentage eigen vermogen (en daardoor de

intrinsieke waarde) te laten stijgen en zodoende een (age TER uit de berekening te krijgen .
Keerzijde van deze benadering is dat door de kleinere financiele hefboom in de meeste gevallen het
verwachte rendement zal dalen.
•

De veelgebruikte WF-TER is de hierboven beschreven TER met een op- of afslag van het Bruto
Aanvangsrendement (BAR) van het vastgoed. De WF-TER is dus de TER zoals de WF deze
berekent met een aanvulling en is dus niet hetzelfde als de TER zoals deze hierboven staat
beschreven .

4.2

TER-berekening volgens de Stichting Transparantie
Vastgoedfondsen

De Stichting Transparantie Vastgoedfondsen hanteert een eenvoudige berekeningsmethode voor de TER. In
haar Standaarden voor transparantie van de prospectusinformatie staat tabel 4.1 weergegeven [STV,

2007];

Totale Kosten

Del'den

-Aanbiede1·

Totaal

- Behee1'de1•
- Ve1·bonden
pal'tijen

Geactiveerde initiele kosten
R'\."})loitatie kosten
Fonds kosten
Verkoop kosten
Totaal

.4

B

A+B

Inleg van de belegge1•

p

p

p

A/P

B/ P

(A+B) / P

Expense Ratio - %

Tabe/ 4.1: Totstandkoming TER-berekening STV. Bron: STV, 2007.

Alle kosten (gemaakt door derden, de aanbieder, de beheerder en de verbonden partijen) warden bij deze
berekening als percentage genomen van de inleg van de belegger.
Kanttekeningen bij deze berekening:
•

Er wordt geen rekening gehouden met de looptijd van het fonds. Initiele kosten worden dus niet
tijdens de looptijd afgeschreven, waardoor de TER in jaar 1 vele malen hoger ligt dan de jaren
daarna.

•

In deze berekening kunnen de emissiekosten die beleggers moeten betalen (doorgaans 3% van de
totale inleg) niet worden meegenomen. Dit geeft een vertekend beeld voor de belegger, omdat dit
voor hem wel degelijk kosten zijn.

•

Er wordt gerekend met de inleg van de belegger. Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al is

•

Niet exact omschreven zijn de exploitatiekosten. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de totale

uiteengezet is de inleg van de belegger niet hetzelfde als het eigen vermogen van de investering .
exploitatiekosten van het eerste volledige jaar van exploitatie.
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•

In de tabel staat 'inleg van de belegger'. Wanneer deze maat werkelijk in de berekening gebruikt
zou warden, zou de ratio vele malen de 100% overschrijden. Voor een ratio zou er dus 'Inleg van
de beleggers' moeten staan .

•

Wanneer het percentage vreemd vermogen in de totale fondsinvestering hoger is (en dus het
percentage eigen vermogen lager is), zal de TER volgens de berekening van de STV hoger
uitvallen. De kosten (in de teller van de breuk) zullen namelijk gelijk blijven terwijl er gedeeld
wordt door een kleiner bedrag (de noemer).

4.3

TER-berekening volgens de INREV

De INREV onderscheidt een Total Expense Ratio, een Real Estate Expense Ratio (REER) en een ratio met de
naam ' Performance-fees Charged'.
De TER wordt berekend door de management-fees bij de fondskosten op te tellen. Onder management-fees
vallen het fondsmanagement en het assetmanagement. Onder fondskosten vallen in dit geval de
taxatiekosten, accountantskosten, financieringskosten en andere administratieve kosten. INREV berekent
deze kosten als percentage van zowel de gemiddelde intrinsieke waarde als de totale fonds investering

[INREV, 2007c]:

= __M
_ a_na_g
_e_m
_ e_n_tk_o_s_te_n_ +_ Fo_n
_d_s_k_o_s_te_n__
*

100%

= __M_a_na_g_e_m_e_n_tk_o_s_te_n_+_Fo_n_d_s_k_o_s_te_n__ *

100%

TER

Gemiddelde Intrinsieke waarde

&
TER

Fondsinvestering

De berekening voor de Real Estate Expense Ratio behelst alle vastgoedspecifieke kosten plus alle kosten die
meegerekend zijn bij de berekening van de TER (hierboven beschreven) . De vastgoedspecifieke kosten zijn
alle kosten die tijdens de eerste 12 maanden van de looptijd gemaakt warden . Deze kosten samen warden
eveneens afgezet tegen zowel de gemiddelde intrinsieke waarde als de totale fondsinvestering:

REER

Managementkosten + Fondskosten +
Vastgoedspecifieke kosten
Gemiddelde Intrinsieke waarde

*

100%

*

100%

&

REER

Managementkosten + Fondskosten +
Vastgoedspecifieke kosten
Fondsinvestering

De laatste door de INREV ontwikkelde ratio is genaamd de Perfomance Fees Charged . Het betreft hier enkel
de performance-fee die als percentage van de gemiddelde intrinsieke waarde of de totale fondsinvestering
wordt genomen:
Performance Fees Charged

Performance Fee

= ---------------- *

100%

Gemiddelde Intrinsieke waarde

&
Performance Fees Charged

= - -Performance
- - - - -Fee
- - * 100%
Fondsinvestering

Kanttekeningen bij deze berekeningen:
•

De TER volgens de INREV omvat slechts de management- en de fondskosten, terwijl dit niet de
totale kosten zijn die een fonds maakt.

•

De REER komt dichter in de buurt van de andere berekeningen behandeld in dit hoofdstuk. Er
wordt echter geen rekening gehouden met de afschrijving van de initiele kosten. Worden deze
alleen

in

het eerste jaar meegenomen

in

de

ratio,

of warden

deze over de

gehele

beschouwingsperiode lineair afgeschreven?
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•
•

Er wordt geen rekening gehouden met de totale looptijd van een fonds .
Emissiekosten

warden

niet specifiek benoemd

in

deze

berekening

en

warden

dus

niet

meegenomen.
•

De INREV maakt geen keuze tussen het delen door de gemiddelde intrinsieke waarde of de totale
fondsinvestering, maar doet dit allebei. Dit maakt dat de belegger bij het zien van een ratio behoed
moet zijn op welke noemer er wordt gebruikt, voordat er een vergelijking tussen fondsen plaats
kan vinden.

•

Ervan uitgaande dat een TER alle kosten in de berekening meeneemt zou de teller van de TER
berekening de volgende optelling van kosten zijn: Management kosten
Vastgoedspecifieke Kosten

+ Fondskosten +

+ Performance-fee. Deze aangepaste berekening van de TER zal verder

in deze scriptie gebruikt warden als INREV-TER.
•

Een performance-fee is altijd een verwachte kostenpost. Opname van deze post in een TER geeft
een goed perspectief, aangezien een hoog verwacht rendement door de fondsaanbieder hogere
performance-fee kosten met zich meebrengt en daardoor een hogere TER. Wanneer beleggers dus
naast te kijken naar het verwachte rendement oak de hoogte van de TER in acht nemen, zullen
aanbieders uitkijken met te hoog geprognosticeerde rendementen .

4.4

TER-berekening volgens Boom&Slettenhaar vastgoedfondsen

In deze paragraaf wordt de berekeningsmethode voor de TER van Boom&Slettenhaar vastgoedfondsen
beschreven zoals deze tot 2006 door hen gehanteerd werd. Sinds 2006 gebruiken zij dezelfde berekening
als

de

WF.

In

het

prospectus

van

Vastgoedfonds

B&S

Kantoren

XI

cv

staat

de

volgende

berekeningsmethodiek: "De TER, oftewe/ de totale kosten ratio, wordt berekend door de totale fondskosten

(inc/. notariskosten) als percentage van het totale fondsvermogen uit te drukken."
In de uitwerking hiervan warden de totale initiele kosten (financieringskosten, overbruggingsrente BTW,
taxatiekosten, structureringsfee initiatiefnemer, makelaarscourtage, oprichtingskosten, fiscaal-juridisch
advies en marketingkosten) gedeeld door de totale fondsinvestering :
TER

Totale initiele kosten

=---------- *

100%

Fondsinvestering

Kanttekeningen bij deze berekening:
•

In deze berekening warden de emissiekosten die beleggers moeten betalen (doorgaans 3% van de
totale inleg) niet meegenomen. Dit geeft een vertekend beeld, omdat dit wel degelijk kosten zijn.

•

De exploitatiekosten worden in deze berekening niet meegenomen. Hoewel B&s het heeft over
'totale kosten' is dit niet het geval, aangezien enkel de initiele fondskosten warden meegerekend.

•

Boom&Slettenhaar vastgoedfondsen is de mening toegedaan dat dit niet de juiste berekening voor
de TER is, getuige het feit dat deze berekening sinds 2006 niet meer is gebruikt en vervangen is
door die van de WF. Toch is deze berekening in het onderzoek meegenomen vanwege de recente
omschakeling.

•

Wat opvalt, is dat bij deze berekening in tegenstelling tot verschillende andere berekeningen
gerekend wordt met de totale fondsinvestering. De gebruikte financiele hefboom heeft dus geen
invloed op de uitkomst van de TER. Dit vergroot de vergelijkbaarheid tussen de fondsen.

4.5

TER-berekening voor beursgenoteerde vastgoedfondsen

De Wet op het financieel toezicht vereist van beursgenoteerde vastgoedfondsen de verslaglegging van de
kostenratio

in

het

jaarverslag.

Deze

kostenratio

wordt

berekend

door

de

totale

fondskosten

(exploitatiekosten, beheerkosten, algemene kosten, herwaarderingskosten en vennootschapsbelasting) als
percentage te nemen van de gewogen gemiddelde intrinsieke waarde:
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TER

Totale Fondskosten

= ---------------- *

100%

Gewogen gemiddelde Intrinsieke waarde

Kanttekeningen bij deze berekening:
•

Ook bij deze berekening geldt dat het percentage vreemd vermogen in de investeringen van
invloed is op de TER. Publieke fondsen maken relatief minder gebruik van de financiele hefboom en
zullen daardoor op lagere TER-waarden uitkomen.

•

Het is bij elk fonds de vraag of de 'totale fondskosten' wel alle kosten behelzen die gemaakt
warden. Zoals in paragraaf 3.2 naar voren is gekomen hebben VBl's de mogelijkheid bepaalde
kosten te kapitaliseren, waardoor deze in de winst- en verliesrekening niet zichtbaar zijn. Hierdoor
zijn de 'totale fondskosten' lager en derhalve is de uitkomst van de berekening van de TER lager.

•

Waar bij de TER berekening van de WF de initiele kosten verspreid worden over de looptijd, zijn
deze kosten bij de publieke fondsen in de jaarverslagen niet terug te vinden.

4.6

Resume

De in dit hoofdstuk uitgewerkte berekeningsmethoden van de TER worden getoetst op een viertal criteria
om een overzicht te geven van de eigenschappen van de berekeningen. Dit overzicht is weergegeven in
figuur 4.1.
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Figuur4.1: Overzicht toetsing TER-berekeningen op 4 criteria.

In hoofdstuk 5 zullen de berekeningen met elkaar vergeleken warden en zal er een berekeningsmethode
voor de TER ontwikkeld warden waarmee publieke en private vastgoedfondsen onderling op kosten kunnen
worden vergeleken.
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Een vergelijkbare TER

5.

Orn een vergelijking te maken tussen de berekeningen wordt de TER van 2 private en 2 publieke fondsen
middels

alle

5

berekeningsmethoden

berekend.

Figuur

5.1

geeft

de

berekeningen

weer.

Per

berekeningsmethode is het gemiddelde berekend. Onder de diagonale lijnen staat per fonds de afwijking
van het gemiddelde.
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Figuur 5.1: De TER van 4 verschi/lende fondsen volgens 5 verschil/ende berekeningsmethoden berekend.

In deze tabel vallen er een aantal dingen op:
•

De (bovenste) INREV berekening die uitgaat van de intrinsieke waarde komt overeen met de
berekening

van

de

publieke

fondsen.

De

onderste

berekening

gaat

uit van

de totale

fondsinvestering. Het betreft hier echter wel de aangepaste TER, zoals in paragraaf 4.3 is
beschreven. De INREV deelt de totale kostenratio op in een TER, een REER en een 'performancefee charged'. In deze aangepaste variant zijn deze drie ratio's bij elkaar genomen.
•

In de berekening van Boom & Slettenhaar komt er een TER waarde van 0% uit bij de publieke
fondsen. Dit komt doordat deze berekening enkel de initiele kosten omvat, die deze fondsen niet
als zodanig publiceren.

•

De verschillende berekeningen hebben geen uniforme uitkomst. Zo is de uitkomst bij de TER door
WF van Vastgoedfonds B&S Kantoren XI CV lager dan die van Hanzevast Holland 63 CV, terwijl de
uitkomst omgekeerd is wanneer de STV-TER gebruikt wordt.

•

De TER van de publieke fondsen ligt bij alle berekeningen significant lager dan die van de private
fondsen. Hieruit zou geconcludeerd kunnen warden dat de publieke fondsen relatief minder kosten
maken (in rekening brengen) dan de private fondsen. De vraag is echter of deze berekeningen wel
toepasbaar zijn op beide typen fondsen. Het percentage vreemd vermogen is namelijk van grate
invloed op de uitkomsten van deze berekeningen.
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5.1

Criteria

In figuur 4.2 staan vier criteria waaraan de vijf berekeningsmethodieken zijn getoetst. Deze criteria worden
in deze paragraaf uiteen gezet, waarna ook andere criteria behandeld zullen worden die van toepassing zijn
op de nieuw te ontwikkelen berekeningsmethodiek.

Kosten als percentage van?
Een groot verschil tussen private en publieke fondsen is de mate waarin er vreemd vermogen wordt
aangewend. Bij private fondsen die onderzocht worden in dit onderzoek ligt het percentage vreemd
vermogen ten opzichte van de totale fondsinvestering vrijwel altijd tussen de 60% en 80%. Publieke
fondsen zijn slechts gerechtigd tot een percentage van maximaal 60% te gaan, voor behoud van de FBIstatus. In de praktijk gebruiken publieke fondsen gemiddeld 30% tot 50% vreemd vermogen in een totale
investering. Wereldhave past zelfs maar een financiele hefboom toe van 29%. Dit heeft tot gevolg dat
wanneer publieke en private fondsen vergeleken worden met berekeningen die de kosten als percentage
van de intrinsieke waarde of ingelegd vermogen berekenen, er bij de private fondsen hogere percentages
voor de TER uitkomen. Dit komt doordat de intrinsieke waarde of het ingelegde vermogen relatief kleiner is
dan bij de publieke fondsen. De noemer in de breuk is dus bij de publieke fondsen doorgaans relatief veel
groter, waardoor de TER-uitkomsten altijd lager liggen dan bij de private fondsen (zie figuur 5.1).
Orn deze incongruiteit bij de TER-berekeningen te elimineren dienen de kosten bij de private fondsen als
percentage van de totale fondsinvestering en de kosten bij publieke fondsen als percentage van het
balanstotaal gezien te worden. Deze twee bedragen krijgen zo dezelfde grondslag en aldus kunnen op deze
manier publieke en private fondsen beter met elkaar vergeleken worden. Er kan bij de publieke fondsen
echter niet simpelweg gerekend worden met het balanstotaal aan het einde van het boekjaar, aangezien er
gedurende het hele jaar kosten worden gemaakt. Er meet dus een gemiddeld gewogen balanstotaal
berekend worden. Dit getal wordt verkregen door het balanstotaal van het onderhavige boekjaar op te
tellen bij het balanstotaal van het boekjaar dat daaraan vooraf ging en te delen door 2. Vervolgens worden
de balanstotalen van kwartalen 1 t/m 3 erbij opgeteld en het geheel gedeeld door 4. De 5 waarnemingen
worden dus gewogen in de verhouding O,S:l:1:1:0,5. In de inleiding van hoofdstuk 4 is dezelfde berekening
te vinden voor de berekening van de gemiddeld gewogen intrinsieke waarde die gebruikt wordt volgens de
Wft. Deze berekening wordt aangehouden, al gaat het hier dus om het balanstotaal en niet de intrinsieke
waarde.

Het Feit dat bij de publieke fondsen de onroerend goed portefeuille per kwartaal (intern) getaxeerd wordt,
maakt het mogelijk dat er een gewogen gemiddelde van het balanstotaal te berekenen is. Bij private
fondsen vinden er na oprichting van het fonds geen taxaties meer plaats en is er geen openbare
berichtgeving meer. De TER is hier dus enkel bij aanvang van het fonds te bepalen.
Rekening houdend met emissiekosten?
Slechts een berekening houdt rekening met de emissiekosten van een fonds, de TER door de VVF.
Emissiekosten vormen voor de beleggers in private vastgoedfondsen een grote kostenpost. Deze kosten
dienen dan ook meegenomen te worden in de nieuwe berekening. De emissiekosten zijn bij publieke
fondsen te verwaarlozen, aangezien het bij die fondsen geen percentage van de investering betreft, maar
een absoluut bedrag van bescheiden omvang. Natuurlijk speelt dit bedrag bij kleine beleggingen een rol,
maar dit valt niet in een TER-berekening te passen.
Initiele kosten afgeschreven tijdens de looptijd?
De

initiele

kosten

(financieringskosten,

overbruggingsrente

BTW,

taxatiekosten,

structureringsfee

initiatiefnemer, makelaarscourtage, oprichtingskosten, fiscaal-juridisch advies en marketingkosten) die
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private fondsen maken kunnen niet enkel toegewezen warden aan het eerste exploitatiejaar van het fonds,
aangezien dit eenmalige kosten zijn en 'ten dienste staan' aan de gehele looptijd van het fonds. Dezelfde
initiele kosten die private fondsen maken, worden deels ook tijdens de looptijd van een publiek fonds
gemaakt. Orn private met publieke fondsen vergelijkbaar te maken zullen deze kosten in de nieuwe TER
berekening dientengevolge over de gehele (verwachte) looptijd van het fonds afgeschreven moeten worden.

Opgenomen kosten
In een Total Expense Ratio worden alle gemaakte kosten meegenomen in de berekening. Toch neemt geen
van

de

berekeningsmethoden

zowel

de

emissiekosten

als de verkoopkosten

op.

In

de

nieuwe

berekeningsmethode zullen deze wel meegenomen worden.

Verkoopkosten
De kosten bij verkoop van onroerend goed zijn makelaarskosten voor het aanbieden van het pand of de
portefeuille en het zoeken van een koper. Elk fonds krijgt te maken met deze kosten bij dispositie van
vastgoed. Deze verkoopkosten dienen bij private fondsen over de gehele looptijd te worden afgeschreven,
net als de initiele kosten. Hier ontstaat echter een probleem, want een makelaarscourtage is altijd een
percentage van de totale verkoopprijs. Men kan niet in de toekomst kijken, dus voor de verkoopprijs aan
het einde van de looptijd moeten aannames gehanteerd warden. Vrijwel elk privaat fonds prognosticeert het
verkoopbedrag aan het einde van de looptijd. In de nieuw te ontwikkelen berekening voor de TER dient de
gemiddelde makelaarscourtage in procenten (0,875%, Bron: Hanzevast beleggingen & Jones Lang LaSalle)
vermenigvuldigd te warden met dit geprognosticeerde verkoopbedrag. De achterliggende reden is de wens
tot vergelijkbaarheid met publieke fondsen. Deze fondsen hebben namelijk dezelfde kosten en dus kunnen
de typen fondsen vervolgens op deze wijze op dit aspect vergeleken warden.
Een bijkomend aspect van deze berekening is dat private fondsaanbieders gedwongen warden de
verkoopwaarde zo reeel mogelijk in te schatten. Wanneer er een te rooskleurig plaatje aan de beleggers
over de verkoopwaarde van het vastgoed wordt voorgespiegeld, dan zal de TER ook een hoger percentage
laten zien.
Sommige aanbieders prognosticeren geen verkoopwaarde in hun prospectussen. In deze gevallen dient de
waarde van het vastgoed jaarlijks vermeerderd te warden met de aangenomen inflatie om toch tot een
goede vergelijking te kunnen komen. Deze waarde dient dan aan het eind van de looptijd vermenigvuldigd
te warden met de gemiddelde makelaarscourtage voor de berekening van de verkoopkosten.
Publieke fondsen communiceren de verkoopkosten voor vastgoed op verschillende wijzen in hun
jaarverslagen. Deze kosten warden niet meegenomen in de berekening van de huidige kostenratio voor
publieke fondsen. In de jaarverslagen van Nederlandse fondsen zijn deze kosten verwerkt in de post
'vervreemdingsresultaten', waar de verkoopkosten van de bruto verkoopopbrengsten afgehaald warden. In
andere landen (zoals in Belgie) staan deze kosten wel apart vermeld in de winst- en verliesrekening of
resultatenrekening. De post heet dan 'commerciele kosten'.
Andere verkoopkosten zijn de kosten voor het toezicht op de desinvesteringen. Het betreffen hier dan
managementkosten. Private fondsen nemen deze kosten op in de fondskosten. Publieke fondsen schrijven
dit normaliter toe aan de beheerkosten. In uitzonderlijke gevallen warden ook deze kosten gekapitaliseerd.
Dit betekent dat deze in mindering worden gebracht op de verkoopopbrengst. In de nieuw te ontwikkelen
methode dienen deze kosten wel meegenomen te warden.

Van belang is dat alle kosten in de nieuw te ontwikkelen ratio meegenomen worden, dus ook de
verkoopkosten. Door bovenstaande berekening en cijfers in de nieuwe TER berekening te implementeren
kunnen publieke en private fondsen op dit aspect vergeleken warden.
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Performance-fees
Er zijn twee performance-fees die bij private fondsen het meeste voorkomen. Dit betreft een vooraf bepaald
percentage van de verkoopwinst of een bepaald percentage van de uiteindelijke verkoopsom. Ook bij deze
kostenpost geldt dat deze over de gehele looptijd afgeschreven dient te worden.
Publieke fondsen rekenen niet specifiek de performance-fees door. Wei zijn er bonussen beschikbaar bij
winst in het boekjaar, die het karakter hebben van performance-fees. Deze kosten voor het fonds zitten
verwerkt in de personeelskosten en worden daarom wel meegenomen in de TER-berekening, hoewel ze niet
specifiek benoemd worden . Overigens betreffen deze kosten slechts een fractie totale kosten van de.

Overige financiele lasten
In de publieke fondspost 'overige financiele baten en lasten' zijn financieringskosten inbegrepen. Het betreft
hier de kosten voor het afsluiten van hypothecaire leningen. Kijkend naar private fondsen valt op dat deze
kosten onderdeel uitmaken van de initiele kosten die onderdeel zijn van alle berekeningsmethodieken van
de TER. Voor een eerlijke vergelijking dienen deze kosten dus bij beide typen fondsen in de nieuw te
ontwikkelen berekening van de TER meegenomen te worden.
Andere onderdelen van deze post die als kosten aan te merken zijn en dus in de nieuwe berekening voor
moeten komen zijn oprenting van erfpachtverplichtingen, geamortiseerde kosten leningen en 'overige
kosten'.

Belastingen
Ook belastingen vormen een kostenpost voor vastgoedfondsen. Publieke fondsen zijn door de FBI-status in
Nederland vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Wanneer er echter in het buitenland belegd wordt waar
geen voordelig belastingregime geldt voor dit soort fondsen, is er wel bronbelasting verschuldigd door de
vennootschap.
Een andere belasting is de vennootschapsbelasting die veroorzaakt wordt door dochtermaatschappijen van
de vennootschap. Een voorbeeld van zo'n dochtermaatschappij die vennootschapsbelastingplichtig is
doordat deze in fiscale zin geen deel uitmaakt van de fiscale beleggingsinstelling, is de beheermaatschappij.
Deze belastingen zijn bij private partijen niet zichtbaar, doordat deze verwerkt zijn in de bedragen die
geboekt zijn als kosten.

5.2

Ontwikkeling berekeningsmethodiek

In de voorgaande paragraaf is duidelijk geworden aan welke criteria de nieuwe berekeningsmethodiek van
de TER moet voldoen voor een correcte vergelijking van kostenratio's van publieke en private fondsen. In
een overzicht kan dit resumerend op navolgende wijze weergegeven worden:
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Criterium

Berekening publieke fondsen

Berekening private fondsen

Kosten als percentage van?

Gemiddeld gewogen balanstotaal

Totale fondsinvestering

Rekening houdend met

Nee

Ja, afgeschreven tegen de looptijd

Geen

Emissiekosten

emissiekosten?
Welke kosten afschrijven tegen de
looptijd?

Initiele kosten
Verkoopkosten

Opgenomen kosten?

Aankoopkosten in balansjaar

Emissiekosten

Exploitatiekosten

Initiele kosten

Fondskosten

Exploitatiekosten

Verkoopkosten

Fondskosten
Verkoopkosten

Verkoopkosten

Performance-fees

Afleiden uit

Gemiddelde makelaarscourtage

vervreemdingsresultaat of

maal geprognosticeerde

commerciele kosten en

verkoopopbrengst, of aanname uit

meeberekenen

prognose in prospectus

Geen

Bij percentage van
verkoopwaarde: optellen bij
ma kelaarscourtage
Bij percentage van verkoopwinst:
percentage van de verkoopprognose nemen

Overige financiele lasten

Belastingen

Afleiden uit jaarverslag en

Is inbegrepen in initiele kosten en

meeberekenen

fondskosten

Afleiden uit jaarverslag en

Zijn inbegrepen in initiele kosten,

meeberekenen

exploitatiekosten en fondskosten

Tabet 5.1: Criteria en gevolgen voor model.

Uit dit overzicht kan de nieuwe berekeningsmethode voor de TER worden gedistilleerd. Voor private fondsen
geldt een optelling van twee ratio's, vergelijkbaar met de fondskostenratio en de exploitatiekostenratio uit
de TER-berekening die gebruikt wordt door de WF (met als verschil dat er gerekend wordt met de totale
fondsinvestering in plaats van de intrinsieke waarde). Deze termen blijven gehandhaafd in de nieuwe TERberekening.

(Iotale Initiele kosten + Emissiekosten + Verkoopkosten)
Fondskostenratio = _ _ _ _ _ _ _ _F_o_n_d_s_in_v_e_s_te_r_in_g_ _ _ _ _ _ _ __

* 100%

Looptijd
Waarin :
Totale

initiele

oprichtingskosten
Verkoopkosten

= makelaarskosten bij aankoop + kosten koper + taxatiekosten +
+ niet verrekenbare BTW + structureringskosten of plaatsingsrisicopremie +

kosten

financieringskosten

+ marketingkosten

= makelaarskosten

bij verkoop

+ dispositie kosten + performance-fee

&
Totale Exploitatiekosten + Fondsmanagement
Exploitatiekostenratio = - - - - - - - - - - - - - - - - - Fondsinvestering

* 100%

Waarin:
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=

+ onroerende zaak belasting + verzekeringen +
verhuurmanagement en incassokosten + huuruitval reserve en frictieleegstand reserve + onvoorziene
kosten + dubieuze debiteuren
Fondsmanagement = beheervergoeding trust maatschappij + rapportagekosten + fondsbeheerkosten
Totale exploitatiekosten

onderhoudskosten

De nieuwe TER voor private fondsen is: TER = Fondskostenratio

+ Exploitatiekostenratio.

Bij de exploitatiekostenratio worden de kosten van een geheel boekjaar gerekend.

Voor publieke fondsen geldt in principe dezelfde berekening. In de uitwerking ervan ontstaan er echter
verschillen. De emissiekosten voor de belegger kunnen namelijk bij publieke fondsen verwaarloosd worden
en initiele kosten zijn niet meer terug te vinden in de jaarverslagen. Een fonds als Wereldhave bestaat al
sinds 1930, waardoor deze kosten niet meer van invloed zijn op de resultatenrekening. De derde kostenpost
in de fondskostenratio, de verkoopkosten, dient niet over de beschouwingsperiode afgeschreven te worden
aangezien niet de gehele portefeuille wordt verkocht. De meeste fondsen hanteren een omloopsnelheid
("hold period") van ongeveer 10 jaar. Dit betekent dat de vastgoedobjecten gemiddeld 10 jaar in de
portefeuille blijven waarna ze weer worden verkocht. De verkoopkosten hebben dan dus slechts betrekking
op een tiende van de portefeuille en deze kosten komen jaarlijks terug. Hierdoor kunnen de verkoopkosten
en ook de aankoopkosten dus opgenomen worden in de exploitatiekostenratio. Deze ziet er zo uit:

Exploitatiekostenratio

Aankoopkosten in balansjaar + Totale Exploitatiekosten +
Fondsmanagement + Verkoopkosten

= ------------------------- *

100%

Gemiddeld gewogen balanstotaal

Waarin:

Aankoopkosten in balansjaar
financieringskosten

=

makelaarskosten bij aankoop

+ kosten koper + taxatiekosten +

+ niet verrekenbare BTW

=

+ onroerende zaak belasting + verzekeringen +
verhuurmanagement en incassokosten + huuruitval reserve en frictieleegstand reserve + onvoorziene
kosten + dubieuze debiteuren + niet door te berekenen servicekosten
Fondsmanagement = herwaarderingskosten + belastingen (anders dan OZB) + intern commercieel en
administratief beheer + algemene kosten + overige financiele lasten
Verkoopkosten = makelaarskosten bij verkoop + management en toezicht desinvesteringen
Totale exploitatiekosten

onderhoudskosten

In deze vergelijking staat de Exploitatiekostenratio gelijk aan de nieuwe TER.
Geconcludeerd kan worden dat een uniforme TER-berekeningsmethode voor beide typen fondsen door de
verschillen niet mogelijk is. Toch kan de TER van de publieke fondsen door bovengenoemde modificaties bij
benadering gelijkgesteld worden aan de TER van de private fondsen doordat de TER's voortkomen uit gelijke
kostengrondslagen. Twee licht verschillende wegen leiden dus tot een uitkomst, waar de 'oude' vijf
methoden 5 verschillende wegen waren met 5 verschillende uitkomsten.

De in deze paragraaf ontwikkelde berekeningsmethode is de methode die werkt in een volledig transparante
markt. De markt zou dit in de toekomst moeten worden, zodat deze methode gebruikt kan worden om
fondsen nauwkeurig met elkaar op kosten te vergelijken . In de volgende paragraaf vindt er een
terugkoppeling plaats en zal het model aangepast worden op de informatievoorziening van heden ten dage.

5.3

Terugkoppeling en definitief model

Na het testen van het model, zoals in de vorige paragraaf uiteen is gezet, is gebleken dat er een aantal

aanpassingen aan het model nodig zijn. Het voornaamste probleem dat rijst zijn de aankoopkosten bij
publieke fondsen. Deze worden namelijk in veel gevallen niet specifiek genoeg in het jaarverslag
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gecommuniceerd. In deze rapportages worden in veel gevallen alle aankoopkosten gekapitaliseerd in de
post 'investeringen in vastgoed' of 'vastgoedbeleggingen'. Specifieke aankoopkosten zijn daardoor niet
zichtbaar, waardoor het model niet volledig ingevuld kan worden .
Een ander hiermee verband houdend probleem is dat vaak niet duidelijk is welk percentage van de
vastgoedinvesteringen in nieuwbouw gedaan is en welk percentage in bestaande bouw. Bij de ene
investering dient er namelijk wel overdrachtsbelasting betaald te worden en bij de ander niet (waarbij er
gemakshalve vanuit wordt gegaan dat de betaalde BTW verrekend kan worden door de BTW-plichtige
huurders). Een gemiddeld percentage van aankoopkosten is hierdoor niet aan te houden. Bovendien zijn de
aankoopkosten per land verschillend, wat die oplossing verder zou bemoeilijken. Orn deze drie redenen
dient het model aangepast te worden. Door de aankoopkosten bij publieke fondsen in de berekening niet
mee te nemen, dient ditzelfde te gebeuren bij de TER-berekening van private fondsen, om een zuivere
vergelijkbaarheid tussen de beide typen fondsen te waarborgen. Dit is te rechtvaardigen doordat aanbieders
van fondsen slechts geringe invloed hebben op de aankoopkosten.
Door het niet meenemen van de aankoopkosten voldoet het model niet meer aan de ratio voor de 'totale'
kosten. De transparantie in de markt is echter op dit moment zo dater geen andere oplossing is dan deze.
Er dient daarom een aanbeveling te worden gedaan naar de publieke fondsmarkt om deze kosten te
specificeren, zodat het volledige model ingevuld kan worden en er dus een ratio ontstaat waarin wel alle
kosten meegenomen kunnen worden .
Een onderdeel van de aankoopkosten zijn de financieringskosten. Deze warden door het ene publieke fonds
wet gespecificeerd in het jaarverslag en door het andere niet. Deze kosten worden bij die fondsen dan onder
een algemene post als 'overige financiele lasten' of 'betaalde interest' geboekt. Bij private fondsen worden
deze kosten soms in de kosten koper meegenomen. Orn deze twee redenen warden ook deze kosten van de
aankoopkosten niet meegenomen in de definitieve TER-berekening.

De post betastingen bij publieke fondsen behoeft nog een toevoeging. Bij veel publieke fondsen wordt er
namelijk een post ' latente belastingverplichting' aan de winst- en verliesrekening toegevoegd. Dit betreft
een voorziening voor een later te betalen belasting over winst uit beleggingen. Wanneer de verwachte
belasting betaald moet worden , dan wordt dit boekhoudkundig uit die getroffen voorziening betaald, zonder
dat

dit

nog

op

de

winst-

en

verliesrekening

effect

heeft.

Orn

deze

reden

worden

latente

belastingverplichtingen direct in de TER-berekening meegenomen, ook wanneer dit een negatieve
kostenpost is, ofwel een bijboeking op het resultaat.
Het model voor de TER berekening van private fondsen ziet er na de aanpassingen als volgt uit:
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Naam Fends

Looptijd in jaren

lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrisicopremie
Oprichtingskosten
Marketingkosten
Subtotaal A

Fondsinvesterln
Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterina
Looptijd

€0
Fondskostenratio =

Emissiekosten
Subtotaal B

€0
Fondskostenratio =

Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C

Subtotaal D + E
Fondsinvestering

Exploitatiekostenratio =

€0
Exploltatiekostenratio =

Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Dubieuze debiteuren
Subtotaal D

€0

Fondsmanagementkosten
Beheervergoedlng trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

€0

TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

Total Expense Ratio=
Opmerkingen

Figuur 5.2: Het definitieve TER-berekeningsmodel voor private fondsen.

Het model voor de TER berekening van publieke fondsen ziet er na de aanpassingen als volgt uit:
Naam Fonds
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huurultval en frictieleegstand
Overige kosten
Dubieuze debiteuren
Niel door te berekenen servicekosten
Subtotaal A

Datum
Balanstotaal
31-dec
31-mrt
30-jun
30-sep
31-dec

€0

Fondsmanagement
Intern commercleel en administratief beheer
Herwaarderingskosten
Algemene kosten
Kosten (stock)dividend
Belastingen
Overige financiele lasten
Subtotaal B

€0

Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Management en toezicht desinvesteringen
Subtotaal C

€0

Weglng

0,5
1
1
0,5

Gemiddeld gewogen balanstotaal

Total Expense Ratio=

Gewogen balanstotaal

€0
€0
€0
€0
€0
€0

€0

Subtotaal A + B + C
Gemiddeld gewogen balanstotaal

Total Expense Ratio=

Figuur 5.3: Het definitieve TER-berekeningsmodel voor publieke fondsen.
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6.

Onderzoeksresultaten

In totaal zijn er 24 private en 15 publieke vastgoedfondsen geanalyseerd in dit onderzoek, waarbij er
rekening is gehouden met een zo groot mogelijke spreiding van fondsen van verschillende fondsaanbieders
en fondsen uit verschillende sectoren, zodat de TER niet alleen tussen verschillende typen fondsen
vergeleken

kan

worden,

maar

ook

binnen

typen

fondsen

op

vastgoedsectoren.

Fondsen

met

kantoorportefeuilles kunnen zo vergeleken worden met fondsen die alleen bedrijfsruimten exploiteren.
Sommige fondsen zijn echter om verschillende redenen niet geschikt gebleken om opgenomen te worden in
de benchmarks. De volgende typen fondsen maken geen deel uit van dit onderzoek:
•

Vastgoedobligaties. In Nederland warden de meeste private fondsen tegenwoordig geemitteerd in
de vorm van een vastgoedobligatie.

Bij dit type fondsen wordt er een vast rendement

gegarandeerd door de aanbieder. Participanten delen dus, uitzonderingen daargelaten, niet mee in
de overwinst en daardoor wordt er geen overwinst geprognosticeerd. In feite is de performance-fee

voor de aanbieder het residu van de inkomsten na uitbetaling van de vaste rendementen. Dit type
fondsen is daarom niet in het TER-model in te voeren en worden ook niet opgenomen in de
benchmark.
•

Publieke fondsen die in het verslagjaar zijn gefuseerd. In het verslagjaar ontstaat er in de
geconsolideerde winst- en verliesrekening van 2 partijen een piek aan kosten voor adviseurs en dit
levert dus een relatief hoge TER op die niet representatief is. Bij deze fondsen wordt een
voorgaand verslagjaar verwerkt. Fondsen die structureel andere fondsen overnemen worden wel
met het meest recente jaarverslag in het model opgenomen.

•

Publieke

fondsen

die

voor

een

groot

deel

bestaan

uit

joint

ventures.

Dit

zijn

samenwerkingsverbanden met andere bedrijven, waarmee samen hetzelfde doel nagestreefd wordt
en waarmee alle winsten en verliezen gedeeld worden. Dit zijn dermate ondoorzichtige constructies
wat het kostenaspect betreft, dat deze fondsen niet worden opgenomen in de benchmark.
•

Woningfondsen en woning-winkelfondsen die gericht zijn op het uitponden van woningen. Doordat
elk jaar de portefeuille kleiner wordt, dalen de exploitatiekosten en de totale fondsinvestering, die
vergeleken kan warden met het balanstotaal van publieke fondsen. Eenmalige kosten dienen bij
deze fondsen afgeschreven te worden over de totale looptijd van het fends en gedeeld te worden
door de totale fondsinvestering. Deze investering is echter niet alle jaren gelijk en daarom kan de
'fondskostenratio' van de TER niet correct ingevuld worden.

In dit hoofdstuk zullen eerst de private fondsen onderling vergeleken warden . Daarna worden de
onderzoeksresultaten van de publieke fondsen weergegeven, waarna er een vergelijking tussen de beide
typen fondsen wordt gedaan door middel van de creatie van benchmarks.

6.1

Private fondsen

In totaal zijn er 24 private fondsen uit verschillende sectoren in het model ingevoerd, zie bijlage 1.
Onderstaande tabel geeft het resultaat uitgedrukt in een TER per fonds weer.
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Naam fonds

TER

Aefides XIV CV

1,43%

Aefides XV CV
APF Vastgoedmaatschap APF VI
APF Vastgoedmaatschap APF VII

1,69%
1,48%
1,46%

Bakkenist en Emmens Superwinkelfonds BV
Berckheiide private investors fund CV
Berckheiide VIII CV

1,81%
1,32%
2,02%

Boom & Slettenhaar kantoren X CV

1,22%

Bouwfonds GRF Ill
Bouwfonds GRF IV
Bouwfonds GRF V

2,50%
2,16%

Domus Aurea II

1,47%

Haerzathe 1 CV
Haerzathe 2 CV

1,76%

1,94%

Hanzevast Duitsland 1 CV

1,90%
1,67%

Hanzevast Duitsland 2 CV
Hanzevast Holland 63 CV
Heerenstede Noord CV

2,01%
1,70%

Heerenstede Oranjeveste I CV

2,57%

Holland lmmo group XVl/winkelfonds CV
Holland lmmo group XVII/German Retail Fund CV

1,41%
1,83%

Privileged Property Bene Real Estate CV
VINC Rotterdam Ill
VINC Rotterdam IV

2,20%

!Gemiddelde TER

1,76%!

1,85%

1,55%
1,38%

Tabel 6.1: Uitkomsten TER-berekeningen private fondsen .

Uitgezet tegen het gemiddelde van alle TER's (de benchmark) en gerangschikt naar fondsen met
verschillende sectoren vastgoed is dit grafisch in figuur 6.1 weergegeven.
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TER private fondsen
3,00%

-

2,50%

,..
0

2,00%

"'

0::

-

CD
Ill

C:

g_

1,50%

-

-

-

•

Woningen

- Benchmark

;

Figuur 6.1: Grafisch overzicht TER-berekeningen private fondsen .

De gemiddelde TER van alle private fondsen is dus 1,76%. Omdat in hoofdstuk 3 al is gebleken dater bij de
exploitatie van vastgoed uit de ene sector meer kosten zijn gemoeid dan met vastgoed uit de andere sector,
is het interessant om te kijken naar hoe de gemiddelde kostenratio's van de verschillende sectoren zich tot
elkaar verhouden. Er is zo veel mogelijk geprobeerd om een goede spreiding van fondsen in de sectoren in
de benchmark op te nemen. Woningfondsen die enkel gericht zijn op exploitatie (en dus niet op uitponding)
en winkelfondsen zijn erg schaars. Daarom zijn er van beide typen sectorfondsen maar drie waarnemingen.
Veelal worden er woning-winkelfondsen aangeboden waarbij de prognose is dat elk jaar een aantal
woningen uit de portefeuille verkocht worden. Deze fondsen worden niet in dit onderzoek meegenomen . Het
aantal fondsen met de daarbij horende gemiddelde TER is in tabel 6.2 weergegeven.
Aantal waamemingen Gemiddelde TER
Bedriifsruimten
Kantoren

4
7

1,62%
1,79%

Mix

7

Winkels
Woningen

3
3

1,67%
1,68%
2,20%

24

1,76%

Totaal

Kantoren

Iii Mix

•

1,00%
0,50%

>-

--

liJ Winkels

)C

w

~
I-

I!! Bedrijfsruimten

~

Tabel 6.2: Gemiddelde TER-berekeningen private fondsen per sector

In deze tabel is af te lezen dat de laagst scorende sector qua kostenratio de bedrijfsruimten betreffen en de
sectorfondsen met de hoogste TER zijn de woningfondsen. Waar de fondsen uit de andere sectoren rond
dezelfde TER scoren, hebben de woningfondsen gemiddeld een veel hogere TER.
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6.2

Publieke fondsen

In totaal zijn er 15 publieke vastgoedfondsen in het model ingevoerd, zie bijlage 2, waarvan de resultaten in
de volgende tabel zijn weergegeven.
Naam Fonds

Befimmo

TER

1,73%

Cofinimmo

1,67%

Corio

1,61%

DIM Vastooed

4,62%

Eurocommercial Properties

3,63%

IFMAG

3,16%

lntervest Offices

1,13%

lntervest Retail

1,90%

Klepierre

2,24%

Nieuwe Steen Investments

1,38%

Vastned Offices/Industrial

1,41%

Vastned Retail

1,96%

VIB Vermooen AG

2,58%

Warehouses de Pauw
Wereldhave

1,37%
2,52%

!Gemiddelde TER

2,19%!

Tabel 6.3: Uitkomsten TER-berekenlngen publieke fondsen.

Uitgezet tegen het gemiddelde van alle TER's, en gerangschikt naar type fends ziet deze tabel er grafisch als
volgt uit:

TER publieke fondsen
5,00%
4,50%
0
:.:;
n,

4,00%
3,50%

l!I Bedrijfsruimten

~

3,00%

•

~

2,50%

w

)(

2,00%

~
I-

1,50%

0::
Ill
C
0.

-

-

Kantoren

1!1 Mix

l!I Winkels
- Benchmark

1,00%
0,50%

4- 4-

-+ 4-

-+- 4-

•

~

Figuur 6.2: Grafisch overzicht TER-berekeningen publieke fondsen.
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De gemiddelde TER van de publieke fondsen is 2,19%. Opvallend aan dit diagram is dat het grootste deel
van de fondsen niet nichegebonden is. Dit komt voornamelijk door de omvangrijke vastgoedportefeuilles die
publieke fondsen veelal hebben. In grote portefeuilles kunnen er risico's worden gespreid door niet alleen in
een vastgoedsector te beleggen. Zo is Corio van huis uit een belegger in retail, terwijl 16% van de
portefeuille andersoortig vastgoed is. Overigens is dit fonds wel opgenomen als winkelfonds in het diagram.
Winkelfondsen worden op de publieke markt meer aangeboden dan op de private markt.

Gemiddelde kostenratio's per sector zijn in de volgende tabel weergegeven. Aangezien de gemiddelden
gebaseerd zijn op een zeer beperkt aantal waarnemingen kunnen er weinig conclusies getrokken worden uit
deze gemiddelden. Zeker gezien de grote range waarbinnen de waarnemingen liggen. De volgende
paragraaf zal hier verder op ingaan.

Bedrijfsruimten

Aantal waamemingen Gemiddelde TER
1,37%
1

Kantoren

2
7

Mix
Winkels
Totaal

5
15

1,43%
2,14%
2,75%
2,19%

Tabel 6.4: Gemiddelde TER-berekeningen publieke fondsen per sector.

6.3

Benchmark

Het doel van dit onderzoek, na het creeren van een TER-berekening zodat zowel publieke als private
vastgoedfondsen op kosten kunnen worden vergeleken, is een benchmark van deze TER's. Het model dat
hiertoe wordt gebruikt kan worden gezien als het benchmarkmodel.
Alie fondsaanbieders vissen uit dezelfde 'vijver' van beleggers en daarom is het belangrijk dat de
performance van de fondsen wordt gemonitord en met elkaar wordt vergeleken. Dit helpt aanbieders de
producten zo veel mogelijk op de wensen van de belegger af te stemmen en het helpt de belegger het juiste
product te kiezen.
In de literatuur zijn er verschillende onderverdelingen naar typen benchmarking te vinden. Camp (1989)
onderscheidt de volgende:
•

Strategic benchmarking; het vergelijken van strategieen van bedrijven en het succes van de

•

Functional benchmarking; vergelijkt de performance van core-business functies van bedrijven.

•

Best Practices benchmarking; gaat in op de vergelijking van processen binnen de bedrijven. In feite

implementatie van deze strategieen in de praktijk.

worden bij dit type benchmarking core-business functies opgedeeld in aparte onderdelen. Dit is dus
een benchmark die meer specifiek is dan de functional benchmark.
•

Product benchmarking; vergelijkt de performance van het tot stand komen van producten en de
producten zelf.

Het laatste type benchmarking wordt in dit onderzoek gebruikt, hoewel er ook aspecten van strategic
benchmarking in terug te vinden zijn. De uitkomst van dit onderzoek kan namelijk invloed hebben op de
kostenstructuur en dus deels op de strategie van de aanbieder. Product benchmarking is ook wel bekend als
competitive product analysis. Producten (fondsen) worden hier met elkaar vergeleken en niet de
performance van een totaal bedrijf. Kijkend naar de resultaten uit de voorgaande paragraaf dan is te zien
dater altijd verschil in de TER is tussen verschillende fondsen van dezelfde aanbieder.
Aan het creeren van een 'product benchmark' gaan een aantal eisen vooraf. De volgende eisen hebben
betrekking op dit onderzoek [Camp, 1989; Van Gool et. al., 2007; Brounen, 2005]:
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•

Alie waarnemingen moeten op dezelfde grondslag berust zijn.

•

De benchmark moet representatief zijn. De steekproef moet representatief zijn voor de populatie.

•

De benchmark moet een betrouwbare periode beslaan om consistent te kunnen analyseren.
(Analisten eisen vaak een index-tijdreeks van tenminste 20 jaar.)

•

Er moet rekening met risico warden gehouden.

•

De compositie van de index dient vooraf bekend te zijn bij de belegger.

•

De belegger moet in staat zijn om de index in werkelijkheid te repliceren.

•

De benchmark dient eenduidig te zijn.

•

De benchmark moet door beleggers algemeen geaccepteerd zijn.

•

De benchmark moet als maatstaf kunnen dienen om de resultaten van de eigen portefeuille te
spiegelen.

•

De benchmark moet snel en breed beschikbaar zijn.

•

De benchmark moet te evenaren of te verbeteren zijn.

Een van de belangrijkste eisen aan een benchmark is dat de steekproef representatief moet zijn voor de
populatie en de steekproef moet minimaal 30 waarnemingen omvatten. Bij de benchmark voor private
fondsen wordt hier nagenoeg aan voldaan, echter bij de publieke fondsen zijn er slechts 15 waarnemingen.
Deze steekproef is echter wel representatief te noemen aangezien er niet veel meer vergelijkbare Europese
beursgenoteerde vastgoedfondsen zijn.
Binnen de typen fondsen zijn er in de vorige paragraaf ook gemiddelden berekend per sector. Deze
gemiddelden kunnen niet worden gezien als een gedegen benchmark. Hiervoor zouden er per sector ook
minimaal 30 waarnemingen moeten zijn en dit is voor bijvoorbeeld de woningfondsen niet mogelijk. In de
toekomst kunnen deze benchmarks bij continue monitoring wel ontstaan.
De eis dat de index-tijdreeks ongeveer 20 jaar moet beslaan is bij deze benchmark niet van toepassing,
omdat de TER sterk afhankelijk is van de bouwkosten en daarmee de onderhoudskosten. Deze zijn niet
gelinkt aan de huurprijzen, waardoor de exploitatiekosten door de jaren heen relatief kunnen stijgen en
dalen ten opzichte van de huuropbrengsten en daardoor stijgen en dalen de TER-waarden in de tijd. Voor dit
onderzoek zijn er alleen fondsen geanalyseerd die tussen 2005 en 2008 zijn geemitteerd.
De meeste benchmarks betreffen performance benchmarks zoals rendementen. Belangrijk bij deze
benchmarks is het rekening houden met het risico. Risico en rendement zijn immers nauw verbonden. In
deze benchmark, de TER, is er slechts een beperkte invloed van het risico. Een enkele post houdt hiermee
bij de private fondsen verband: de zogenaamde plaatsingsrisicopremie. Deze premie zou hoger moeten zijn
naarmate er meer risico is dat het fonds niet volgeplaatst zou worden. Dit heelt dus niets met het risico van
de belegging te maken, want dat zit al verwerkt in het geprognosticeerde rendement en maakt geen
onderdeel uit van de TER. Er kan dus in deze benchmark geen rekening warden gehouden met risico.
Aan de eis dat beleggers de index eenvoudig in de werkelijkheid moeten kunnen repliceren kan alleen
worden voldaan wanneer (vooral de publieke) fondsen transparanter de kosten in het jaarverslag
communiceren. Op die manier kan het TER-model gemakkelijk ingevuld warden.

Hoewel de TER tussen publieke en private fondsen vergelijkbaar is, kunnen alle waarnemingen niet in een
benchmark warden opgenomen, omdat de grondslag van de fondsen (het type fonds) niet gelijk is. Een
gecombineerde benchmark kan dus niet gecreeerd worden.
De ideale benchmark zou ontstaan wanneer alle fondsen dezelfde portefeuille als onderliggende waarde van
de investering hebben. Dan is de benchmark gebaseerd op precies dezelfde grondslag. Elk vastgoedobject is
door zijn locatie echter uniek en daardoor verschillen de portefeuilles van de verschillende fondsen per
definitie van elkaar. Er is in dit onderzoek dus sprake van een enigszins verzwakte benchmark.
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6.3.1

Statistische onderbouwing benchmark

De statistische maatstaven van de gevonden waarden in paragraaf 6.2 zijn in de volgende tabel
weergegeven.
Private

fondsen

Publieke
fondsen

Gemiddelde TER

1,76%

2,19%

Standaard Deviatie

0,36%

Minimum

1,22%

0,97%
1,13%

Maximum

2,57%

4,62%

Aantal waarneminaen

24
1,73%

1,90%

Mediaan

15

Tabet 6.5: Statistlsche uitkomsten model.

In deze tabel zijn de in paragraaf 6.2 gevonden gemiddelden van de TER binnen de verschillende typen
fondsen opgenomen. Het verschil tussen deze twee ratio's is 24% en betekent dat publieke fondsen
gemiddeld 24% meer kosten in rekening van de belegger brengen dan private fondsen. Het betreffen twee
gemiddelden en dit betekent dat een publiek fonds dus niet per definitie meer kosten maakt dan een privaat
fonds . Dit is ook te zien aan de volgende twee histogrammen:
Histogram Private fondsen
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Figuur 6.3: Verdeling waarnemingen van zowel private als publieke fondsen.

De twee histogrammen geven weer dat er een verschil is tussen de range (het verschil tussen minimum en
maximum) van de twee typen fondsen. De waarnemingen van de publieke fondsen liggen echter verder uit
elkaar dan de waarnemingen van de private fondsen.
Grote verschillen in de range kunnen gemiddelden sterk be"invloeden en daarmee het resultaat van het
onderzoek. Het publieke fonds Dim Vastgoed heeft bijvoorbeeld een TER van 4,62% en die verhoogt de
benchmark van dit type fondsen aanzienlijk. Dit is de reden dat er naast het gemiddelde ook naar de
mediaan, de waarneming met de middelste waarde, wordt gekeken. Bij de publieke fondsen ligt deze 10%
hoger ten opzichte van de private fondsen. Dit relatieve verschil is dus kleiner dan het relatieve verschil
tussen de gemiddelden, maar toch kan er gesteld worden dat significant is aangetoond dat publieke
vastgoedfondsen afgezet tegen de fondsinvestering meer kosten maken dan private vastgoedfondsen.

6.4

Benchmark in de praktijk

Hoe kan deze benchmark nu in de praktijk worden gebruikt? Bij deze vraag kan er gekeken worden naar de
bruikbaarheid aan de gebruikerskant (de participanten) en de aanbiederskant (de fondsaanbieders).
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6.4.1

Participanten

Er zijn vele motieven denkbaar waarom beleggers wel in het ene fonds willen stappen en niet in het andere.
Beleggers die indirect in vastgoed willen beleggen moeten keuzes maken over de volgende kwesties:
•

Wei of geen invloed van beurssentiment op de waarde van de belegging

•

Investeren in een multi-sectorale vastgoedportefeuille, of juist in een sector

•

Het met het vorige punt verband houdende risico-rendementsprofiel

•

De kwaliteit en locatie van het vastgoed en daarmee het gemiddelde BAR

•

Verhandelbaarheid van de participaties

•

Nadat het type fonds gekozen is, vertrouwen in de propositie van een fonds van een nieuwe

•

Transparantie in de communicatie van de aanbieder

aanbieder, of juist kiezen voor een fonds van een aanbieder met een bewezen trackrecord

Wanneer de TER-benchmark breed gedragen gaat worden vormt dit dus nog een extra ondersteuning in de
beslissing voor welk (type) fonds er gekozen gaat worden. Een TER van een fonds zal niet het primaire
beslissingscriterium worden voor een belegger om er wel of niet in te stappen, maar een belangrijke
ondersteuning van de beslissing is het wel.
Het eerste doel bij het implementeren van de benchmark in de praktijk is het bewustzijn van de gemaakte
kosten bij de participanten. Wanneer dit bewustzijn er is zullen fondsaanbieders hier vanzelf op reageren.
6.4.2

Fondsaanbieders

Aangezien de TER-benchmark een 'product benchmark' is kunnen private fondsaanbieders snel reageren
door de TER van de nieuwe fondsen te toetsen aan de benchmark en waar nodig de kostenstructuur aan te
passen.

Aanbod

volgt de vraag,

beslissingscriterium

dus wanneer veel

participanten

de TER-benchmark als een

belangrijk

beschouwen, zullen de aanbieders hier op reageren door meer aandacht aan het

kostenaspect te besteden. Wanneer een aanbieder van private fondsen deze TER zo laag mogelijk wil
maken zijn daar vijf mogelijkheden voor:
•

Genoegen nemen met lagere fees en fondskosten.

•

De verkoopprognoses conservatiever bijstellen. Hierdoor wordt echter het geprognosticeerde
rendement lager en dit is het eerste waar beleggers naar kijken.

•

De liquiditeitsreserve verhogen. Hierdoor stijgt de totale fondsinvestering en wordt de TER lager.
Ook hier moet de participant dus op letten. Een normaal gebruikelijk percentage van de totale
fondsinvestering voor deze reserve is 2%.

•

De looptijd verlengen. Doorgaans wordt 10 jaar aangehouden en dit is al een lange tijdshorizon. De
verwachting is dat participanten niet voor veel !anger dan deze tijd in een fonds willen stappen.
Een vervolgonderzoek zal dit echter moeten uitwijzen.

•

Minder exploitatiekosten in het exploitatieoverzicht doorrekenen. Hierdoor zal de kwaliteit van het
vastgoed sneller dan nodig is achteruit gaan, waardoor het aan het einde van de looptijd van het
fonds minder goed verkoopbaar is. Dit is niet goed voor het track-record van de aanbieder en dus
moet dit voorkomen worden. Bovendien moet elke participant in het prospectus nagaan hoeveel
procent van de huurinkomsten voor onderhoud wordt gereserveerd. Dit zou minimaal 2% moeten
bedragen, zeker wanneer het gaat om bestaande bouw (onderhoudskosten van nieuwbouw zijn
doorgaans lager dan bestaande bouw).

Van deze vijf mogelijkheden om op een lagere TER voor een fonds te komen is alleen de eerste optie een
reele optie. Wanneer participanten goed op de overige opties letten is de uitkomst van het model verder dus
niet te manipuleren.
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7.

Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk zullen ter afsluiting van het onderzoek conclusies worden getrokken en aanbevelingen
worden gedaan. Hierin zal het onderwerp transparantie veelvuldig aan bod komen.

7.1

Conclusies

De doelstelling van het onderzoek is behaald, doordat er twee TER-berekeningsmethoden zijn opgesteld
zodat er twee benchmarks zijn ontstaan die met elkaar vergelijkbaar zijn. Een onderdeel van de doelstelling
was om private en publieke fondsen met elkaar op kosten te vergelijken. De uitkomst van dit doel is dat
gemiddeld de publieke fondsen relatief meer kosten in rekening brengen dan private fondsen. Er is voor
zowel de publieke als de private fondsmarkt een TER-benchmark berekend die respectievelijk 2,19% en
1.76% bedraagt. Wanneer er een vergelijking tussen de twee typen fondsen plaatsvindt, kan er beter naar
de mediaan, de waarneming met de middelste waarde warden gekeken dan naar het gemiddelde, omdat de
waarnemingen van de publieke fondsen veel verder uit elkaar liggen dan die van de private fondsen. De
mediaan is bij de publieke fondsen 10% hoger dan bij de private fondsen. Hieruit kan geconcludeerd warden
dat publieke fondsen relatief meer kosten maken dan private fondsen.
Er is gekozen voor de TER- berekening van de WF, omdat deze berekening ervan uitgaat dat eenmalige
kosten over de gehele looptijd afgeschreven warden en per jaar de periodieke kosten, zoals de
exploitatiekosten, in de berekening meegenomen warden. Voor publieke fondsen geldt er een licht
afwijkende methode dan de methode voor de private fondsen, doch met een vergelijkbare uitkomst. Dit
komt doordat publieke fondsen een onbeperkte looptijd hebben, wat het afschrijven van eenmalige kosten
over de gehele looptijd bemoeilijkt en omdat er van de initiele kosten van het opzetten van een fonds niets
in de jaarverslagen terug te vinden is.

De standaardafwijking van de TER van publieke fondsen is drie keer zo groot als de standaardafwijking van
private fondsen. Dit betekent dat de waarden van de waarnemingen bij publieke fondsen meer van het
gemiddelde afwijken dan bij private fondsen . De TER-waarden van private fondsen liggen dus dichter bij
elkaar. Hieruit kan de conclusie warden getrokken dat het voor een belegger belangrijker is om naar de TER
te kijken binnen publieke fondsen dan binnen private fondsen.
Deze conclusie wordt overigens niet ontkracht wanneer de maximale waarneming van de publieke fondsen
niet meegenomen wordt; dan is de standaarddeviatie namelijk nog ruim twee keer zo groot als bij de
private fondsen.

De private fondsen met de hoogste TER zijn de woningfondsen. Dit is in overeenstemming met de
bevindingen in hoofdstuk 3. Daar werd duidelijk dat de gemiddelde exploitatiekosten ten opzichte van de
bruto inkomsten bij woningen veel hoger ligt dan bij de overige sectoren. Hoewel er in de TER natuurlijk
veel meer kosten invloed hebben op de TER is er toch een verband te leggen tussen tabel 6.2 (Pag. 52) en
figuur 3.2 (Pag . 31).
Over de sectorfondsen op de publieke markt valt alleen te concluderen dat er in veel grotere mate
winkelfondsen aanwezig zijn dan op de private markt. Er zijn te weinig waarnemingen gedaan om conclusies
te trekken over verschillen in TER's tussen de sectoren .

De publieke fondsmarkt is op dit moment minder transparant dan de private fondsmarkt. Zo kunnen
aankoopkosten niet meegenomen worden in de TER, waardoor deze oak niet bij de private fondsen mee te
nemen zijn. Maar oak andere kosten, die inherent zijn aan het beleggen in publieke fondsen waar deze
fondsen geen invloed op hebben, zoals bewaarloon van de aandelen van de beleggers en aankoopkosten
van de aandelen kunnen niet meegenomen warden.

Dit komt doordat dit per belegger en per
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beleggingsbank verschillend is. Er kan dus vanuit worden gegaan dat de TER van de publieke fondsen
enkele honderden van een procent hoger zullen liggen.
Een TER zegt niets over de kwaliteit van een fonds. Fondsen met een lage TER kunnen bijvoorbeeld door
een summiere due dilligence analyse slecht in elkaar steken, waardoor uiteindelijk niet het optimale
resultaat wordt behaald, terwijl dit in het belang is van geen van de partijen. Een kwalitatief goed fonds
komt alleen tot stand wanneer het voortkomt uit kwalitatief goed management en hiermee zijn kosten
gemoeid . Het zou de suggestie kunnen wekken dat wanneer een fonds een hoge TER heeft, dit een
kwalitatief goed fonds is. Dit kan echter niet zo gesteld worden, aangezien hoge kosten directe inkomsten

voor de aanbieder kunnen zijn, zonder dat hier veel tegenover staat. En er kan niet gesteld worden dat
fondsen met lage TER's kwalitatief slechte fondsen zijn . Een aanbieder kan namelijk een kostenefficient
management hebben.

7 .2

Aanbevelingen

Vergeleken met private fondsen zijn publieke fondsen zeer intransparant wat betreft het communiceren van
kosten. Er is veel te zeggen voor richtlijnen voor verslaglegging van publieke vastgoedfondsen die speciaal
op deze entiteiten van toepassing is . Op dit moment vallen ze onder de IFRS, die ook geldt voor alle andere
beursgenoteerde ondernemingen, dus ook niet-vastgoedfondsen.

De nieuwe richtlijnen zouden dan

voorschrijven alle kosten te specificeren en bij het verbergen van bepaalde kosten in bijvoorbeeld de
verkoopopbrengsten dienen deze kosten ook gespecificeerd te worden . Voor alle aankoopkosten dient
ditzelfde te gelden. Deze maken namelijk een groot deel uit van de totale kosten in een jaar en bovendien
kan - wanneer dit gebeurt - het model uit paragraaf 5.2 dan volledig ingevuld worden, zodat er een TER
ontstaat van de daadwerkelijke totale kosten.
Wanneer publieke fondsen in de toekomst qua kosten dezelfde transparantie als private fondsen in de
verslaglegging zouden hebben, ontstaat er n6g een probleem dat opgelost dient te worden. Wanneer er
namelijk aanmerkelijk meer vastgoed gekocht of verkocht is in het verslagjaar ten opzichte van de jaren
ervoor, ontstaat er door de aan- en verkoopkosten een piekuitgave, met als gevolg dat de TER in dat jaar
niet representatief is voor de rest van de looptijd van het fonds. De oplossing hiervoor is het toepassen van
een groeicorrectie: Het verschil tussen het balanstotaal op de laatste dag en de eerste dag van het boekjaar
bij een positief saldo aftrekken van het totale bedrag aan vastgoedbeleggingen dat jaar en bij een negatief
bedrag optellen bij de verkoopbedragen dat jaar. Het bedrag dat dan overblijft, representeert de
omloopsnelheid van het vastgoed binnen de portefeuille en dient vermenigvuldigd te worden met de
gemiddelde kosten koper (bij een groeiend fonds) of de gemiddelde verkoopkosten (bij een krimpend
fonds) . Op deze wijze ontstaat er een TER die representatief is voor het fends en nog steeds vergelijkbaar is
met de TER van een privaat fonds .
Het correctiebedrag dient gesaldeerd te warden met het resultaat van de herwaarderingen. Ter
verduidelijking: wanneer er een positief herwaarderingsresultaat op de winst- en verliesrekening staat, dient
dit afgetrokken te worden van het correctiebedrag. Bij een negatief bedrag van de herwaardering dient er
een optelling plaats te vinden . De reden hierachter is dat het correctiebedrag enkel bedoeld is om grote
mutaties in de portefeuille te corrigeren zonder dat de waardemutatie van de portefeuille daar invloed op
heeft.
In formulevorm ziet bovenstaande uitleg er zo uit:
Balanstotaal eind boekjaar - balanstotaal begin boekjaar - resultaat herwaarderingen = x
Bij x>O dan: (Aankopen v.o.n. - x) * gemiddelde kosten koper = met groei gecorrigeerde kosten
Bij x<O dan: (Verkoopopbrengst + x) * gemiddelde verkoopkosten = met groei gecorrigeerde kosten

In een vervolgonderzoek zou dit verder uitgezocht kunnen worden.
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Wanneer een publiek fonds nieuwe aandelen uitgeeft, dan zal dit geplaatst warden bij een bank die daar
emissiekosten over rekent. Wanneer dit gebeurt (niet elk jaar worden er nieuwe aandelen uitgegeven door
een fonds), betreft het bedrag dat opgehaald wordt met de emissie in de meeste gevallen maar een klein
percentage ten opzichte van het balanstotaal. Deze kosten warden doorgaans verminderd op de
emissieopbrengst. De kosten zijn dus niet terug te vinden in het jaarverslag en kunnen niet meegenomen
worden in een TER-berekening. Aangenomen kan warden dat de invloed van deze kosten op de berekende
TER minimaal zal zijn, vanwege het !age percentage kosten dat over de emissie wordt geheven en het !age
percentage op te halen equity ten opzichte van het balanstotaal.
Mijn aanbeveling is dat publieke fondsen ook deze kosten inzichtelijk moeten maken, zodat de TER
nauwkeuriger wordt.
Als aanbeveling naar de participant toe kan warden gesteld dat het prospectus altijd zo zorgvuldig mogelijk
gelezen dient te worden en dat er nagegaan moet warden of alle parameters (onder andere kosten)
redelijke percentages zijn ten opzichte van de fondsinvestering en de bruto huurinkomsten. Zo moeten
onderhoudskosten minimaal 2% van de bruto huurinkomsten bedragen, mag de liquiditeitsreserve niet
meer zijn dan 2% van de totale fondsinvestering en moet de fondsaanbieder een goede reden hebben
waarom de looptijd !anger duurt dan 10 jaar. Dok de verkoopprognose verdient aandacht. Wanneer een
exit-yield prognose lager of gelijk is aan het Bruto Aanvangsrendement kan de belegger uitgaan van een
(te) rooskleurige toekomstvoorspelling.
De meeste fondsen hanteren een performance-fee met een range van 10% tot 25%. Over het algemeen
wordt dit percentage vermenigvuldigd met de 'kale verkoopwinst' of 'overwinst'. Orn tot deze bedragen te
komen wordt de verkoopopbrengst van het onroerend goed verminderd met het ingebrachte eigen
vermogen, de nog uitstaande hypothecaire lening en andere eventuele verplichtingen van het fonds. Niet
elke aanbieder hanteert echter dezelfde berekeningsmethode voor de overwinst. Er zijn bijvoorbeeld
aanbieders die de liquiditeitsreserve binnen de berekening van de overwinst laten vallen, zodat tot 25% van
het werkkapitaal ten goede komt aan de aanbieder. Dit werkkapitaal is er grotendeels al aan het begin van
een fonds en kan dus worden gezien als direct afkomstig van de inleg van de beleggers.
Een andere mogelijkheid voor een aanbieder om meer kosten te maken die niet direct zichtbaar zijn voor de
belegger, is door jaarlijks meer af te lossen van het hypothecaire bedrag.

Hierdoor wordt het

exploitatierendement lager, maar de uiteindelijke verkoopwinst hoger en daar wordt doorgaans tot 25%
performance-fee over gerekend.
Op dit moment beperkt het zichtveld van de STV en de WF zich tot de private fondsen. Orn beleggers nog
meer te dienen zouden publieke vastgoedfondsen zich ook moeten kunnen aansluiten bij deze stichting en
vereniging. Voor de STV en de WF ligt er de kans om de twee typen fondsen te blijven vergelijken met als
doe! een nog transparantere markt.
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Bijlage 1: TER-berekening private fondsen
Aefides XIV CV
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrisicopremie
Oprichtingskosten
Marketingkosten
Subtotaal A

10,00

Looptijd in jaren
€ 757 .000

€ 250.000

€ 21. 775.000

Fondsinvestering

Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterina
Looptijd

€ 1.007.000
Fondskostenra!io =

Emissiekosten
Subtotaal B

€ 197.250
€ 197.250

Fondskostenratio
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C

€ 355.071

=

Exploitatiekostenratio

0,85%

=

€ 286 .878
€ 641.949

Exploitatiekostenratlo =
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Dubieuze debiteuren
Subtotaal D

€ 20.900
€ 42.500
€ 8.500
€ 18.400

€ 90.300

Subtotaal D + E
Fondsinvestering

0,58%

TER = Fondskostenra!io + Exploita!iekostenratio

Total Ex ense Ratio=

1,43%

Opmerkingen
- Kosten over het gehele jaar 2009
- Verkoopscenario 2 aangenomen.
- "Algemene kosten' verwerkt in Verhuurmanagement

en incasso'
Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

€ 36.400
€ 36.400

AefidesXVCV
lnitiele kosten
Structureringskosten I plaatsingsrisicopremie
Oprichtingskosten en marke!ingkosten
Valuta bescherming
SubtotaalA

Looptijd in jaren
€
€
€
€

497 .000
100.000
269 .000

Fondsinvestering

866.000
Fondskostenratio =

Emissiekosten
Subtotaal B

€ 138.000
€ 138.000
Fondskostenratio =

Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C

€ 357.304

Exploitatiekostenratio =

€ 247 .930

Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

€ 15.500.000
Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterina
Looptijd

1,04%
Subtotaai D + E
Fondsinvestering

€ 605.234
Exploitatiekostenratio =

Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en fric!ieleegstand
Onvoorziene kosten
Dubieuze debiteuren
Subtotaal D

10,00

€ 9.100
€ 42.900
€ 12.300
€ 13.300

€ 77.600

0,65%

TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

Total Expense Ratio=

1,69%

Opmerkingen
- Kosten over het gehele jaar 2009
- Verkoopscenario 2 aangenomen.
- 'Algemene kosten' verwerkt in Verhuurmanagement
en incasso'

€ 22 .700

€ 22.700
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APF Vastgoedrnaatschap APF VI
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrisicoprernie
Bouwkundige en technische adviseurs
Selectie- en acquisitie kosten
Subtotaal A

Looptijd in Jaren

10,00

€ 323.000
€ 30.000

€ 16,650.000

Fondsinvesterin

€ 450.000
€ 803.000

Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterino
Looptijd

Fondskostenratio =
Ernissiekosten
Subtotaal B

€ 141.500

€ 141 .500
Fondskostenratio

Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C

=

0,81%

€ 177.528
Exploitatiekostenratio =
€ 231.326
€ 408.854

Exploitatiekostenratio =
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Niet-verrekenbare BTW
Subtotaal D
Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust rnaatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

Subtotaal D + E
Fondsinvestering

0,66%

€ 22.090

TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

€ 24.850
€ 8.284
€ 33.134

Total Expense Ratio

=

1,48%

Opmerkingen
- Kosten over he! gehele jaar 2007
€ 5.522

€ 93.880

- Post 'Selectie- en acquisitiekosten' toegevoegd
- Verkoopkosten aan de hand van scenario 'realistisch'
- Post 'Niet-verrekenbare BTW" toegevoegd
- 'Beheervergoeding' onder Verhuurrnanagement en
incasso'

€ 16.567

€ 16.567

APF Vastgoedmaatschap APF VII
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrisicopremie
Bouwkundige en technische adviseurs
Selectie- en acqulsitiekosten
Subtotaal A

Looptijd in Jaren
€ 379.400
€ 10.000
€ 574.860

Fondsinvestering

Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterino
Looptijd

=

€ 265.500
€ 265.500
Fondskostenratio

Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C

€ 21 .950.000

€ 964.260
Fondskostenratio

Ernissiekosten
Subtotaal B

10,00

€242.111

=

Exploltatiekostenratio =

€ 504.755
€ 746.866

Exploitatiekostenratio =
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Niet-verrekenbare BTW
Subtotaal D
Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust rnaatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

€ 31.786
€ 15.540
€ 10.595
€ 42.381

€ 3.532
€ 103.834

€ 19.778

TER

0,90%
Subtotaal D + E
Fondsinvestering

0,56%

= Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

Total Expense Ratio=

1,46%

Opmerkingen
- Kosten over het gehele jaar 2008
- Post 'Selectie en acquisitiekosten' toegevoegd
- Post 'Niet-verrekenbare BTW toegevoegd
- Verkoopkosten aan de hand van scenario 'realistisch'
- 'Beheervergoeding' onder Verhuurrnanagement en
incasso'

€ 19.778
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Bakkenist en Emmens Superwinkelfonds BV
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrisicopremie
Oprichtingskosten
Marketingkosten
Subtotaal A

Looptijd in jaren

€ 345.000

7,67
€ 134.640.000

Fondsinvesterln

Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterinq
Looptijd

€ 345.000
Fondskostenratio =

Emissiekosten
Subtotaal B

€ 154.000
€ 154.000

Fondskostenratio =
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C

0,60%

€ 1.362.270
Exploitatiekostenratio

=

€ 4.284 .000
€ 5.646.270

Exploilatiekostenratio =
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Dubieuze debiteuren
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Verhuurmanagement en incasso
Subtotaal D
Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

TER
€ 556.000

Subtotaal D + E
Fondsinvestering

1,21%

= Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

Total Expense Ratio=

1,81%

Opmerkingen

€334 .000
€ 890.000

€ 745.000
€ 745.000

Berckheijde private investors fund CV
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrisicopremie
Kosten rentestructuur
Due dilligence en overig
Subtotaal A

Looplijd in jaren

10,00

€ 200 .000

€ 90.000
€ 30.000
€ 320.000

Fondsinveslerln

€ 11 .325.000
Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterina
Laoptijd

Fondskostenratio =
Emlssiekosten
Subtotaal B

€0
€0
Fondskostenralio =

Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C

0,45%

€ 115.130
Exploitatiekostenratio

=

€ 71 .850
€ 186.980

Exploitaliekostenratio =
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Dubieuze debiteuren
Subtotaal D
Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

€ 17.943
€ 22.854
€ 15.637

€ 11 .880
€ 5.105
€ 73.419

Subtotaal D + E
Fondsinvestering

0,87%

TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

Total Expense Ratio=

1,32%

Opmerkingen
- Kosten over het gehele jaar 2009
- 'Management fee'. 'Accantantskosten' en "overige
fondskosten ' in totale kosten 'Fondsmanagement'
- Er worden geen emissiekosten in rekening gebracht
- Scenario realistisch aangenomen

€ 25.397
€ 25.397
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Berckheijde VIII CV
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrisicoprem ie
Oprichtingskosten
Marketingkosten
Subtotaal A

€ 457.000

€457.000
€ 192.000

€ 222.670

Exploitatiekostenralio =

€79.100

Fondsmanagementkosten
Beheervergoedlng trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

0,61%
Subtotaal D + E
Fondsinvestering

€ 301.970

Exploitatiekostenratio =
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Erfpacht
Onvoorziene kosten
Dubieuze debiteuren
Subtotaal D

Subtotaal A+ B + C
FondsinvesterinQ
Looptijd

€ 192.000
Fondskostenratio =

Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C

€ 22.150.000

Fondsinvesterin

Fondskostenratio =
Emissiekosten
Subtotaal B

7,00

Looptijd in jaren

€ 32.500
€ 33.000
€ 26.750
€ 40.604
€115.000

€ 247.854

1,41%

TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

Total Expense Ratio =

2,02%

Opmerkingen
- Kosten over het gehele jaar 2007
- Post 'erfpacht' in plaats van post 'Reserves huuruitval
en friclieleegstand'
- 'Management fee', 'Accantantskosten' en 'overige
fondskosten' in totale kosten 'Fondsmanagement'

€ 63.992

€63.992

Boom & Slettenhaar kantoren X CV
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrisicoprem ie
Oprichtingskosten
Marketingkosten
Subtotaal A

€ 70 .000

Fondsinvestering

€ 400.000
€ 3.S70.000
Fondskostenratio =

Emissiekosten
Subtotaal B

€ 960.000

€ 1.442.270

Exploilatiekostenratio =

€ 490.379
€ 1.932.649

Exploitatiekostenratio =
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Dubieuze debiteuren
Subtotaal D
Af: percentage huurindexatie
Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E
Af: percentage huurindexatie

€ 87.700.000
Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterina
Looptijd

€ 960.000
Fondskostenratlo =

Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C

11,5

Looptijd in jaren

€ 3.100.000

€ 118.795
€ 168.607
€ 40.613

€ 328.015

€ 320.797

€ 193.676

€ 193.876
€ 189.610

0,64%
Subtotaal D + E
Fondsinvestering

0,S8%

TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

Total Expense Ratio =

1,22%

Opmerkingen
- Kosten over het gehele jaar 2006
- Van Totalen D en E word! 2,25% afgehaald omdat
het het tweede gehele exploitatiejaar is.
- 'Overbruggingsrente BTW' ender post 'Nietverrekenbare BTW'
- Missende exploitatiekostenposten waarschijnlijk
verwerkt in 'Beheervergoeding' en 'cv-kosten'
- Verkoopkosten naar 'realistisch scenario'
- Kosten koper: 7% van de totale aankoopsom
vastaoed aenomen.
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Bouwfonds GRF Ill
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatslngsrisicopremie
Oprichtingskosten
Marketingkosten
Acquisitievergoeding
Subtotaal A
Emissiekosten
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Dubieuze debiteuren
Verhuurmanagement en incasso
Subtotaal D
Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

10,00

Looptljd in jaren

€ 1.665.746

Fondsinvesterin

€ 1.146.179
€ 2.811.925

Fondskostenratio =

€ 35.730.000
Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterino
Looptijd

€ 357.750

€ 357.750

Fondskostenratio =

€ 348.377

Exploitatiekostenratio

€ 348.3TT

Exploltatiekostenratio =

0,98%

=

Subtotaal D + E
Fondsinvestering

1,51%

TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

Total Expense Ratio
€ 249.587

€ 144.292
€ 393.879

=

2,50%

Opmerkingen
- Kosten over totale jaar 2007
- Post 'acquisitievergoeding' toegevoegd aan lnitiele
kosten
- Posten 'Asset Management Vergoeding', 'Fund
management Vergoeding' en Fondskosten in Totaal
Fondsmanagement

€ 146.481
€ 146.481

Boowfonds GRF IV
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrisicoprem ie
Oprichtingskosten
Marketingkosten
Acquisitievergoeding
Subtotaal A
Emissiekosten
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Dubieuze debiteuren
Verhuurmanagement en incasso
Subtotaal D
Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

Looptljd in jaren

€ 1.225.466

Fondsinvestering

€ 1.097.432
€ 2.322.898

Fondskostenratio =

€ 324.450
€ 324.450

Fondskostenratio =

€ 338.023

Exploitatiekostenratio =

€ 338.023

Exploitatiekostenratio =

10,00

€ 35.730 .000
Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterino
Looptijd

0,84%
Subtotaal D + E
Fondsinvestering

1,33%

TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

Total Expense Ratio=
€ 189.820

€ 141.680
€ 331.500

2,16%

Opmerkingen
- Kosten over totale jaar 2008
- Post 'acquisitievergoedlng• toegevoegd aan lnitiele
kosten
• Posten 'Asset Management Vergoeding', 'Fund
management Vergoeding' en Fondskosten in Totaal
Fondsmanagement

€ 142.457

€ 142.457
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Bouwfonds GRF V
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrisicopremie
Oprichtingskosten
Acquisitievergoeding
Marketingkosten
Subtotaal A
Emissiekosten
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Wlnstuitkering Managing Director BGRF
Winstuitkering Managing Director BGRIF
Subtotaal C

10.00

Looptijd in jaren
€734 .602

€ 59.110 .356

Fondsinvesterin

€ 133.650
€ 210.000
€ 1.078.252

Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterina
Laaptijd

Fondskostenratio =

€ 575.550

€ 575.550

€1.701.006
€ 2.421
€44.954

Fondskostenratio

=

0,58%
Subtotaal D + E
Fondsinvestering

Exploitatiekostenratio =

Ex loitatiekostenratio =

1,36%

€ 1.748.381
TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Dubieuze debiteuren
Verhuurmanagement en incasso
Subtotaal D
Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

Total Expense Ratio
€ 373 .761

€ 189.557

€ 563.318

=

1,94%

Opmerkingen
- Kosten over totale jaar 2008
- Post 'acqulsitievergoeding' toegevoegd aan lnitiele
kosten
- Posten 'Asset Management Vergoeding', 'Fund
management Vergoeding' en Fondskosten in Totaal
Fondsmanagement

€ 242.115
€ 242.115

Domus Aurea II
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrisicopremie
Oprichtingskosten
Marketingkosten
Vergunningen
Subtotaal A
Emissiekosten
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Dubieuze debiteuren
Subtotaal D
Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

Looptijd in jaren

10,00

€ 989.500
€40.000
€ 50.000
€ 35.000

Fondsinvestering

€ 1.114.500

Fondskostenratio =

€ 26.520.000
Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterini:1
Looptijd

€ 294.750

€ 294.750

€ 442.274

€ 442.274

Fondskostenratio =

0,70%
Subtotaal D + E
Fondsinvestering

Exploitatiekostenratio =

Ex loitatiekostenratio

=

0,77%

TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio
€ 33 .590

Total Expense Ratio
€ 171 .676

€ 205.266

=

1,47%

Opmerkingen
- Kosten over het gehele jaar 2009
- Aanname Totale Fondsmanagement in
'Exploitatiekosten'
- "Algemene kosten' verwerkt in Verhuurmanagement
en incasso'
- Post Vergunningen' toegevoegd
- Geen performance fee

€0
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Haerzathe 1 CV
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrisicoprem ie
Oprichtingskosten
Marketingkosten
Subtotaal A

10,00

Looptijd in jaren
€ 518 .065
€ 140.000
€ 250.000
€ 908.065

Fondsinvesterin

€ 31.550.000
Subtotaal A + B + C
FondsinvesterinQ
Looptijd

Fondskostenratio =
Emissiekosten
Subtotaal B

€ 337 .500

€ 337.500
Fondskostenratlo

Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Dubieuze debiteuren
Subtotaal D
Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

=

0,91%

€ 279.038
Exploitatiekostenratio =

€ 1.339.678
€ 1.618.716

€ 33.307
€ 57.904
€ 28.952
€ 88 .818

€ 208.981

Exploitatiekostenratlo =

Subtotaal D + E
Fondsinvestering

0,85%

TER = Fondskostenratio + Exploitaliekostenratio

Total Expense Ratio

=

1,76%

Opmerkingen
- Kosten over het gehele jaar 2005
- 'Beheervergoeding' in Verhuurmanagement en
incasso'
- Scenario 'midden' aangenomen

€ 60.000
€ 60.000

Haerzathe 2 CV
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrisicopremie
Oprichtingskosten
Marketingkosten
Subtotaal A

Looptijd in Jaren
€ 140.000
€ 225 .000

Fondsinvestering

€ 837.588
Fondskostenratio =

Emissiekosten
Subtotaal B

€ 312.000
€ 312.000

Fondskostenratio =
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C

€ 269 .333
Exploitatiekostenratio =

€ 1.044.068
€ 1.313.401
Exploltatiekostenratio =

Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Dubieuze debiteuren
Subtotaal D
Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

10,00

€ 472.588

€ 109.543
€ 57 .095
€ 35 .684
€ 87 .634

€ 289.966

€ 31.050.000
Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterina
Looptijd

0,79%
Subtotaal D + E
Fondsinvestering

1,11%

TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

Total Expense Ratio=

1,90%

Opmerikingen
- Kosten over het gehele jaar 2006
- 'Beheervergoeding' in Verhuurmanagement en
incasso'
- Scenario 'midden' aangenomen

€ 54.400
€ 54.400
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Hanzevast Duitsland 1 CV
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrisicoprem ie
Oprichtingskosten
Marketingkosten
Subtotaal A

Looptijd in jaren
€ 694 .000
€ 101.900
€ 307.000

10,00

Fondsinvesterin

€ 25.470.000
Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterinci
Looptijd

€ 1.102.900
Fondskostenratio =

Emissiekosten
Subtotaal B

€ 297 .900

€ 297.900
Fondskostenratio

Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C

€555.622

=

1,11%

Exploitatiekostenratio =

€ 872.952
€ 1.428 .574
Exploilatiekostenratio =

Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Niel verrekenbare BTW
Subtotaal D
Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

lndexatie
Waarde vastgoed bij aankoop
Waarde vastgoed eind looptljd
Fondsinvestering
Kale verkoopwinst

€ 38.631

€ 54.083

€ 23.006

€ 64.308
€ 87.314

0,56%

TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

Total Expense Ratio
€ 15.452

Subtotaal D + E
Fondsinvestering

=

1,67%

Opmerkingen
- Kosten over het gehele jaar 2009
- Fondsbeheerkosten = fondskosten +
beheervergoeding Hanzevast beheer BV
- Makelaarskosten en dlspositiekosten bedragen 2%
van het verkoopbedrag
- Verhuurmanagement en incasso in andere posten
- I nflatieprognose = 2,25%. Het aankoopbedrag van
het vastgoed word! jaarlijks met di! bed rag
ge"indexeerd om tot de verkoopkosten le komen
- Selectie en acquisitiekosten' bij 'makelaarskosten bij
aankoop'
- Post 'Niel verrekenbare BTW' bij exploitatiekosten
toeaevoead

2,25%

€ 22.239.059
€ 27.781 .109
€ 25.470.000
€ 3.491 .809

N.B. Hanzevast is de enige fondsaanbieder die geen verkoopprognose in haar prospectussen opneemt. Orn
deze aanbieder toch in het model op te nemen is er aan de hand van de indexatie een exit-prognose
opgesteld.

70

Hanzevast Duitsland 2 CV
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrisicopremie
Oprichtingskosten
Marketingkosten
Subtotaal A

Looptijd in jaren
€ 793.900
€ 108.600
€ 325.800

10.42

Fondsinvester1ng

€ 1.228.300
Fondskostenratio

Emissiekosten
Subtotaal B

=

€ 317.655
€ 317.655

Fondskostenratio =
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C

€ 674.972

€

Exploitatiekostenratio =

1.533.367

Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

lndexatie
Waarde vastgoed bij aankoop
Waarde vastgoed eind looptijd
Fondsinvestering
Kale verkoopwinst

Subtotaal A+ B + C
Fondsinvesterina
Looptijd

1,24%

Subtotaal D + E
Fondsinvestering

€ 2.208.339
Ex loitatiekostenratlo =

Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Niel verrekenbare BTW
Subtotaal D

€ 29.060.000

€ 47.319

TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

Total Expense Ratio=

€ 18.928
€6.127
€ 72.374

€ 27.815
€ 76.361
€ 104.176

0,61%

1,85%

Opmerkingen
- Kosten over het gehele jaar 2009
- Fondsbeheerkosten = fondskosten +
beheervergoeding Hanzevast beheer BV
- Makelaarskosten en dispositiekosten bedragen 2%
van het verkoopbedrag
- Verhuurmanagement en incasso in andere posten
- I nflatieprognose = 2, 75%. Het aankoopbedrag van
het vastgoed word! jaarlijks met dit bed rag
geindexeerd om tot de verkoopkosten te komen
- Selectie en acquisitiekosten' bij 'makelaarskosten bij
aankoop'
- Post 'Niel verrekenbare BTW' bij exploitatiekosten
toeaevoead

2,75%

€ 25.440.662
€ 33.748.604
€ 29.060.000
€ 6.133.469
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Hanzevast Holland 63 CV
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrisicoprem ie
Oprichtingskosten
Marketingkosten
Subtotaal A

Looptijd in Jaren
€ 545.717
€ 107.500
€ 505.000

Fondsinvesterin

€ 39.000.000

€ 1.158.217
Fondskostenratlo

Emissiekosten
Subtotaal B

10

Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterina
Looptijd

=

€ 1.170.000

€ 1.170.000
Fondskostenratlo =

Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Perfonnance-fee
Subtotaal C

€ 384.192
€ 515.915
€ 1.616.880

1,24%

Exploitatiekostenratio =

€ 2.516.986
Exploitatiekostenratio =

Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuunnanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Dubieuze debiteuren
Subtotaal D
Fondsmanagementkosten
Beheervergoading trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

lndexatie
Waarde vastgoed bij aankoop
Waarde vastgoed aind looptijd
I nbreng participanten
Overblijvende hypothecaire lening
Kale verkoopwinst

Subtotaal D + E
Fondsinvestering

€ 62.221
€ 58.014
€ 14.059

€ 24.889

€ 159.183

€ 39.000
€ 101.610

€ 140.610

TER

0,77%

= Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

Total Expense Ratio

=

2,01%

Opmerkingen
- Kosten over het gehele jaar 2008
- Fondsbeheerkosten = fondskosten +
beheervergoeding Hanzevast beheer BV
- 'BTW financiering' is bij 'Financieringskosten
opgeteld
- Verhuunnanagement an incasso in andere posten
- lnflatieprognose = 2,25%. Het aankoopbadrag van
het vastgoed word! jaarlijks met dit bed rag
oe"indexeerd am tot de verkoookosten te komen

2,25%
€ 35.148.500
€ 43.907 .627
€ 14.400.000
€ 22.140.000
€ 6.467.520
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Heerenstede Oranjeveste I CV
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrislcopremie
Oprichlingskosten
Marketingkosten
Subtotaal A

Looptljd in jaren
€ 497.500
€ 40.000
€ 70.000

Fondsinvestering

€ 607.500
Fondskostenratio =

Emissiekosten
Subtotaal B

€ 40 .500

€ 67 .000

Exploitatiekostenratio =

€ 14.000

Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterino
Looptijd

1,66%
Subtotaal D + E
Fondsinvestering

€ 81.000

Exploitatiekostenratio =
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Dubieuze debiteuren
Onvoorziene kosten
Subtotaal D

€ 4.400.000

€ 40.500
Fondskostenratio =

Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C

10,00

0,91%

TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio
€ 23 .500

€ 2 .000
€ 25.500

Total Expense Ratio =

2,57%

Opmerkingen
- Kosten over het gehele jaar 2006
• 'Beheervergoeding' en 'Bewawarvergoeding' in totaal
Fondsmanagement
- Scenario 'Realistisch aangenomen

€ 14.600
€ 14.600

Holland lmmo group XVl/winkelfonds CV
lnitiele kosten
Structureringskosten I plaatsingsrisicopremie
Oprichtingskosten
Marketingkosten
Due Dilligence
Subtotaal A
Emissiekosten
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C
Exploitatiekosten
Onroerende zaak belasting
Onderhoud
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Niel verrekenbare BTW
Subtotaal D
Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

Looplljd in jaren

€ 1.816 .943
€ 30.000

Fondsinvesterin

€ 212 .118
€72.678

€ 2.131.739

10,00

Fondskostenratio =

€ 504.000
€ 504.000

Fondskostenratio =

€ 842 .531

Exploitatiekostenratio =

€ 91 .215
€ 933.746

Exploitatiekostenratlo =

€ 51.950.000
Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterinq
Looptijd

0,69%
Subtotaal D + E
Fondsinvestering

0,72%

TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio
€ 98 .604

Total Expense Ratio =

€ 223.228

€ 9.300
€ 331.132

1,41%

Opmerkingen
- Kosten over het gehele jaar 2008
- Post 'Due dilligence' is geboekt bij taxatiekosten,
maar hier aangenomen als 4/5 van de totale post
- 'Waterschap/rioolrecht' in post 'Onroerende Zaak
Belasting
- Scenario 'Realistisch' aangehouden

€ 45 .000

€45.000
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Holland lmmo group XVII/German Retail Fund CV
lnitiele kosten
Structuraringskosten / plaatsingsrisicopremie
Oprichtingskosten
Marketingkosten
Due Dilligence
Subtotaal A
Emissiekostan
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij varkoop
Duitse belastingen bij verkoop
Performance-fee
Subtotaal C
Exploitatiekosten
Onroerende zaak belasting
Onderhoud
Verzekaringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Niel verrekenbare BTW
Subtotaal D
Fondsmanagementkosten
Beheervergoading trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

10,00

Looptljd in jaren

€ 1.529.993

€ 30.000
€ 229.499
€ 271.533

Fondsinvesterin

€ 2.061.025

Fondskostenratio

€ 40. 960.000
Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterina
Looptijd

=

€ 442.500

€ 442.500

Fondskostenratio

=

€ 677.173
€ 1.326.575
€ 555.309

Exploltatiekostenratio =

€ 2.559.057

Exploitatiekostenratio =

1,24%
Subtotaal D + E
Fondsinvestering

0,59%

TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

Total Expense Ratio=
€ 243.070

1,83%

Opmerklngen
- Kosten over het gehele jaar 2009
- Post 'Due dilligence' toegevoegd

€ 243.070

€0

- 'W aterschap/rioolrecht' in post 'Onroerende Zaak
Belasting
- Scenario 'Realistisch' aangehouden
- De kosten in het exploitatiemodel zijn niet
gespecificeerd en komen dus als een post in daze
berekening
- Scenario 'Realistisch' aangehouden
- Post 'Duitse belastingen bij verkoop' toegevoegd

Privileged Property Bene Real Estate CV
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrisicopremie
Oprichtingskosten
Marketingkosten
Subtotaal A

Looptijd in jaren
€ 695.395
€ 524.000
€ 900.000

Fondsinvestering

€ 2.119.395
Fondskostenratio =

Emissiekosten
Subtotaal B

€ 393.000

€ 251.074
€ 163.750
€ 788.515

Exploitatiekostenratio =

Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust maatschappij
Rapportagekosten
Fondsbeheerkosten
Subtotaal E

Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterina
Looptijd

1,09%
Subtotaal D + E
Fondsinvestering

€ 1.203.339
Exploitatiekostenratio =

Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
AccountanUfiscalist
Erfpacht
Onvoorziene kosten
Niel terug vorderbare BTW
Subtotaal D

€ 48.608.280

€ 393.000
Fondskostenratio =

Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Bereidstellingsprovisie
Performance-fee
Subtotaal C

7,00

€ 101.379
€ 21.436
€ 7.943
€ 156.380
€ 51.051
€ 22.000

€ 5.000
€ 365.189

€ 174.025

1,11%

TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

Total Expense Ratio=

2,20%

Opmerkingen
- Kosten over het gehele jaar 2007
- Posten 'Niet terug vorderbare BTW', 'Erfpacht' en
'Accountant fiscalist' toegevoegd. 'Dubieuze
debiteuren' en 'Onvoorziene kosten' zijn niet voorzien
in de exploitatie.
- 'Bereidstellingsprovisie' ipv 'Dispositie kosten'
- 'Selectie en acquisitie vergoeding' ipv
'Marketingskosten

€ 174.025
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VINC Rotterdam Ill
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrislcopremie
Oprichtingskosten
Marketingkosten
Subtotaal A

Looptijd in jaren
€ 400.000

€400.000
€ 107.250
€ 107.250
Fondskostenratio =

Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C

Exploitatiekostenratio =

€ 231.334
€ 231.334
Exploitatiekostenratio =

Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Dubieuze debiteuren
Subtotaal D
Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust maatschappij
Fondsbeheerkosten
Rapportagekosten
Subtotaal E

€ 11 .B22.500

Fondsinvesterlng

Fondskostenratio =
Emlssiekosten
Subtotaal B

10,00

Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterina
Looptijd

0,62%
Subtotaal D + E
Fondsinvestering

0,93%

TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

Total Expense Ratio =

1,55%

€ 64.920

€ 64.920

Opmerkingen
- Totale kosten over gehele jaar 2007
- 'Bestuurs en advieskosten' in post 'Totale
exploitatiekosten'
- Geen verkoopkosten, aangezien de aanbieder de
portefeuille de objecten kostenloos zelf verkoopl

€ 34.850

€ 10.000
€ 44.850

Bij de berekening van het geprognosticeerd Verkoopresultaat is geen rekening gehouden met
Verkoopkosten, ervan uitgaande dat de Beheerder in overleg met de Besturend Vennoot de verkoop
van het Vastgoed zelf (en zonder kosten in rekening te brengen aan het Fends) ter hand zal nemen.

VINC Rotterdam IV
lnitiele kosten
Structureringskosten / plaatsingsrisicoprem ie
Oprichtingskosten
Marketingkosten
Subtotaal A

Looptijd In jaren

€ 175.000

Fondsinvesterlng

€ 176.000
Fondskostenratio =

Emissiekosten
Subtotaal B

€ 69.600

€ 8.292.430
Subtotaal A + B + C
Fondsinvesterin11
Looptijd

€ 69.600
Fondskostenratio =

Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Dispositie kosten
Performance-fee
Subtotaal C

10,00

Exploitatiekostenratio =
€ 235.167
€ 235.167

Exploitatiekostenratio =
Exploitatiekosten
Ondemoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Vemuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onvoorziene kosten
Dubleuze debiteuren
Subtotaal D

€ 42.484

Fondsmanagementkosten
Beheervergoeding trust maatschappij
Fondsbeheerkosten
Rapportagekosten
Subtotaal E

€ 24 .277

0,58%
Subtotaal D + E
Fondsinvestering

0,81%

TER = Fondskostenratio + Exploitatiekostenratio

Total Ex ense Ratio=

€42 .484

1,38%

Opmerkingen
- Totale kosten over gehele jaar 2009
- 'Bestuurs en advieskosten' in post 'Totale
exploitatiekosten'
- Geen verkoopkosten, aangezien de aanbieder de
portefeuille de objecten kostenloos zelf verkoopt.

€ 24.277

Bij de berekening van het geprognosticeerd Verkoopresultaat is geen rekening gehouden met
Verkoopkosten, ervan uitgaande dat de Beheerder in overleg met de Besturend Vennoot de verkoop
van het Vastgoed zelf (en zonder kosten in rekening te brengen aan het Fends) ter hand zal nemen.
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Bijlage 2: TER-berekening publieke fondsen
Befrmmo
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Reserves huuruitval en friclieleegstand
Onroerende zaak belasling
Verzekeringen
Huurschade
Verhuurmanagement en incasso
Overige kosten
Dubieuze debiteuren
Niel door le berekenen servicekosten
Subtotaal A
Fondsmanagement
Herwaarderingskosten
Intern commercieel en administratief beheer
Algemene kosten
Kosten (stock)dividend
Belastingen
Overige financiele lasten
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Management en toezicht desinvesteringen
Subtotaal C

€ 7,326.000

€ 1.203.000
€ 298.000

Datum
Balanstotaal
Waging
Gewogen balanstotaal
30-sep € 1.092.815.000
0,5
€ 546,407.500
31--dec € 1.098.357.000
1
€ 1.098.357.000
1
€ 1. 103.899.000
31-mrt € 1.103.899.000
30-jun € 1.106.455.500
1
€ 1.106.455.500
30-sep € 1.109.012.000
0,5
€ 554.506.000
€ 4.409.625.000

Gemiddeld gewogen balanstotaal

€ 1.102.406.250

€ 419.000
€ 9.246.000
Total Expense Ratio =

€ 8 .979.000
€ 622.000
€ 203.000
€ 9.804.000

€ 48.143

€48.143

Total Expense Ratio=

Subtotaal A + B + C
Gemiddeld gewogen balanstotaal

1,73%

Opmerkingen
• 'Kosten en taksen van niet verhuurde goederen'
vermeerderd met het saldo van post V en VI I onder
'niet door te berekenen servicekosten'
• Post 'huurschade' toegevoegd
- 'Beheerkosten vastgoed' bij 'algemene kosten
fondsmanagement· om praktische redenen
• 'Verhuurmanagement en lncasso' betreft alle
commerciele kosten waaronder makelaarskosten voor
verhuur.
- Geen kwartaalcijfers, dus gem iddelden van de
voorgaande en navolgende kwartalen berekend.
• Boekjaar 2006 geanalyseerd, wegens fusie in 2007
• Financieringskosten ult post 'Overige financiele lasten
aehaald

Cofinimmo
Exploitaliekosten
Onderhoudskosten
Verhuurmanagement en incasso
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Huurschade
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Overige kosten
Dubieuze debiteuren
Niel door te berekenen servicekosten
SubtotaalA
Fondsmanagement
Herwaarderingskosten
Intern commercieel en administratief beheer
Algemene kosten
Kosten (stock)dividend
Belastingen
Overige financiele lasten
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Management en toezicht desinvesteringen
Subtotaal C

€ 2.911.000
€ 1.772.000
€ 325.000
€ 1.141.000

Datum
31-dec
31-mrt
3()..jun
30-sep
31-dec

Balanstotaal
Weging
Gewogen balanstotaal
€ 2.608.183.000
0,5
€ 1.304.091.500
€ 2.506.345.000
1
€ 2.506.345.000
€ 2.707.436.000
1
2.101 .436.ooo
€ 2.751 .238.000
1
€ 2.751.238.000
€ 3.183.312.000
0,5
€ 1.591.656.000
€ 10.860.766.500

e

€ 2.272.000
Gemiddeld gewogen balanstotaal

€ 2.715.191.625

€ 2.607.000
€ 11.028.000
Total Expense Ratio =

€ 16.704.000
€ 2.442.000
€ 12.886.000
€ 32.032.000

€ 2.184.875
€ 2.184.875

Total Expense Ratio=

Subtotaal A + B + C
Gemiddeld gewogen balanstotaal

1,67%

Opmerkingen
• 'Kosten en taksen van niet verhuurde goederen'
vermeerderd met het saldo van de posten uit bijlage 8
ender 'niet door le berekenen servicekosten'
• Post 'huurschade' toegevoegd
• 'Met verhuur verbonden kosten' in overige kosten
• 'Marketingkosten' en 1echnische expertisekosten' bij
'overige kosten'
• 'Beheerkosten vastgoed' bij 'algemene kosten
fondsmanagement'
• 'Verhuurmanagement en incasso' betreft
makelaarskosten voor verhuur. Overlge kosten uit
deze post zijn begrepen in 'algemene kosten
fondsmanagement'
• Financieringskosten uit 'overige financiele lasten
aehaald
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Corio
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurrnanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Overige kosten
Dubieuze debiteuren
Niel door te berekenen servicekosten
Subtotaal A
Fondsmanagement
Herwaarderingskosten
Intern commercieel en administratief beheer
Algemene kosten
Kosten (stock)dividend
Belastingen
Overige financials lasten
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Management en toezicht desinvesteringen
Subtotaal C

€ 3.900.000
€ 5.200.000
€ 800.000
€ 9.000.000

€ 12.900.000
€ 700.000
€ 6.400.000
€ 38.900.000

Datum
31-dec
31-mrt
30-jun
30-sep
31-dec

Balanstotaal
Weging
Gewogen balanstotaal
€ 5.652.500.000
0,5
€ 2.826.250.000
€ 5.886.400.000
1
€ 5.886.400.000
€ 6.213.900.000
1
€ 6.213.900 .000
€ 6.302.300.000
€ 6.302.300.000
€ 6.713.400.000
0,5
€ 3.356.700.000
€ 24.585.550.000

Gemlddeld gewogen balanstotaal

Total Expense Ratio =

€ 6.146.387 .500

Subtotaal A + B + C
Gemiddeld gewogen balanstotaal

€ 27.000.000
Total Expense Ratio=

€ 32.200.000
€ 600.000
€ 59.800.000

€ 556.500

1,61%

Opmerkingen
- Posten 'advieskosten', 'promotie en marketing' en
'erfpachtlasten' in post 'overige kosten'
- 'Overige lasten' bij 'overige financiele lasten'

€ 556.500

DIM Vastgoed
Exploitatlekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurrnanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Overige kosten
Dubieuze debiteuren
Niel door te berekenen servicekosten
SubtotaalA
Fondsmanagement
Herwaarderingskosten
Intern commercieel en administratief beheer
Algemene kosten
Kosten (stock)dividend
Belastingen
Overige financiele lasten
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Management en toezicht desinvesteringen
SubtotaalC

$199.000
$938.000
$1.488.000
$201.000
$260.000
$244.000

Datum
Balanstotaal
Waging
Gewogen balanstotaal
31-dec
$422.751.000
0,5
$211.375.500
31-mrt
$440.955 .000
1
$440.955.000
30-jun
$439.632.000
1
$439.632.000
30-sep
$442.401.000
1
$442.401 .000
31-dec
$458.044.000
0,5
$229.022.000
$1.763.385.500
Gemiddald gewogen balanstotaal

$440.846.375

$3.330.000

$3,511.000

Total Expense Ratio=

Subtotaal A + B + C
Gemiddeld gewogen balanstotaal

$2.459.000
Total Expense Ratio=

4,62%

$11 .063.000

$17 .033.000

$2.345

$2.345

Opmerklngen
- 'Koersresultaten, _per saldo' zijn uit de
'beheerskosten' gehaald
- Aanname Onroerende zaak belasting In 'overige
kosten'
- Post 'herwaarderingskosten' betreft 'Boekwaarde
van geactiveerde kosten van huurbevordering en
oeactiveerde makelaarsorovisies'
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Eurocommercial Properties
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Overlge kosten
Dubieuze debiteuren
Niel door te berekenen servicekosten
Subtotaal A
Fondsmanagement
Herwaarderingskosten
Intern commercieel en administratief beheer
Algemene kosten
Overige financiele lasten
Kosten (stock)dividend/uitgifte kosten
Belastingen
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Management en toezicht desinvesteringen
Subtotaal C

€ 1.253.000
€ 1.282.000
€ 741.000
€ 1.480.000

€ 9 .120.000

Datum
30-jun
30-sep
31-dec
31-mrt
30-jun

Balanstotaal
Weging
Gewogen balanstotaal
0,5
€ 894.785.000
€ 1.789.570.000
€ 1. 787 .232.000
1
€ 1.787.232.000
€ 1.997.134.000
1
€ 1.997.134.000
1
€ 2 .006.670.000
€ 2.006.670.000
0,5
€ 1.133.967.000
€ 2.267.934.000
€ 7 .819.788.000

€ 91.000

€ 2.468.000
€ 16.435.000

€ 4.829.000

Gemiddeld gewogen balanstotaal

Total Expense Ratio=

€ 1.954.947.000

Subtotaal A + B + C
Gemiddeld gewogen balanstotaal

€ 7.889.000
Total Expense Ratio=

€ 3.120.000
€ 38 .699.000
€ 54.537.000

€0

3,63%

Opmerklngen
- 'lndirecte exploitatiekosten vastgoed bij 'overige
kosten'
- 'Marketingkosten centra' bij 'overige kosten'
- 'Eliminatie van gekapitaliseerde verhuurcourtages'
bij 'verhuurmanagement en incasso'
- Aanname 'overige financiele lasten' in
'bedriifskosten'

IFMAG
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Overige kosten
Dubieuze debiteuren
Niel door te berekenen servicekosten
Subtotaal A
Fondsmanagement
Herwaarderingskosten
Intern commercieel en administratief beheer
Algemene kosten
Kosten (stock)dividend
Overige financiele lasten
Belastingen
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Management en toezlcht desinvesteringen
Subtotaal C

€ 1.924.000

Datum
Balanstotaal
Weging
Gewogen balanstotaal
31-dec
€ 161 .586.000
0,5
€ 80.793.000
31-mrt
€ 176.913.000
1
€ 176.913.000
30-jun
€ 192.240 .000
1
€ 192.240.000
30-sep
€ 226.473.500
1
€ 226.473.500
31 -dec
€ 260.707.000
0,5
€ 130,353.500
€ 806 .773.000
Gemlddeld gewogen balanstotaal

€ 201.693.250

€ 1.924.000

Total Expense Ratio =

Subtotaal A + B + C
Gemiddeld gewogen balanstotaal

€ 5.349.000
Total Expense Ratio=

3,16%

-€ 904.000

€4.445.000

Opmerkingen
- Positieve post belastingen, door een teruggenomen
voorziening, of belastingvordering
- Geen verkopen van onroerend goed

€0
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lntervest Offices
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Huurschade
Verhuurrnanagement en incasso
Overige kosten
Dubieuze debiteuren
Niet door te berekenen servicekosten
Subtotaal A
Fondsmanagement
Herwaarderingskosten
Intern commercieel en administratief beheer
Algemene kosten
Kosten (stock)dividend
Belastingen
Overige financiele lasten
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Management en toezicht deslnvesteringen
Subtotaal C

€ 875 .000
€ 380.000
€ 366.000
€ 122.000

Weging
Gewogen balanstotaal
Datum
Balanstotaal
31-dec
€ 608.344.000
0,5
€ 304.172.000
1
€ 614.814.000
31-mrt
€ 614.814.000
1
€ 541.021.000
30-jun
€ 541.021.000
1
€ 567.782.000
30-sep
€ 567.782.000
31-dec
€ 577 .325.000
0,5
€ 288.662.500
€ 2.316.451.500

Gemiddeld gewogen balanstotaal

€ 579.112.875

€ 473.000

€ 2.216.000
Total Expense Ratio=

€ 3.227.000
€ 29.000
€ 277.000

€ 3.533.000

€ 809.375
€ 809.375

Total Expense Ratio=

Subtotaal A + B + C
Gemiddeld gewogen balanstotaal

1,13%

Opmerkingen
- 'Kosten en taksen van niet verhuurde goederen'
verrneerderd met hat saldo van de onderste twee
'bijlage 4 posten onder 'niet door te berekenen
servicekosten'
- Post 'huurschade' toegevoegd
- 'Beheerkosten vastgoed' bij 'algemene kosten
fondsmanagement' om praktische redenen
- 'Verhuurrnanagement en incasso' betreft alle
commerciele kosten waaronder makelaarskosten
voor verhuur.

I ntervest Retail
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurrnanagement en incasso
Overige kosten
Dubieuze debiteuren
Niet door te berekenen servicekosten
Subtotaal A
Fondsmanagement
Herwaarderingskosten
Intern commercieel en administratief beheer
Algemene kosten
Kosten (stock)dividend
Belastingen
Overige financiele lasten
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Management en toezicht desinvesteringen
Subtotaal C

€ 493.000
€ 90.000

€ 518.000
€ 2.346 .000
€ 3.447.000

Datum
Balanstotaal
Weging
Gewogen balanstotaal
31-dec
€ 287.408.000
0,5
€ 143.704.000
31-mrt
€ 293.726.000
1
€ 293.726 .000
30-jun
€ 303.008.000
1
€ 303.008.000
30-sep
€ 301.880.000
1
€ 301.880.000
31-dec
€ 331 .976.000
0,5
€ 165.988.000
€ 1.208.306.000

Gemiddeld gewogen balanstotaal

Total Expense Ratio=

€ 302.076.500

Subtotaal A + B + C
Gemiddeld gewogen balanstotaal

€ 2.234.000
Total Expense Ratio=

1,90%

€ 20.000
€ 13.000
€ 2.267.000

€ 15.558
€ 15.558

Opmerklngen
- 'Kosten en taksen van niet verhuurde goederen'
verrneerderd met het saldo van de onderste twee
'bijlage 4 posten ender 'niet door le berekenen
servicekosten'
- 'Beheerkosten vastgoed' bij 'algemene kosten
fondsmanagement' om praktische redenen
- 'Verhuurrnanagement en incasso' betreft alle
commerciele kosten waaronder makelaarskosten
voor verhuur.

79

Klepierre
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuunnanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Overlge kosten
Dubieuze debiteuren
Niel door te berekenen servicekosten
SubtotaalA
Fondsmanagement
Intern commercieel en adminlstratief beheer
Herwaarderingskosten
Algemene kosten
Kosten (stock)dividend
Overige financiele lasten
Belastingen
Subtotaal B
Ver1<oopkosten
Makelaarskosten bij ver1<oop
Management en toezicht desinvesteringen
Subtotaal C

€ 31.955.000

€ 17.189.000

Datum
31-dec
31-mrt
30-jun
30-sep
31-dec

Balanstotaal
Weging
Gewogen balanstotaal
€ 6.858.877.000
0,5
€ 3.429.438.500
€ 7.073.459.000
1
€ 7 .073.459.000
€ 7.288.041 .000
€ 7.288.041.000
€ 7 .635.177 .500
€ 7.635.177.500
€ 7.982.314.000
0.5
€ 3 .991.157.000
€ 29.417.273.000

Gemiddeld gewogen balanstotaal

€ 7.354.318.250

€ 49.144.000

Total Expense Ratio=

Subtotaal A + B + C
Gemiddeld gewogen balanstotaal

€ 93 .784.000
Total Expense Ratio=

2,24%

€ 7.330.000
€ 13.493.000
€ 114.607.000

€ 874.554

Opmerklngen
- Geen kwartaalcijfers, dus gemiddelden van de
voorgaande en navolgende kwartalen berekend.
- Structureel ovememende partij, dus laatste boekjaar
geanalyseerd .

€ 874.554

Nieuwe Steen Investments
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuunnanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Overige kosten
Dubieuze debiteuren
Niel door te berekenen servicekosten
Subtotaal A
Fondsmanagement
Herwaarderingskosten
Intern commercieel en administratief beheer
Algemene kosten
Kosten (stock)dividend
Overige financiele fasten
Belastingen
Subtotaal B
Ver1<oopkosten
Makelaarskosten bij ver1<oop
Overige verkoopkosten
Subtotaal C

€ 1.860.000
€ 2.304.000
€ 611 .000

€ 1.655.000
€ 601.000
€ 1.476.000

Datum
31-dec
31-mrt
30-jun
30-sep
31-dec

Balanstotaal
Weging
Gewogen balanstotaal
€ 1.261 .713.000
0,5
€ 630.856.500
€ 1.238.351 .000
1
€ 1.238.351 .000
€ 1.248.440.000
1
€ 1.248.440.000
€ 1.245.974.000
1
€ 1.245.974.000
€ 1.245.162.000
0,5
€ 622.581 .000
€ 4.986.202.500

Gemiddeld gewogen balanstotaal

€ 1.246.550.625

€ 8.507.000

€ 526.000

Total Expense Ratio =

€ 2.379.000
€4.168.000

Total Expense Ratio=

Subtotaal A + B + C
Gemiddeld gewogen balanstotaal

1,38%

€ 145.000

€ 7.218.000

€ 1.251.093
€ 227.000

€ 1.478.093

Opmerklngen
- Bijdrage vereniging van eigenaren bij niet
doorberekende service kosten
- Dubieuze debiteuren bij overige kosten
- Beheerkosten bij intern commercieel en
administratief beheer door overgang in 2007
- Kosten (stock)dividend bij algemene kosten
- Kosten 'Strategische herorientatie' bij algemene
kosten
- Management en toezicht (des)investeringen bij
algemene kosten
- Overige verkoopkosten zijn te laag om
makelaarskosten te kunnen zijn, daardoor wordt er
0 875% • het verkooobedraa aoart oenomen
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Vastned Offices/Industrial
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuunnanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Overige kosten
Dubieuze debiteuren
Nie! door te berekenen servicekosten
Subtotaal A
Fondsmanagement
Intern commercieel en administratief beheer
Herwaarderingskosten
Algemene kosten
Kosten (stock)dividend
Overige financiele lasten
Belastingen
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Management en toezicht desinvesteringen
Subtotaal C

€ 2.959 .000
€ 1.476.000
€ 203.000
€ 1.382 .000

Datum
31-dec
31-mrt
30-jun
30-sep
31-dec

€ 966.000
€ 1.264.000

Weging
Gewogen balanstotaal
Balanstotaal
0,5
€ 578.714.500
€ 1.157.429.000
1
€ 1.195.890.000
€ 1.195.890 .000
1
€ 1.092.216.000
€ 1.092.216.000
1
€ 1.157.714.000
€ 1.157.714.000
0,5
€ 608.576.000
€ 1.217.152.000
€ 4.633.110.500

Gemiddeld gewogen balanstotaal

€ 1.158.277.625

€ 8.250.000

€ 2.563 .000
€5.3n .ooo

-€ 33.000
€ 7.907.000

€ 146.000

Total Expense Ratio=

Total Expense Ratio=

Subtotaal A + 8 + C
Gemiddeld gewogen balanstotaal

1,41%

Opmerkingen
- Er is een positieve post 'belastingen'. Di! word! dus
een negatieve kostenpost.
- Verkoopkosten zijn erg laag: slechts 0,25% van de
verkoopprijs

€ 146.000

Vastned Retail
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasling
Verzekeringen
Verhuunnanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Overige kosten
Dubieuze debiteuren
Niel door te berekenen servicekosten
SubtotaalA
Fondsmanagement
Intern commercieel en administratief beheer
Herwaarderingskosten
Algemene kosten
Kosten (stock)dividend
Overige financiele lasten
Belaslingen
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Management en toezicht desinvesteringen
Subtotaal C

€ 2.429.000
€2.114.000
€ 431 .000
€ 626.000
€ 1.593.000
€ 3.640.000

Datum
31-<lec
31-mrt
30-jun
30-sep
31-dec

Weging
Gewogen balanstotaal
Balanstotaal
€ 1.766.333.000
0,5
€ 883.166.500
€ 1.819.613.000
1
€ 1.819.613.000
€ 1.866.052.000
1
€ 1.866.052 .000
€ 1.886.242.000
1
€ 1.886.242.000
€ 2.151.823.000
0,5
€ 1.075.911 .500
€ 7.530.985.000

Gemiddeld gewogen balanstotaal

€ 1.882.746.250

€ 10.833.000

€ 4.823.000

Total Expense Ratio =

Subtotaal A + 8 + C
Gemiddeld gewogen balanstotaal

€7.740.000
Total Expense Ratio=
€ 11.147.000
€ 23.710.000

€ 2.449.000
€ 2.449.000

1,96%

Opmerklngen
- Al hat commercieel en administratief beheer onder
fondsmanagement.
- Vastned treft een voorziening voor belasting over
het jaarlijkse indirecte resultaat en krijgt be lasting
terug in 2007
- Aanname 'kosten (stock)dividend' in post algemene
kosten
- Herwaarderingskosten in algemene kosten
- Makelaarskosten bij verkoop erg hoog; he! zijn in
ieder neval kosten dus horen in de fonnule thuis
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VIB Vermogen AG
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Overige kosten
Dubieuze debiteuren
Niel door te berekenen servicekosten
Subtotaal A
Fondsmanagement
Herwaarderingskosten
Intern commercieel en administratief beheer
Algemene kosten
Kosten (slock)dividend
Overige financiele lasten
Belastingen
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Management en toezichl desinvesteringen
Subtotaal C

€ 455 .000

€ 3.641 .000

Weging
Gewogen balanstotaal
Datum
Balanstotaal
0,5
€ 80.665.500
31-dec
€ 161 .331.000
1
€ 251 .742.500
31 -rnrt
€ 251.742.500
1
€ 342.154.000
30-jun
€ 342.154.000
1
€ 428.984.000
30-sep
€ 428.984.000
31-dec
€ 515.814.000
0,5
€ 257.907.000
€ 1.361.453.000
Gemiddeld gewogen balanstotaal

€ 340.363.2S0

€4.096.000

Total Expense Ratio =

Subtotaal A + B + C
Gerniddeld gewogen balanstotaal

€ 2.429.000
Total Expense Ratio=

2,58%

€ 2.244.000

€4.673.000

Opmerkingen
- Geen kwartaalcijfers, dus gemiddelden van de
voorgaande en navolgende kwartalen berekend.
- Geen verkopen in 2007

€0

Warehouses de Pauw
Exploilatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Overige kosten
Dubieuze debiteuren
Niel door le berekenen servicekosten
Subtotaal A
Fondsmanagement
Intern commercieel en administratief beheer
Herwaarderingskosten
Algemene kosten
Kosten (stock)dlvidend
Belastingen
Overige financiele lasten
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Management en toezicht desinvesteringen
Sublotaal C

€636.000
€111 .000
€ 321 .000
€444.000
€ 1.S12.000

€ 160.000

Datum
Balanslotaal
Weging
Gewogen balanstotaal
31-dec
€ 358.790.000
0,5
€ 179.395.000
31-mrt
€ 372.650.000
1
€ 372.650.000
30-jun
€ 385.270.000
1
€ 385.270.000
1
€ 373.120.000
30-sep
€ 373.120.000
31-dec
€ 349.358.000
0,5
€ 174.679.000
€ 1.485.114.000
Gemiddeld gewogen balanstotaal

Total Expense Ratio =

€ 371.278.S00

Subtotaal A + B + C
Gemiddeld gewogen balanstotaal

€ 1.812.000
Total Expense Ratio=

€ 1.559.000
€ 12.000
€ 3.543.000

€ 27.029
€ 27.029

1,37%

Opmerklngen
- Geen kwartaalcijfers, dus gemiddelden van de
voorgaande en navolgende kwartalen berekend .
- Boekjaar 2005 geanalyseerd wegens fusies in
recentere jaren.
- 'Publiciteit' en 'erelonen van advocaten en juridische
kosten' bij 'overige kosten'
- Latente belastingen bij 'Belastingen'
- 'Overiae interest kosten' bii 'overiae financiele fasten'
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Wereldhave
Exploitatiekosten
Onderhoudskosten
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Verhuurmanagement en incasso
Reserves huuruitval en frictieleegstand
Overige kosten
Dubieuze debiteuren
Niet door te berekenen servicekosten
Subtotaal A
Fondsmanagement
Herwaarderingskosten
Intern commercieel en administratief beheer
Algemene kosten
Kosten (stock)dividend
Belastingen
Overige financiele lasten
Subtotaal B
Verkoopkosten
Makelaarskosten bij verkoop
Management en toezicht desinvesteringen
Subtotaal C

€ 12.962.000

€ 6.130.000
€ 19.092.000

Datum
31-dec
31-mrt
30-jun
30-sep
31-dec

Weging
Gewogen balanstotaal
Balanstotaal
€ 2.649.970.000
0,5
€ 1.324.985.000
1
€ 2.649.440 .000
€ 2.649.440.000
1
€ 2.815.101.000
€2.815.101.000
€ 2.851 .346.000
1
€ 2.851.346.000
0,5
€ 1.401 .318 .500
€ 2.802.637.000
€ 11.042.190.500

Gemiddeld gewogen balanstotaal

Total Expense Ratio=

€ 2.760.547.625

Subtotaal A + B + C
Gemiddeld gewogen balanstotaal

€ 14.133.000
Total Expense Ratio=

€ 25.908.000
€ 5.447.000
€ 45.488.000

€ 4.459.000
€ 562.000
€ 5.021.000

2,52%

Opmerkingen
- Kosten over het gehele jaar 2007
- Financieringskosten buiten 'Overige financiele
lasten' gelaten
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