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VOORWOORD

Voorwoord
Het

inzichtelijk

maken

van

de

geleverde

c.q .

verwachte

prestaties

van

directe

vastgoedbeleggingen, is een belangrijk aspect binnen de gangbare portefeuille-analyses en geeft
input voor het beleggingsbeleid van de vastgoedbeleggingsorganisatie. Door de betreffende
prestaties tegen een norm af te zetten, kan de performance van vastgoedobjecten worden
bepaald, op basis waarvan de vastgoedbeleggingsorganisatie adequate en gefundeerde
beleggingsbeslissingen kan nemen.
Deze scriptie is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek naar performance-meting bij
beleggingen in direct vastgoed en is uitgevoerd in het kader van de opleiding Bouwkunde,
leerstoelgroep Vastgoedbeheer, aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Het onderzoek is mede uitgevoerd in opdracht van vastgoedbeleggingsorganisatie Kantoren
Fonds Nederland te Utrecht. Ik wil hierbij de heer Jo Vaessen bedanken voor de begeleiding
vanuit Kantoren Fonds Nederland en zijn inbreng van de nodige praktijkkennis. Daarnaast gaat
mijn dank uit naar de Kantoren Fonds Nederland, voor het feit dat ze mij de gelegenheid
gegeven hebben bij hen te kunnen afstuderen.
Tevens wil ik mijn dank richten tot mijn begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven, te
weten de heer Stephan Maussen, dankzij wie de 'rode draad' in mijn onderzoek niet is
zoekgeraakt, en de heer Willem Keeris, wiens visie en enthousiasme voor het vakgebied ik als
zeer inspirerend heb ervaren.
Voorts wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze
scriptie, evenals degenen die mij gedurende de afstudeerperiode hebben gesteund, zoals
familieleden, vrienden en mijn vriendin.
Het resultaat van mijn onderzoek kan beschouwd worden als een kaderscheppend theoretisch
model, ten aanzien van een praktische implementatie van performance-meting. Ik ben daarbij tot
de conclusie gekomen dat het verrichten van een gedegen wetenschappelijk onderzoek, dat
bovendien een toegevoegde 'waarde creëert' voor de professionalisering van het vakgebied, een
'performance' op zich is. Ik hoop derhalve dat het resultaat door de lezer van deze scriptie ook

aldus 'gewaardeerd' zal worden.

Ruben Langbroek
Eindhoven, september 2003
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Samenvatting
Voor

het

adequaat

kunnen

nemen

van

beleggingsbeslissingen,

is

het

voor

de

vastgoedbeleggingsorganisatie van belang inzicht te verkrijgen in de performance van de
vastgoedportefeuille en de individuele vastgoedobjecten.
Vastgoedbeleggingsorganisaties worden door beleggers, oftewel de (potentiële) aandeelhouders, afgerekend op hun prestaties en de geleverde performance. De waarderingsmethoden
op basis waarvan een aandeelhouder een vastgoedbeleggingsorganisatie beoordeelt, verschillen
echter vaak sterk met de waarderingsmethoden die de vastgoedbelegger gebruikt voor de
beoordeling van individuele beleggingsobjecten. De aandeelhouder opereert op een transparante
financiële beleggingsmarkt, waar hij beslist in welke ondernemingen of fondsen hij gaat
beleggen. Deze beslissing hangt mede af van de vergoeding die wordt gegeven in ruil voor het
verschaffen van vermogen. Het vereiste rendement wordt derhalve op de financiële markten
bepaald (door zowel aandeelhouders als vreemd vermogen-verschaffers), terwijl de vraag in
hoeverre dat vereist rendement haalbaar is, op de vastgoedmarkt wordt bepaald .
Vanwege de gestelde minimale prestatie-eis van aandeelhouders in termen van rendement, zijn
voor de vastgoedbeleggingsorganisatie de begrippen 'aandeelhouderswaarde' en 'waardecreatie' centraal komen te staan. Deze begrippen zijn de benodigde katalysator gebleken voor
het beoordelen van financiële prestaties door zowel vastgoedbeleggers als aandeelhouders, op
basis waarvan gefundeerde beleggingsbeslissingen genomen kunnen worden. Derhalve is vanuit
de vastgoedbeleggingsorganisatie de behoefte ontstaan om waardecreatie als financiële
prestatie-indicator op beleggingen in direct vastgoed toe te passen.
Naast waardecreatie als financiële prestatie-indicator, is er vanuit strategische overwegingen een
aantal niet-financiële prestatie-indicatoren, dat tevens van invloed is op de te nemen acquisitieen dispositiebeslissingen. De niet-financiële performance dient derhalve eveneens inzichtelijk
gemaakt te worden, wil de vastgoedbeleggingsorganisatie verantwoorde en minder risicovolle
beleggingsbeslissingen kunnen nemen.
De beschreven probleemschets leidt tot de navolgende doelstelling:
Het opstellen van een methodiek om inzicht te verkrijgen in zowel de financiële
performance in termen van waardecreatie, als de niet-financiële performance in termen
van de kwalitatieve waardering van vastgoedobjecten en de bijhorende portefeuille, ten
behoeve van ondersteuning van beleggingsbeslissingen.
De geformuleerde doelstelling is benaderd middels een literatuuronderzoek naar performancemeting, financiële beleggingstheorieën en de methode van waardecreatie. Bij nadere analyse is
vervolgens geconstateerd dat performance-meting op basis van die theorieën en methoden, bij
beleggingen in direct vastgoed niet zonder meer kan geschieden. Vastgoedbeleggingen hebben
namelijk kenmerkende karakteristieken, waardoor de financiële beleggingstheorieën niet volledig
gelden.
Ten aanzien van waardecreatie van direct vastgoed, gemeten door de 'Economie Value Added'
(EVA), dienen de verschillende componenten bovendien eerst vertaald te worden naar
toepasbare en meetbare factoren voor vastgoedbeleggingen. In het onderzoek is die vertaalslag
gemaakt en zijn vervolgens het rendement en de bijhorende beleggingsrisico's voor
vastgoedbeleggingen nader beschouwd.
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Het rendement/risico-profiel van een belegging is bepalend gebleken voor de mate van
waardecreatie . Een belegging creëert namelijk waarde, indien het gerealiseerde c.q. verwachte
totale rendement uit exploitatie en waarde-ontwikkeling , de kostenvoet van het geïnvesteerde
vermogen overtreft. Voor vastgoedbeleggingen wordt het operationele rendement berekend op
basis van de jaarlijkse Total Rate of Return' (TRR). De kostenvoet van het geïnvesteerde
vermogen, ook wel aangeduid met 'Weighted Average Cost of Capital' 0/vACC) is feitelijk de
gewogen rendementseis van de vermogensverschaffers.
De WACC van een beleggingsobject is sterk afhankelijk van het risico dat gepaard gaat met de
investering in dat object. Hoe groter het te lopen risico is, des te hoger is het minimale
rendement dat de vermogensverschaffers eisen en daarmee des te hoger de WACC. Daarbij
wordt voor de rendementseis van de vreemd vermogen-verschaffers, de gemiddelde rentelasten
van de aangetrokken leningen gehanteerd. De minimale rendementseis van de eigen vermogenverschaffers is echter een onbekende factor en dient bepaald te worden middels financiële
beleggingstheorieën als de 'Moderne Portefeuille Theorie' (MPT) en het 'Capital Asset Pricing
Model' (CAPM). Deze theorieën gaan ervan uit dat de minimale rendementseis bestaat uit een
basispercentage, te weten het risicovrije rendement, vermeerderd met een compensatie voor het
te lopen risico . Die compensatie komt tot uiting in de vorm van een premie voor de betreffende
markt bovenop het risicovrije rendement, gecorrigeerd met een factor voor de risico's die aan de
betreffende specifieke belegging zijn verbonden.
Om de minimale rendementseis van de eigen vermogen-verschaffers te bepalen, dienen de
beleggingsrisico's middels de financiële theorieën gekwantificeerd te worden. Die risico's worden
gebundeld in de bèta (P), oftewel de maatstaf voor het systematische marktrisico. De p geeft de
gevoeligheid van het betreffende objectrendement weer, ten opzichte van de volatiliteit van het
marktrendement.
Vanwege de kenmerkende karakteristieken van directe vastgoedbeleggingen, zijn rendement en
risico

van vastgoed

echter niet dermate strikt aan

elkaar verbonden,

als waar de

beleggingstheorieën van uitgaan. Tevens blijkt dat de specifieke objectrisico's, in tegenstelling
tot beleggingen in financiële assets als aandelen en obligaties, niet door diversificatie (spreiding)
binnen de vastgoedportefeuille tegen elkaar weg te dempen zijn. Dit wordt onder andere
veroorzaakt door het unieke karakter van elke locatie, elk object en de betreffende
verhuursituatie. De p bij vastgoedbeleggingen bestaat derhalve niet alleen uit het systematische
marktrisico, maar ook uit de specifieke objectrisico's. Beleggingsrisico's voor vastgoed zijn
daardoor feitelijk niet objectief te vergelijken met beleggingsrisico's van overige assets. Daarom
is gezocht naar een alternatieve methode om de minimale rendementseis te bepalen.
Vanwege het genoemde feit dat vastgoedbeleggingen niet vergeleken kunnen worden met
beleggingen die gedaan worden op de financiële beleggingsmarkten, kan objectieve vergelijking
slechts plaatsvinden binnen de vastgoedbeleggingsmarkt. Aangezien de vastgoedmarkt zelf
relatief ontransparant is en gegevens niet volledig openbaar verkrijgbaar zijn, wordt binnen het
onderzoekskader de eigen vastgoedportefeuille als referentiekader beschouwd, waarbinnen de
rendementseis bepaald kan worden. Daartoe dienen beide referentiepunten, behorend bij de
risicovrije belegging en de 'markt', op portefeuilleniveau bepaald te worden . Aldus ontstaat een
bèta-maatlat, waarop een berekende object-bèta afgezet kan worden. Vervolgens kan middels
de rendementseis-maatlat het bijhorend minimaal te stellen rendement bepaald worden.
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Om de referentiepunten voor de bèta-maatlat binnen de vastgoedportefeuille te bepalen, worden
de navolgende uitgangspunten aangehouden:
•

het referentieniveau van het risicovrije rendement wordt toegewezen aan het
vastgoedobject met het historisch laagste risico over de beschouwde periode;

•

het referentieniveau van het marktrendement wordt toegewezen aan het gerealiseerde
c.q. te verwachten gemiddelde portefeuillerendement over de beschouwde periode.

Op basis van deze referentiepunten kan de bèta-maatlat gedefinieerd worden en vervolgens de
bijhorende rendementseis-maatlat bepaald worden, waardoor bij een berekende object-bèta het
minimaal vereiste rendement voor elk vastgoedobject worden uitgedrukt. Daarmee kan de
WACC op objectniveau worden bepaald en tevens de waardecreatie, uitgedrukt in de EVA.
Beleggingen zijn toekomstgericht, aangezien de waarde van vastgoed gerelateerd is aan de
toekomstige verwachtingen. Bij het maken van beleggingsbeslissingen kijken beleggers derhalve
vooruit, waardoor deze beslissingen genomen worden in referentie tot die verwachtingen. Voor
het kunnen berekenen van de verwachte waardecreatie, is het daarom van belang dat ook het
referentiekader voor de toekomst gedefinieerd wordt.
Door middel van forecasting kan het (aangenomen) toekomstig te behalen rendement en het
daarbij te lopen risico berekend worden. Op portefeuilleniveau dienen de referentiepunten voor
de beschouwde toekomstige periode bepaald te worden, om aldus de toekomstige waardecreatie
op objectniveau te berekenen. Indien de jaarlijkse toekomstige EVA's ten slotte gesommeerd en
verdisconteerd worden naar het huidige moment, ontstaat de 'Market Value Added' (MVA), die
de contante waarde van de totaal gecreëerde waarde over de beschouwde periode weergeeft.
Zoals beschreven in de doelstelling, dient de niet-financiële performance eveneens inzichtelijk
gemaakt te worden. Dit kan aan de hand van een zevental geïdentificeerde kwalitatieve
prestatiefactoren, welke kunnen worden gecategoriseerd naar huurdergebonden, objectgebonden en locatiegebonden factoren. Door via de Mudge-methode periodiek wegingen toe te
kennen aan die prestatiefactoren en vervolgens de scores per prestatiefactor te bepalen, kan
aldus de waardering voor de niet-financiële prestaties van de vastgoedobjecten gemeten
worden, op het moment van beoordeling.
De gemeten financiële en niet-financiële prestaties dienen te worden getoetst aan een norm
(benchmark), zodat de relatieve performance bepaald kan worden. Binnen het gestelde
onderzoekskader wordt de performance gemeten door de gerealiseerde c.q. te verwachten
prestaties af te zetten tegen dynamische, interne benchmarks. Als benchmark worden de
gemiddelde prestaties op portefeuilleniveau gehanteerd, welke zodoende de minimum
performance-eis voor zowel de financiële als de niet-financiële prestaties geven. Voor dispositie
komen vervolgens objecten in aanmerking, indien ze onder de minimum performance-eis
presteren, terwijl voor acquisitie juist objecten in aanmerking komen, indien ze (naar
verwachting) boven de minimum performance-eis zullen presteren.
Om een duidelijk inzicht te verkrijgen in de beoordeling van de performance van de objecten en
de vastgoedportefeuille, kunnen de objectprestaties worden afgezet in een kwadrantenstelsel,
waarbij de assen de behaalde, dan wel aangenomen kwantitatieve financiële en kwalitatieve
niet-financiële performance weergeven en waarbij de grenslijnen de interne benchmarks
aangeven. Aldus kan, aan de hand van de positionering binnen het kwadrantenstelsel en de aan
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die kwadranten toegekende waardering, de performance-typering van de objecten bepaald
worden. Die performance-typering wordt vervolgens uitgedrukt middels vier verschillende
prestatie-profielen, op basis waarvan onderbouwde acquisitie- of dispositiebeslissingen kunnen
worden genomen.
De opgestelde methodiek van performance-meting kan een toegevoegde waarde leveren aan de
beleidsvorming ten aanzien van beleggingsbeslissingen. De resultaten van de performancemeting mogen daarbij echter niet zonder meer blindelings overgenomen worden door het
betrokken management. Ze dienen eerder als basis voor het nemen van verantwoorde en minder
risicovolle acquisitie- en dispositiebeslissingen.
Om beleggingsbeslissingen te kunnen maken, zijn waardecreatie en de kwalitatieve waardering
bovendien niet de enige prestatie-indicatoren die van belang zijn voor de vastgoedbeleggingsorganisatie. Bij investeringsanalyses en hold/sell-analyses zijn er overige overwegingen, zoals
de gewenste regionale spreiding, het bruto aanvangsrendement en de beleggingswaarde in
verhouding tot de marktwaarde, die als prestatie-indicatoren en -eisen naast de in dit
onderzoekskader gestelde financiële en niet-financiële prestaties gehanteerd kunnen worden .
De beschreven methodiek dient te worden beschouwd als kader waarbinnen performancemetingen en portefeuille-analyses voor beleggingen in direct vastgoed kunnen plaatsvinden.
Voor een verdere professionalisering van het vakgebied, kan de beschreven gedachtegang als
startpunt worden beschouwd , zodat de methodiek middels vervolgonderzoek voor een
verscheidenheid aan gewenste doeleinden toepasbaar gemaakt kan worden.
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HOOFDSTUK

Hoofdstuk 1 Inleiding
De laatste jaren is de trend waar te nemen dat de vastgoedbeleggingsorganisatie zich steeds
meer richt op de financiële performance van de vastgoedportefeuille. Oorzaak hiervan is het
rendementsbewuster denken van een toenemend aantal beleggers, die opereren op een
transparanter wordende financiële beleggingsmarkt. Vastgoedbeleggingsorganisaties worden
door die beleggers, oftewel de (potentiële) aandeelhouders, afgerekend op hun prestaties en de
geleverde performance. Door de verschuiving van het denken door aandeelhouders in termen
van

winst

naar

het denken

vastgoedbeleggingsorganisatie

in
de

termen

van

begrippen

rendement

en

waarde,

'aandeelhouderswaarde'

zijn

en

voor

de

'waardecreatie'

centraal komen te staan.
Omdat vastgoed als beleggingscategorie onder druk is komen te staan ten opzichte van overige
beleggingscategorieën, is er tevens sprake van een duidelijke professionalisering binnen de
vastgoedbeleggingsorganisatie en een aanzet tot een meer wetenschappelijke benadering van
het

vakgebied.

Prestatie-indicatoren

beleggingstheorieën

worden

steeds

die

hun

vaker

oorsprong

toegepast

om

vinden
de

vanuit

performance

financiële
van

de

vastgoedportefeuille te meten. Daarbij dient de vastgoedbelegger een correcte toepassing te
vinden van die financiële beleggingstheorieën , zoals deze worden gehanteerd op de financiële
beleggingsmarkten.

1.1

Achtergrond
Dit

onderzoek

is

uitgevoerd

bij

Kantoren

Fonds

Nederland

(KFN),

een

vastgoed-

beleggingsorganisatie die opereert op de Nederlandse kantorenmarkt.

KFN

dient als

vastgoedbeleggingsorganisatie verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de
gerealiseerde financiële prestaties van de vastgoedportefeuille. Die verantwoording wordt
afgelegd aan belanghebbenden van de organisatie, veelal de aandeelhouders. De prestatie-eis
van de aandeelhouders, te weten het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde, wordt in het
licht van voornoemde trend in toenemende mate als belangrijkste financiële prestatie-indicator
beschouwd. Aandeelhouders zijn immers de eigenaren van een onderneming en hebben
zodoende

belang

bij

een

zo

hoog

mogelijke aandeelhouderswaarde.

Een

maximale

aandeelhouderswaarde wordt gerealiseerd door een zo hoog mogelijk rendement te behalen uit
de exploitatie van vastgoed en een zorgvuldig beheer van het totale vermogen. Voor
vastgoedbeleggers is performance-meting in termen van waardecreatie aldus een belangrijk
instrument om verantwoording af te kunnen leggen aan de aandeelhouders. Daarnaast is
performance-meting tevens geschikt om de kwaliteiten van het betrokken management te
beoordelen.
Wanneer een vastgoedbeleggingsorganisatie acquisitie- en dispositiebeslissingen neemt die
nadelige invloed hebben op de aandeelhouderswaarde, dan zullen de aandeelhouders geneigd
zijn hun kapitaal uit de te organisatie halen en in andere, meer waardecreërende organisaties te
investeren. Een tekort aan financiële middelen kan dan het gevolg zijn. De performance-meting,
die dient als basis waarop een vastgoedbeleggingsorganisatie acquisitie- en dispositievoorstellen
kan

beoordelen,

dient

aandeelhouderswaarde.

derhalve

gericht

te

zijn

op

het

meten

van

creatie

van
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Door

de

geschetste

ontwikkeling

zal

de

portefeuillestrategie

van

een

vastgoed-

beleggingsorganisatie zich, naast de traditionele doelstellingen als het verbeteren van het
rendement/risico-profiel, een voorspelbaar en stuurbaar resultaat en kosten-efficiêntie, tevens
dienen te richten op het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde, oftewel een hoge mate
van waardecreatie. Waardecreatie is in deze dus een prestatie-indicator, die de financiêle
performance van vastgoedobjecten en de bijhorende portefeuille weergeeft. Om die financiêle
performance van de vastgoedportefeuille te kunnen maximaliseren, dient de portefeuille en elk
object binnen die portefeuille periodiek doorgelicht te worden. Een dergelijke analyse genereert
algemene informatie met betrekking tot de performance van de portefeuille, alsmede specifieke
informatie met betrekking tot de geêxploiteerde objecten. Behalve dat hiermee de geleverde
prestaties in beeld kunnen worden gebracht, geldt deze informatie ook als input voor het
opstellen van de juiste portefeuillestrategie.
Waardecreatie doet zich voor wanneer het (operationeel) rendement op het door de
vastgoedbeleggingsorganisatie geïnvesteerd

vermogen,

de gemiddelde kosten

van

dat

geïnvesteerde vermogen overtreft [Van Rasse!, 2000]. De mate van waardecreatie geeft feitelijk
weer in hoeverre de organisatie in staat is geweest meer middelen te verwerven, dan datgene
wat vermogensverschaffers eisen voor de verstrekking van (risicodragend) vermogen. Eigen
vermogen-verschaffers, oftewel de aandeelhouders, wensen dividend en koerswinst op termijn,
terwijl vreemd vermogen-verschaffers rente eisen voor, en uiteindelijk aflossing van hun
vermogensparticipatie. Met andere woorden: waardecreatie is datgene wat aan financiêle
resultaten wordt behaald, nadat vermogensverschaffers tevreden zijn gesteld.
Aangezien

zowel

het

management

van

de

vastgoedbeleggingsorganisatie,

als

de

aandeelhouders van die organisatie, investeringen op waardecreatie beoordelen, is er behoefte
aan een methode om die waardecreatie te bepalen. De prestatiemaatstaf die daarvoor
gehanteerd kan worden, is die van economische winst, of 'Economie Value Added' (afgekort
'EVA'). De EVA is vrij vertaald de toegevoegde economische waarde en geeft weer in hoeverre
een investering of een organisatie in staat is waarde te creêren. Indien EVA cumulatief groeit in
de loop van de jaren, dan wil dat zeggen dat de investering vanuit het oogpunt van
waardecreatie rendabel is gebleken. De EVA kan in de beginjaren best negatief zijn (door forse
investeringen), maar zal te allen tijde positief dienen te worden [Van De Wiel, 2002]. Zoniet, dan
wordt waarde vernietigd, aangezien de investering onvoldoende middelen opbrengt teneinde de
investeerders tevreden te stellen.
Het belangrijkste voordeel van de EVA is dat alle financiêle componenten verwerkt zijn in één
prestatiemaatstaf. Zo geeft de boekhoudkundige winst onvoldoende weer of een investering
financieel

'gezond' is; enorme winsten staan namelijk niet per definitie garant voor

waardecreatie. Een investering is pas succesvol, indien ook minimaal de aan het vermogen
toegekende kosten opgebracht worden. De EVA zet feitelijk het resultaat af tegen de geldende
rendementseis van het ingezette vermogen en bundelt aldus de relevante componenten.

1.2

Probleemschets
Inzicht in de performance van de vastgoedportefeuille en de individuele vastgoedobjecten is,
door de in de vorige paragraaf genoemde oorzaken, voor de hedendaagse vastgoedbelegger
een vereiste. Daarbij is met name inzicht in de financiêle performance van belang . Aangezien de
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hoofddoelstelling van KFN als vastgoedbeleggingsorganisatie het creëren van een zo hoog
mogelijke aandeelhouderswaarde is, dienen acquisitie- en dispositiebeslissingen binnen de
vastgoedportefeuille op die doelstelling afgestemd te worden. Om een goede ondersteuning te
bieden aan dergelijke beleggingsbeslissingen, is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de
gerealiseerde, dan wel te verwachten performance met betrekking tot waardecreatie van de
vastgoedobjecten en -portefeuille.
Alvorens een vastgoedbeleggingsorganisatie overgaat tot acquisitie van een vastgoedobject, zal
een inschatting gemaakt moeten worden van de financiële opbrengsten van de investering. Met
andere woorden: er moet geanalyseerd worden of de investering voldoende financieel potentieel
heeft, teneinde een waardevolle bijdrage te leveren aan de totale financiële performance van de
vastgoedbeleggingsorganisatie. Indien daar op voorhand twijfels over bestaan, zal de belegger
moeten bezinnen of de investering wel gedaan dient te worden. Wanneer de belegger van
mening is dat de investering voldoende potentieel heeft, kan hij overgaan tot acquisitie van het
betreffende vastgoedobject.
In de praktijk richt een dergelijke investeringsanalyse zich veelal tot het bepalen van de 'lnternal
Rate of Return' (IRR), welke het te verwachten rendement over de te beschouwen periode
weergeeft, evenals een raming van het 'Bruto Aanvangsrendement' (BAR). Zoals reeds is
beschreven, is voor de vastgoedbelegger echter het waardecreërend potentieel van de
investering van toenemend belang. Een investering heeft waardecreërend potentieel indien het
totaal van de toekomstig gegenereerde cashflows de initiële investering compenseert en
daarnaast tevens voldoende middelen levert, teneinde investeerders (vermogensverschaffers)
het rendement te bieden dat zij eisen.
Voor dispositie-overwegingen geldt in wezen hetzelfde, alhoewel daarbij de reeds gerealiseerde
waardecreatie eveneens van belang is. Indien die onvoldoende is geweest en ook voor de
resterende periode op basis van de aannamen voor de toekomst onvoldoende blijkt, dient vanuit
het criterium van waardecreatie overgegaan te worden tot verkoop van het betreffende
vastgoedobject.
Om beleggingsbeslissingen te kunnen ondersteunen, moet de mate van waardecreatie door
middel van de methodiek van de EVA inzichtelijk worden gemaakt. De methode van
waardecreatie en de EVA-methodiek worden voornamelijk toegepast op de financiële
beleggingsmarkten . Door de kenmerkende karakteristieken van de vastgoedmarkt, zijn die
methoden echter niet zonder meer toepasbaar op vastgoedbeleggingen. Er is dus behoefte aan
een methodiek die de kwantitatieve performance van vastgoedobjecten - in financiële termen
van waardecreatie - meetbaar maakt.
Voorts zijn er strategische overwegingen die eveneens invloed uitoefenen op het acquisitie- en
dispositiebeleid. Zo richt KFN zich, naast de doelstelling van het creëren van een zo hoog
mogelijke aandeelhouderswaarde, op het hogere segment van de kantorenmarkt. Een dergelijk
strategisch uitgangspunt impliceert dat de vastgoedportefeuille opgebouwd dient te zijn uit
kwalitatief hoogwaardige complexen. Dit criterium stelt bepaalde eisen aan de kwalitatieve
performance van vastgoedobjecten en de -portefeuille. Deze kwalitatieve performance, oftewel
de

door de

belegger toegekende

waardering

van

de

niet-financiële

prestaties

van

vastgoedobjecten, dient eveneens te worden meegenomen in de analyse, om aldus een
adequate ondersteuning te bieden aan acquisitie- en dispositiebeslissingen.
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1.3

Probleemstelling
De beschreven probleemschets leidt voor dit onderzoek tot de volgende probleemstelling:
Volgens welke methode kan inzicht verkregen worden in zowel de financiële
performance van vastgoedobjecten en de -portefeuille, uitgedrukt in de mate van
waardecreatie, als de niet-financiële performance, uitgedrukt in de waardering van de
kwalitatieve

prestaties,

ten

behoeve

van

ondersteuning

van

acquisitie-

en

dispositiebeslissingen?
De geformuleerde vraagstelling kan worden uitgesplitst naar de volgende deelvragen:
•

Wat houdt waardecreatie als financiële prestatie-indicator in en hoe kan deze gemeten
worden voor beleggingen in direct vastgoed?

•

Welke prestatiefactoren zijn van belang voor de niet-financiële performance van
beleggingen in direct vastgoed en hoe zijn deze te meten?

•

Op basis van welke performance-typering kunnen acquisitie- en dispositiebeslissingen
worden genomen?

1.4

Doelstelling
De doelstelling voor dit onderzoek kan als volgt geformuleerd worden:
Het opstellen van een methodiek om inzicht te verkrijgen in zowel de financiële
performance in termen van waardecreatie, als de niet-financiële performance in termen
van de kwalitatieve waardering van vastgoedobjecten en de bijhorende portefeuille, ten
behoeve van ondersteuning van beleggingsbeslissingen.

1.5

Afbakening
Om de performance te kunnen meten, dienen eerst de prestaties gemeten te worden, op basis
van de gekozen prestatie-indicatoren. Vervolgens dienen de prestaties afgezet te worden tegen
een bepaalde norm, oftewel de prestatie-eis. Het resultaat van die vergelijking is de uiteindelijke
gemeten performance. Daarbij is performance-meting binnen dit onderzoekskader toegespitst op
de vastgoedcategorie kantoren. Hoewel toepassing ervan op de overige categorieën binnen
vastgoed evenzeer hanteerbaar kan blijken, wordt die mogelijkheid hier buiten beschouwing
gelaten.
Performance-meting kan geschieden op verscheidene niveaus en met verschillende doeleinden.
Zo kan middels performance-meting op organisatieniveau inzicht verkregen worden in de
kwaliteit van het betreffende management. In de context van de gedefinieerde doelstelling, wordt
performance-meting binnen het kader van dit onderzoek echter alleen op direct vastgoed
toegepast, te weten op object- en portefeuilleniveau, om aldus de relatieve prestaties van de
objecten en de portefeuille ten opzichte van de gestelde norm inzichtelijk te maken.
Voor het inzichtelijk maken van prestaties, zijn diverse prestatie-indicatoren voorhanden. Hierbij
valt te denken aan traditionele prestatie-indicatoren, zoals direct beleggingsresultaat, indirect
beleggingsresultaat en rendement. Daarnaast kan performance-meting geschieden op basis van
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financiële prestatie-indicatoren die gehanteerd worden op de financiële beleggingsmarkt, zoals
winst per aandeel en beursperformance. Ten slotte zijn er ook niet-financiële prestatieindicatoren, zoals leegstand, tevredenheid van huurders, gemiddelde duur huurcontracten en het
percentage

huuropzeggingen.

Daar

de

hoofddoelstelling

van

KFN

het

creëren

van

aandeelhouderswaarde is, is het uitgangspunt van de portefeuille-analyse in dit onderzoek dat
de financiële performance gemeten wordt op basis van de prestatie-indicator waardecreatie. Als
maatstaf voor waardecreatie wordt de methode van de 'Economie Value Added' gehanteerd. De
EVA wordt op de financiële markt vooral toegepast om te bepalen of een organisatie waarde
heeft gecreëerd voor haar aandeelhouders, die op hun beurt de betreffende organisatie als
investering beschouwen. In dit onderzoekskader wordt echter slechts het onderliggende direct
vastgoed van de vastgoedbeleggingsorganisatie als investering beschouwd, waarvan vervolgens
de performance bepaald dient te worden. De methode van de EVA beperkt zich in het
onderzoekskader daarom tot het niveau van de individuele vastgoedobjecten en de bijhorende
vastgoedportefeuille. Waar de EVA ter sprake komt, wordt derhalve de EVA op object- of
portefeuilleniveau bedoeld , tenzij anders vermeld.
Op basis van de performance-meting kan, naast het acquisitie- en dispositiebeleid, ook het
exploitatiebeleid afgestemd worden op de verkregen resultaten. Zo kan sturing plaatsvinden van
cashflows, kunnen bij- of desinvesteringen gedaan worden, of kunnen andere ingrepen gepland
c.q. uitgesteld worden, om aldus de waardecreërende prestaties te verbeteren. Binnen het kader
van dit onderzoek wordt daar echter niet nader op ingegaan , aangezien dergelijke beslissingen
op een lager managementniveau genomen worden en de overwegingen per vastgoedobject
kunnen verschillen. De performance-meting heeft in deze niet als doel antwoord te krijgen op de
vraag waarom bepaalde objecten een under- of over-performance laten zien (zogenaamde
'performance attributie'). Er wordt slechts getracht ondersteuning te bieden aan acquisitie- en
dispositiebeslissingen op strategisch en tactisch niveau, op basis van de gerealiseerde of te
verwachten performance.
Binnen het gestelde onderzoekskader is het uitgangspunt dat performance-meting tevens op
basis van de niet-financiële prestaties dient te geschieden. Niet-financiële prestaties hebben een
indirecte invloed op de financiële performance, en hebben zodoende een mogelijke katalysatorfunctie voor de uiteindelijke financiële prestaties [Westerhof, 1998]. In dit onderzoek fungeren de
niet-financiële prestaties echter als maatstaf voor de, vanuit strategische en tactische
overwegingen,

toegekende

kwalitatieve

waardering

van

vastgoedobjecten

door

de

vastgoedbeleggingsorganisatie. Het betreft aldus de niet-financiële prestaties die, naast de
financiële prestaties, de vastgoedbeleggingsorganisatie - in dit geval Kantoren Fonds Nederland
- bepalend acht voor het kunnen nemen van acquisitie- en dispositiebeslissingen.
Hoewel niet-financiële prestaties tevens indirecte invloed hebben op de mate van waardecreatie,
valt analyse van die invloed buiten dit onderzoekskader. De invloed van niet-financiële prestaties
op de financiële performance is in andere onderzoeken wel nader beschouwd (zie onder andere
Spijker, 1995; Westerhof, 1998 en Aben, 2001 ).

1.6

Plan van aanpak
Voor het onderzoek wordt het stappenplan aangehouden, zoals is afgebeeld in figuur 1.1. Het
plan van aanpak beschrijft de navolgende stappen:

1.

Literatuurstudie naar beleggingstheorieën en de vastgoedbeleggingsmarkt.
Doel van de literatuurstudie is het verkrijgen van inzicht in de gangbare financiële
beleggingstheorieën, evenals de karakteristieken van vastgoedbeleggingen en de
bijhorende vastgoedmarkt.

2.

Analyse van de theoretische achtergrond van waardecreatie en de 'Economie Value
Added' als financiële performance-indicator.
Op welke beleggingstheorieën is waardecreatie gebaseerd, hoe kan met behulp van EVA
de mate van waardecreatie gemeten worden en welke input-componenten dienen
daarvoor bekend te zijn .

3.

Onderzoek naar de mate van toepasbaarheid van de methode van waardecreatie op
vastgoedbeleggingen: signaleren van knelpunten.
Vanuit de literatuurstudie en de theorie van waardecreatie, wordt onderzocht in hoeverre
de methode van waardecreatie toepasbaar is op vastgoedbeleggingen . Daarbij worden de
knelpunten gesignaleerd die uit het onderzoek naar voren komen.

4.

Toepasbaar maken van de methode van waardecreatie op vastgoedbeleggingen:
oplossen van knelpunten.
Door alternatieve, dan wel aangepaste methoden aan te dragen, die geen al te grote
afbreuk doen

aan de gehanteerde theorieën,

wordt getracht de methode van

waardecreatie op vastgoedbeleggingen toepasbaar te maken.

5.

Identificatie en analyse van kwalitatieve prestaties, ter bepaling van de niet-financiële
performance.
Welke kwalitatieve prestaties zijn bepalend voor de niet-financiële performance en op
welke wijze kunnen deze meetbaar gemaakt worden.

6.

Bepalen van de norm en de te onderscheiden performance-typeringen.
Bepalen welke norm als prestatie-eis wordt aangehouden, zodat de gemeten prestaties
tegen die norm afgezet kunnen worden en zodoende de performance ervan bepaald kan
worden. Tevens dienen performance-typeringen benoemd te worden, op basis waarvan
de selectie van objecten kan geschieden.

7.

Evaluatie, terugkoppeling en conclusies.
Aan de hand van een casus wordt getoetst of de opgestelde methodiek in de praktijk toe
te passen is en kan geëvalueerd worden of de resultaten sporen met de verwachtingen .
Eventueel kan terugkoppeling plaatsvinden naar de nonnering van de prestatieindicatoren en de te hanteren prestatie-eis. Ten slotte worden er conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan.

Literatuurstudie
Vastgoedmarkt en
-beleggingen

Toepasbaameid
waardecreatie op directe
vastgoedbeleggingen

Performance-meting:
financieel / niet-financieel

MPTenCAPM,
waardecreatie en EVA

Definiëren inputcomponenten direct
vastgoed

Identificeren nietfinanciële prestaties direct
vastgoed

Signaleren knelpunten

-- -.,

Bepalen prestatie-eisen
Methode waardecreatie
voor vastgoed

Model perfonnance-meting

Meten financiële
prestaties

Methode waardering nietfinanciële prestaties

Meten niet-financiële
prestaties

Normering

Signaleren knelpunten
Performance-typering

Objectselectie

Caaus

Peformance-meting +
objectselectie

1
1

1

____ ,

1
1

Afronding
Conclusies en
aanbevelingen

Evaluatie, terugkoppeling
en bijstelling

Figuur 1. 1: Stappenplan voor onderzoek naar performance-meting van directe vastgoedbeleggingen.
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Hoofdstuk 2 Vastgoedbeleggingen
Vastgoed als beleggingsobject verschilt fundamenteel van de meeste andere assets die als
beleggingsobjecten worden beschouwd, zoals aandelen, vastrentende waarden, leningen,
hypotheken en alle van deze hoofdgroepen afgeleide producten. De vastgoedmarkt en
vastgoedbeleggingen hebben namelijk karakteristieke kenmerken die niet overeenkomen met de
kenmerken van de genoemde andere beleggings-assets, waardoor het beleggen in vastgoed een
complex gebeuren is. In dit hoofdstuk zullen die karakteristieke kenmerken nader beschouwd
worden, evenals het beleggen in vastgoed zelf.
De mate waarin waarde gecreëerd wordt, is volledig terug te voeren op de invloed daarop van
het betrokken management, haar visie op de toekomst en haar beslissingen ten aanzien van de
gedane investeringen en disposities, de financieringsstructuur en de uitvoering van het
vastgoedbeheerproces. Derhalve zal dat vastgoedbeheerproces, de managementniveaus en
bijhorende taken van de vastgoedbeleggingsorganisatie in het navolgende behandeld worden .
Aangezien de methode van waardecreatie gebaseerd is op financiële beleggingstheorieën, zal
tot slot zal op de Moderne Portefeuille Theorie als financieel beleggingsmodel worden ingegaan.

2.1

Beleggen
Beleggen is het geven van een naar verwachting renderende bestemming, in de vorm van het
genereren van inkomsten en/of vermogensgroei, aan een beschikbaar financieel vermogen met
een gegeven of variabele omvang, voor een bepaalde, dan wel onbepaalde maar eindige
periode, voor zover dit bestemmen niet het sparen van dat vermogen betreft, of een
rechtstreekse aanwending in de productie van een goed of levering van een dienst [Keeris,
2001]. Beleggen wordt ook wel omschreven als het nu opgeven van een zeker bedrag, in ruil
voor onzekere opbrengsten in de toekomst. Kern van deze omschrijving is de gerichtheid op de
toekomst en de daarmee samenhangende onzekerheid. Beleggingsbeslissingen komen namelijk
tot stand op basis van beschikbare informatie, die uit historische gegevens (verleden), de actuele
situatie (heden) en voorspellingen ten aanzien van een onzekere toekomst bestaat. Om
onzekerheden te beheersen en verantwoorde beleggingsbeslissingen te nemen, dienen de
volgende aspecten bijzondere aandacht te krijgen [bewerkt naar Van Driel, 2001]:
•

reduceren van te lopen beleggingsrisico's:
- selectie van beleggingscategorieën;
- spreiding van beleggingen en soorten risico's;

•

optimale

inschatting van

toekomstige opbrengsten en

de daaraan verbonden

onzekerheden;
•

timing op basis van visie.

Beleggingen in vastgoed worden - naast het voorzien in een maatschappelijke behoefte, te
weten het bieden van huisvesting - gedaan vanuit het oogpunt winst te behalen. Daarbij is vooral
van belang het reduceren van te lopen beleggingsrisico's. Beleggers wensen een hoog
rendement bij een zo laag mogelijk risico. Door spreiding van beleggingen in diverse
beleggingscategorieën zoals direct vastgoed, wordt het beleggingsrisico binnen de portefeuille
gereduceerd. In paragraaf 2.5.2 wordt nader op dit zogenaamde 'diversificatie'-principe
ingegaan.
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Andere redenen om in vastgoed te beleggen zijn de inflatiebestendigheid en de inefficiëntie van
de vastgoedmarkt, waardoor (in beperkte mate) abnormale rendementen kunnen worden
gehaald.

2.1.1 Beleggen in vastgoed
Onder beleggen in vastgoed wordt verstaan:

"Het investeren in een vastgoedobject, dan wel een -beleggingsportefeuille, direct of
indirect, van het vrij beschikbare vermogen met een gegeven omvang, om vanuit de
optiek van het beleggen uit de exploitatieopbrengsten en de (eventuele) verkoop ervan,
een naar verwachting renderende stroom geldelijke opbrengsten te genereren
gedurende een bepaalde, dan wel onbepaalde maar eindige periode" [Keeris, 2001).
Zoals uit de gegeven definitie blijkt, zijn beleggingen in vastgoed te splitsen in twee verschillende
manieren van investeren: directe investeringen en indirecte investeringen. Onder directe
investeringen in vastgoed wordt verstaan de investering in vastgoedobjecten. Onder indirecte
investeringen

wordt

verstaan

het

investeren

in

een

aandeel

in

een

vastgoed-

beleggingsorganisatie. Eenvoudig gezegd is een belegging in direct vastgoed een belegging in
stenen en is een indirecte vastgoedbelegging een belegging in vastgoedaandelen. Binnen dit
onderzoek staat het direct beleggen in vastgoed centraal. Hierbij heeft de belegger een
meerderheidsbelang in het vastgoed en tevens de zeggenschap over het management.
Een belegger dient te bepalen waar en in welk soort vastgoed hij wilt beleggen. Bij dat
selectieproces speelt het rendement in verhouding tot het risicoprofiel een zwaarwegende rol.
Het selectieproces valt bij direct vastgoed uiteen in een aantal stappen, te weten [Van Gooi,
Jager en Weisz, 2001):
•

Landenselectie:
Bij het kiezen van landen is risicospreiding de leidraad. De vastgoedbelegger zal zich
telkens moeten afvragen in hoeverre een belegging in een nieuw land of in een nieuwe
markt bijdraagt tot het verbeteren van de rendement/risico-verhouding. Doorslaggevend
hierbij zijn vooral verschillen in ontwikkeling van vastgoedmarkten in een land. Deze
verwachtingen kunnen niet los worden gezien van de macro-economische en monetaire
ontwikkelingen;

•

Marktselectie en keuze van het soort vastgoed:
Vastgoedmarkten verschillen van elkaar naar ligging, omvang, liquiditeit, diversiteit,
huur- en prijsniveaus etc. De marktselectie hangt nauw samen met de keuze van het
soort vastgoed. Ook hierbij speelt risicoreductie een grote rol. De verschillende soorten
vastgoed hebben immers specifieke kenmerken en de markten voor de verschillende
soorten ontwikkelen zich anders;

•

Locatie- en objectselectie:
Na de keuze van land, markt en het soort vastgoed, dienen de precieze locatie en het
investeringsobject zelf te worden geselecteerd. De kwaliteit van de locatie en het
betreffende object dienen hiervoor onderzocht te worden. Daarbij gaat het vooral om de
kenmerken van de specifieke locatie en het nut dat de huurder daaraan kan ontlenen,
evenals de verschillende samenhangende aspecten, waaronder de inkomstensituatie,
de technische, juridische en fiscale situatie, alsmede de financieringswijze.
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Voor de verdere beschouwing van het selectieproces voor vastgoedbeleggingen worden hierna
de eerste twee stappen niet meegenomen. Uitgangspunt is dat beleggingen plaatsvinden binnen
Nederland, waarbij het beleggen alleen gericht is op de kantorenmarkt. Wat binnen het
onderzoekskader dus wel van belang wordt geacht voor het selectieproces, is de keuze van de
locatie en het betreffende object.

2.1.2 Beleggingsstrategie en -beleid
De doelstelling van een belegger is het vermogen zo goed mogelijk beheren voor de
voorgenomen periode, door het creëren van maximale inkomsten bij minimale uitgaven, op basis
van (een lange termijn) visie [Van Driel, 2001]. Daartoe dient vanuit de vastgoedbeleggingsorganisatie een beleggingsstrategie bepaald te worden, evenals een te hanteren
beleggingsbeleid, om aldus de beoogde doelstelling te bereiken (zie het zogenaamde
'investment management' -schema in bijlage 1).
De beleggingsstrategie geeft aan hoe de vastgoedbeleggingsorganisatie de gestelde doelen
denkt te behalen. Van doorslaggevend belang bij het bepalen van de beleggingsstrategie zijn de
(aangenomen) ontwikkelingen van de macro-economische factoren, zoals rente, inflatie en
economische groei. Naast deze macro-economische factoren zijn er voor elk type vastgoed meer
specifieke ontwikkelingen van belang, die een rol spelen bij de vermogensallocatie naar type
vastgoed. Ten slotte is het uiteraard van belang te kijken naar de leegstand op de gehele
vastgoedmarkt.
Het beleggingsbeleid van de vastgoedbeleggingsorganisatie is gestoeld op drie analyses, met
elk een eigen belang en doel [Aben, 2001]:
•

benchmarking van de financiële performance: bepaling van de huidige positie in een
concurrerend krachtenveld;

•

benchmarking van de processen en organisatie: bepaling op welke punten de uitvoering
van de processen verbeterd kan worden;

•

forecasting: bepaling van de richting waarin de organisatie zich dient te ontwikkelen.

De eerste invulling van deze drie analyses wordt gegeven door de bestaande uitgangspunten,
beleggingsstrategie,

portefeuillesamenstelling

en

organisatiestructuur.

Om

een

gedegen

beleggingsbeleid te kunnen opstellen, dienen genoemde analyses uitgevoerd te worden vanuit
deze bestaande standpunten.
Om vervolgens zekerheid te krijgen of de performance van de vastgoedobjecten spoort met de
door de vastgoedbeleggingsorganisatie opgestelde doelstelling, dienen de daadwerkelijke
resultaten vergeleken te worden met vooraf bepaalde normen. Afhankelijk van de uitkomsten
wordt vervolgens actie ondernomen. In het volgende hoofdstuk zal nader op het vaststellen van
dergelijke normen worden ingegaan.

2.2

Karakteristieken vastgoedmarkt
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds is geschetst, heeft vastgoed als beleggingscategorie
een afwijkend karakter ten opzichte van overige beleggingscategorieën. Het heterogene karakter
van

vastgoed

wordt

vooral

bepaald

door

de

specifieke

kenmerken

van

directe
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vastgoedbeleggingen. Van Gooi, Jager en Weisz [2001] onderscheiden de volgende algemene
kenmerken:
•

Vastgoed is zowel een vermogensobject als een productiemiddel:
Behalve dat vastgoed als belegging kan fungeren, levert het tevens goederen en
diensten. Een belegger opereert dus niet alleen op de vermogensmarkt, maar ook op de
verhuurmarkt, de bouwmarkt en allerlei andere markten die een rol spelen bij de
exploitatie

van

vastgoed.

Beleggen

in

vastgoed

heeft

daardoor

een

sterk

ondernemingskarakter;
•

Vastgoed is geografisch gebonden:
De keuze van een gebouw valt samen met de keuze van een locatie, die zowel een
aantrekkelijk productiemilieu voor huurders, als een aantrekkelijk investeringsmilieu voor
beleggers moet zijn. Door de immobiliteit is vastgoed kwetsbaar voor ontwikkelingen in
de omgeving;

•

Vastgoed is slecht splitsbaar:
Vastgoed wisselt meestal in zijn geheel van eigenaar met tussenpozen van vele jaren.
Dat heeft de volgende belangrijke gevolgen:
vastgoed ken relatief hoge eenheidsprijzen;
direct vastgoed is heterogeen: elk object is uniek door zijn geografische locatie,
aard van het gebouw, huurders etc.;
de vastgoedmarkt wordt gekenmerkt door 1:1-transacties, dus één koper
tegenover één verkoper;
er is geen sprake van doorlopende prijsvorming op de vastgoedmarkt;
er is geen sprake van één vastgoedmarkt, maar van een groot aantal
deelmarkten met eigen karakteristieken, die per soort vastgoed kunnen
verschillen;
de

vastgoedmarkt

wordt

gekenmerkt

door

onvolledige

informatie

en

marktimperfecties. Dit komt doordat de vastgoedmarkt relatief ontransparant is;
transactiekosten van vastgoed zijn hoog;
vastgoed is illiquide en aan- en verkooptransacties vergen veel tijd door de
ontransparante markt, de hoge eenheidsprijzen en hoge transactiekosten;
de vastgoedmarkt wordt gekenmerkt door de vastgoedcyclus. Dit is de
golfbeweging van vraag en aanbod van te huren ruimte en beleggingsobjecten,
die zich vertaalt in schommelingen in huren en vastgoedprijzen;
direct vastgoed betreft een zeer managementintensieve vorm van beleggen;
vastgoed wordt veelal gefinancierd met zowel eigen als vreemd vermogen,
waardoor veranderingen in de kosten en beschikbaarheid van vreemd
vermogen op de financiële markt invloed heeft op de vastgoedmarkt.
Deze opsomming geeft aan dat elk afzonderlijk vastgoedobject uniek is en intensief management
behoeft om inzicht te krijgen in de rendement- en waarde-ontwikkelingen. Daarnaast geeft de
opsomming aan dat de verhandelbaarheid van de vastgoedobjecten beperkt is, doordat de
markten regionaal verschillen en de transacties arbeids- en kostenintensief zijn. De verschillen
tussen vastgoedmarkten laat ruimte voor een verscheidenheid van beoordelingen van die
markten. Voor het management over vastgoedbeleggingen houdt dat in, dat het een goed inzicht
moet hebben in de marktomstandigheden van ieder object en de ontwikkeling ervan. Anticiperen
op veranderingen is beperkt mogelijk en vraagt om marktkennis op langere termijn. De
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geschetste karakteristieken van de objecten en de markten leiden ertoe, dat foute beslissingen
en de nadelige gevolgen daarvan niet op korte termijn kunnen worden gecorrigeerd [Hermans,

1998].
Tevens blijkt dat de Nederlandse vastgoedmarkt erg ondoorzichtig is. Performance-cijfers
worden door beleggers veelal niet bekend gemaakt. Toch is bij de beleggers de behoefte aan
dergelijke

data

duidelijk

aanwezig.

Zonder

openbare

gegevens

over

directe

vastgoedopbrengsten, zijn beleggingsonderzoek en performance-meting vrijwel niet mogelijk,
hetgeen de professionalisering van vastgoed als beleggingscategorie in de weg staat.
Genoemde kenmerken maken (direct) vastgoed tot een afwijkende beleggingsvorm. In
tegenstelling tot de financiële markt is de vastgoedmarkt bepaald niet-perfect en niet-efficiënt.
Een perfecte markt kenmerkt zich namelijk door openbare en kosteloze informatie, lage
transactiekosten en deelbare, homogene goederen. Deze imperfecte en inefficiënte aard van de
vastgoedmarkt heeft onder andere tot gevolg, dat vergelijking ervan met de overige financiële
markten bemoeilijkt worden. In hoofdstuk 5 zal nader op het begrip 'efficiënte markt' en de
vastgoedmarkt als imperfecte en inefficiënte beleggingsmarkt worden ingegaan.

2.3

Het vastgoedmanagement
Het managen van vastgoed is sterk ondernemingsgericht. De performance van het vastgoed kan
in sterke mate worden beïnvloed door het management, zoals het voeren van een actief
marketingbeleid voor verhuurbare objecten, het aantrekken van hoogwaardige huurders of het
instandhouden of verbeteren van het kwalitatieve (fysiek/technische) prestatieniveau van het
object [De Grunt, 2001) .
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Figuur 2.1: De vastgoedbeheerpiramide als schematische weergave van de organisatiestructuur en het
beleggen in vastgoed [bewerkt naar De Grunt, 2001 en De Kroon, 2002].
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Het managen van vastgoed valt onder te verdelen in drie niveaus, te weten:
•

het strategisch niveau

: fund- en portefeuillemanagement;

•

het tactisch niveau

: asset management;

•

het operationeel niveau

: property- en service management.

In figuur 2.1 is de organisatiestructuur van de vastgoedbeleggingsorganisatie en de bijhorende
managementniveaus schematisch weergegeven in de zogenaamde vastgoedbeheerpiramide. In
het navolgende zullen de verschillende niveaus en de belangrijkste taken van het betreffende
management bondig toegelicht worden. In bijlage 1 worden de niveaus van het vastgoedmanagement en de bijhorende taken uitgebreid beschreven.

2.3.1 Strategisch niveau

Het portefeuillemanagement is verantwoordelijk voor het te bepalen beleggingsbeleid vastgoed.
Als resultante hiervan wordt per circa drie jaar het strategisch beleggingsplan en jaarlijks het
beleggingsplan vastgoed geproduceerd. Het beleggingsplan geeft de uitgangspunten voor de
gewenste wijzigingen in de portefeuilleopbouw (acquisitie en dispositie) en voor de exploitatie in
hoofdlijnen weer. Belangrijkste punt hierbij is de besluitvorming inzake de gewenste organisatie
van het beleggings- en beheerproces en de in te zetten middelen.
Om beleids- en beleggingslijnen uit te kunnen zetten, is beschikbaarheid van basisinformatie
noodzakelijk. Deze informatie bestaat op dit niveau uit [Westerhof, 1998]:
•

Externe

informatiefactoren:

de zogenaamde

'DESTEP'-factoren

(Demografische,

Ecologische, Sociaal-maatschappelijke, Technologische, Economische en Politieke
aspecten) en marktkenmerken;
•

Interne invloedsfactoren: beleidsinformatie en informatie uit portefeuille-analyses
(waarin inbegrepen rendementsberekeningen en -schattingen, risico's etc.).

Ten behoeve van acquisitie- en dispositiebeslissingen, dient het portefeuillemanagement zich op
het strategisch niveau bezig te houden met prestatiemeting, performance-analyse en
benchmarking.

2.3.2 Tactisch niveau

Op het tactisch beleidsniveau worden de doelstellingen geformuleerd voor wat betreft de
performance op portefeuille- en objectniveau. Als gevolg van de performance-gerichte opstelling
van de belegger, laat het asset management zich bij het nemen van acquisitie- en
dispositiebeslissingen leiden door de toegevoegde waarde van het betreffende object aan de
portefeuille. Een vastgoedobject voegt daadwerkelijk waarde toe aan de portefeuille, indien het
rendement op de investering hoger is dan het minimaal vereiste rendement. Door het betrokken
portefeuillemanagement wordt dat minimaal vereiste rendement vastgesteld op basis van
beleggingstheorieën, zoals de MPT en het CAPM. Hier zal later nader op worden ingegaan.
De informatie die met portefeuille-, performance- en markt-analyse verkregen wordt, dient
vertaald te worden in de te volgen strategie: kopen, verkopen, doorexploiteren of (bij-)investeren.
In overleg met het strategisch management vindt de besluitvorming plaats. Het hieruit volgende
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tactische beleid moet door het tactisch/operationeel management worden omgezet in
taakstellingen, uitwerkingen hoe deze te realiseren en met welke middelen, gevolgd door
opdrachten richting het uitvoerende niveau.

2.3.3 Operationeel niveau
Ten aanzien van de exploitatiefase wordt het operationele niveau ook wel property management
genoemd, wat uiteenvalt in commercieel (promotioneel), technisch en administratief beheer.
Tevens vinden op dit niveau de concrete activiteiten ten behoeven van de verkoop plaats. Dit
kan per object, dan wel door middel van uitponden geschieden . De kwaliteit van het operationeel
beleid komt tot uitdrukking in de resultaten en dus in de prestaties van de portefeuille en de zich
daarin bevindende objecten.
De communicatie tussen bovenstaande managementniveaus geschiedt middels financiële
managementrapportages, die de belegger en het management inzicht geven in de opbrengsten
en uitgaven bij de exploitatie van het vastgoed. Ten behoeve van beleidsvorming en
-beslissingen, wordt deze data op tactisch niveau bewerkt tot marktgegevens, waardebepaling,
performance en kwalitatieve informatie. Binnen die rapportages zijn rendement en risico
bepalend voor de gehele denkwijze met betrekking tot het vastgoedbeleggingsproces [Verhaegh
2001]. De belegger probeert namelijk tot een portefeuillesamenstelling te komen, met een zo
optimaal en stabiel mogelijk rendement, tegen een zo laag mogelijk risico. Dit streven naar een
optimale rendement/risico-verhouding, wordt gedragen door alle organisatieniveaus van het
vastgoedmanagement en loopt als een rode draad door de vastgoedbeheerpiramide. Op het
hoogste organisatieniveau is het streven gericht op de vastgoedportefeuille, terwijl een
organisatieniveau lager het streven gericht is op de deelportefeuille en op de verschillende
individuele objecten. Op het laagste niveau wordt het effectief rendement gehaald en worden de
risico's genomen.

2.4

Rendement en risico
Bij beleggingen zijn de begrippen rendement en risico nauw met elkaar verbonden. Optredende
risico's hebben namelijk per definitie invloed op het te verwachten rendement. Naar aanleiding
van dit gegeven, kan gesteld worden dat het rendement tot stand komt onder invloed van (de
effecten van) de optredende risico's.
Het rendement en het risico zijn uiteindelijk bepalend voor de financiële performance van een
belegging. Zoals in hoofdstuk 4 zal blijken, zijn rendement en risico ook bepalend voor de mate
van waardecreatie. Daarbij heeft het te verwachten risico met name invloed op de minimale
rendementseis van de vermogensverschaffers. In het navolgende zullen de begrippen
rendement en risico voor vastgoedbeleggingen nader toegelicht worden.

2.4.1 Rendement
Rendement kan gedefinieerd worden als:
"Het geheel van baten of inkomsten over de beschouwde periode in verhouding tot het
daarvoor geïnvesteerde kapitaar [Keeris, 2001].
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Rendement is verbonden aan een beschouwde periode en is daardoor slechts achteraf te
bepalen. Het begrip wordt echter tevens gebruikt voor het geprognosticeerde, oftewel te
verwachten rendement.
Voor vastgoed is het rendement op te splitsen in het directe rendement en het indirecte
rendement. Direct rendement, ook wel exploitatiewinst of -resultaat genoemd, bestaat uit
inkomsten minus uitgaven, ten opzichte van de toegekende waarde. Indirect rendement bestaat
uit waardegroei door bijvoorbeeld verkoopopbrengsten. Indirect rendement kan alleen contact
gemaakt worden bij daadwerkelijke verkoop van het vastgoedobject. Als deze niet door verkoop
gerealiseerd is, kan tijdens de exploitatieperiode slechts door middel van interne of externe
taxaties een schatting gemaakt worden van de (rest-)waarde van het object, aangezien er geen
openbare prijsvorming is voor vastgoed en vastgoed daarnaast niet homogeen is.
Total Rate of Return

Voor performance-meting zijn voor vastgoedbeleggingen twee rendement-kengetallen van
belang, te weten de 'Total Rate of Return' (TRR) en de 'lnternal Rate of Return' (IRR) [Aben,
2001]. De TRR wordt vooral toegepast bij het berekenen van het rendement over een bepaalde
(korte) periode, zoals een jaar of een maand. De TRR is het totale rendement, oftewel de som
van het directe rendement ('cash return') en het indirecte rendement ('capita! return'). De meest
eenvoudige TRR-berekening op objectniveau berekend het directe rendement als de feitelijke
cashflow in een bepaald tijdvak, gedeeld door de waarde in het begin van het tijdvak. Het
indirecte rendement is vervolgens de waardestijging in dat tijdvak, gedeeld door de waarde aan
het begin van dat tijdvak. In formule is dit als volgt weer te geven [Seijfert, 1999]:
NI
TRRt

W1-Wt-1

+

=
W1-1

waarbij: TRRt

Wt-1

= Total Rate of Return over de beschouwde periode t;

Wt

= marktwaarde op tijdstip t;

Wt-1
NI

= marktwaarde op tijdstip t-1;
= netto huurinkomsten gedurende periode t;

Deze formule geeft de situatie aan, waarbij gedurende de beschouwde periode geen
veranderingen hebben plaatsgevonden met betrekking tot de hoogte van de investeringen in het
vastgoedobject. Indien dit wel het geval is, dan moeten deze veranderingen in de formule
worden verwerkt. De ROZ/IPD [2003] gaat er bovendien van uit, dat de netto-inkomsten uit
exploitatie gedurende de beschouwde periode worden herbelegd. De uitgebreide formule voor de
TRR op objectniveau is dan als volgt weer te geven [ROZ/IPD, 2003]:
NI
TRRt

W1-W1.1- INV

+

=

W1-1 + ½ INV - ½ NI
waarbij: TRRt

W1-1 + ½ INV - ½ NI

= Total Rate of Return over de beschouwde periode t;

Wt

= marktwaarde op tijdstip t;

W1.1

= marktwaarde op tijdstip t-1;

NI

= netto huurinkomsten gedurende periode t;

INV

= netto investeringen / desinvesteringen gedurende periode t.
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Er zijn echter diverse bezwaren aan te dragen tegen deze berekeningsmethode voor de TRR. Zo
worden eventuele bij- en desinvesteringen geacht halverwege het jaar te zijn gedaan, zodat met
een gemiddelde over de beschouwde periode volstaan wordt. Dit is feitelijk onjuist en de
investeringen zouden, gewogen naar hun invloed, aan de beginwaarde moeten worden
toegevoegd. Keeris [2002b] voert meer problemen aan met betrekking tot deze TRR-berekening
en pleit derhalve voor een verfijning van de TRR, door toepassing van de 'Money Weighted'-TRR
en de 'Time Weighted'-TRR. De beschouwing hiervan valt echter buiten het kader van dit
onderzoek.
lnternal Rate of Return

De IRR wordt ook wel het disconto-rendement genoemd. De berekeningsmethode van de IRR
komt erop neer dat de interne rendementseis wordt bepaald, door de contante waarde van de
geraamde toekomstige cashflows van het object gelijk te stellen aan de investeringssom. De IRR
is dus de te hanteren disconteringsvoet, waarbij de (geïnvesteerde, dan wel taxatie-) waarde van
het vastgoedobject gelijk is aan de netto contante waarde van de uit de exploitatie
voortvloeiende cashflows. De IRR wordt vaak gebruikt bij investeringsanalyses, aangezien de
investering in beginsel aantrekkelijk is, indien het IRR-rendement hoger is dan het minimaal
vereiste rendement.
De IRR wordt ook gedefinieerd als het gedurende de beschouwde periode uit de exploitatie
behaalde, dan wel geprognosticeerd te behalen beleggingsresultaat op het geïnvesteerd
vermogen. Dit wordt uitgedrukt in een percentage van de interne rentevoet, rekening houdend
met een op basis van taxaties bepaalde, of een aan de hand van de geraamde cashflows
berekende restwaarde bij beëindiging van de exploitatieperiode [Van Gooi , Jager en Weisz,
2001].

2.4.2 Risico

Bij het beleggen wordt een bepaald bedrag opgegeven, in ruil voor onzekere opbrengsten in de
toekomst. De mate van onzekerheid wordt risico genoemd. Risico is echter een breed begrip,
aangezien het niet vanzelfsprekend betrekking heeft op financiële prestaties. Met het begrip
risico wordt de mogelijkheid aangeduid in de zin van - afhankelijk van de context - gevaar, dan
wel de grote kans op het optreden van een gebeurtenis, welke ingrijpt op het betreffende
risicodragende object of aspect, met naar verwachting dientengevolge schade daaraan of verlies
van het gestelde of bepaalde [Keeris, 2001].
Het begrip risico is overigens niet eenduidig gedefinieerd. Binnen dit onderzoekskader wordt
echter alleen het beleggingsrisico beschouwd, oftewel het risico dat invloed heeft op de
financiële prestaties van een belegging.
Beleggingsrisico's kunnen gedefinieerd worden als:
"Niet voorspelbare afwijkingen ten opzichte van het toekomstige, te verwachten
rendement" [bewerkt naar Tates en Eichholtz, 1993].
Hoe groter de afwijking, oftewel hoe groter de bandbreedte rond het te verwachten rendement,
des te groter is het te lopen beleggingsrisico. Een groter risico heeft een hoger minimaal vereist
rendement tot gevolg en doorgaans brengt een hoger rendement een groter risico met zich mee.
Dit verband tussen rendement en risico is de basis van de Moderne Portefeuille Theorie. In het
navolgende zal deze beleggingstheorie toegelicht worden.
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2.5

De Moderne Portefeuille Theorie
In de jaren vijftig publiceerde de econoom Markowitz een artikel getiteld "Portfolio Selection",
waarin hij de aandacht vestigde op de wijze hoe door middel van diversificatie, een belegger
risico inherent aan zijn beleggingsportefeuille kon reduceren (zie bijlage 2). Deze publicatie
vormt de grondslag van de zogenaamde 'Moderne Portefeuille Theorie' (MPT).
De MPT tracht het risico te minimaliseren bij een bepaalde rendementsverwachting, dan wel het
rendement te maximaliseren bij een gegeven risicoverwachting. Markowitz toonde aan dat de
verschillen tussen de werkelijk behaalde rendementen en de eerdere verwachtingen daarvan, of
ten opzichte van het gemiddelde van een datareeks, een gekwantificeerd beeld geeft van de
beleggingsrisico's.

2.5.1 Kwantificeren van risico
Aangezien beleggen toekomstgericht is, betreft het beleggingsrisico het aan het verwachte te
behalen rendement toegekende risico. Daarbij wordt de afwijking van het werkelijk te behalen
rendement ten opzichte van het te verwachten rendement als risico ervaren, omdat het de mate
van onzekerheid aangeeft dat het verwachte rendement niet wordt gehaald (zowel in positieve,
als in negatieve zin). Die afwijking wordt ook wel 'standaardafwijking' of 'standaarddeviatie'
genoemd en is gebaseerd op een waarschijnlijkheidsverdeling van mogelijk te behalen
rendementen als spreiding rond het te verwachten rendement. Zodoende is de standaarddeviatie
de te hanteren maatstaf voor de te lopen beleggingsrisico's [Van Wetten, 1989]. De
risicomaatstaf geldt voor een individuele belegging, of voor een (min of meer) homogeen
samengestelde beleggingsportefeuille.
Het te verwachten rendement kan bepaald worden op basis van prognoses en aannamen voor
de toekomst. Echter, een waarschijnlijkheidsverdeling van mogelijk te behalen rendementen als
spreiding rond dat te verwachten rendement, is voor de toekomst per definitie onbekend.
Daardoor is het niet mogelijk de standaarddeviatie - en daarmee de mate van de te lopen
beleggingsrisico's - voor de toekomst te bepalen.
Op de financiële markt wordt echter het verleden als substitutie voor de toekomst gehanteerd.
Daarom wordt volgens het model van de MPT de waarschijnlijkheidsverdeling voor de toekomst
gebaseerd op historische gegevens. De gerealiseerde verdeling van rendementen uit het
verleden rondom het toenmalig verwachte rendement, geldt derhalve als substituut voor de
toekomstige waarschijnlijkheidsverdeling

[Klijnen,

1992]. Voor het toenmalig

verwachte

rendement wordt daarbij het gerealiseerde gemiddelde rendement over de beschouwde
genomen. Op basis van het substitutie-principe geeft de standaarddeviatie, die bepaald wordt op
basis van

het trackrecord

beleggingsrisico weer

1

•

uit het verleden, zodoende ook het toekomstig te lopen

Daarbij wordt het patroon van afwijkingen rond het gemiddelde

'volatiliteit' genoemd.
Samenvattend kan gesteld worden dat de standaarddeviatie het effect weergeeft van de effecten
van de gelopen beleggingsrisico's in de beschouwde periode op de financiële prestaties van de
belegging, en dat deze derhalve dient als maatstaf voor onzekerheid. De MPT koppelt het
beleggingsrisico aan het afwijkingspatroon van het gerealiseerde rendement ten opzichte van het
1

Hoewel de verdeling van de in het verleden behaalde rendementen slechts een indicatie geeft van de mate
van het in de toekomst te lopen beleggingsrisico, wordt dit toch geïnterpreteerd als zijnde de te lopen risico's.
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gemiddelde, dan wel verwachte rendement. In bijlage 2 zijn de formules gegeven, waarmee het
gelopen, dan wel het aangenomen te lopen risico kan worden berekend.

2.5.2 Diversifiëren van risico

Zoals hiervoor is beschreven, wordt risico gemeten als de standaarddeviatie of de variantie van
een reeks rendementen over een bepaalde periode. Deze wiskundige statistische technieken
vormen de basis van de MPT. Door de relatieve eenvoud waarmee deze methoden in de praktijk
kunnen worden toegepast, zijn het bij beleggers algemeen geaccepteerde risicomaatstaven.
De MPT gaat er bovendien van uit, dat het risico over verschillende beleggingsportefeuilles kan
worden verkleind door diversificatie (spreiding), zonder dat daarbij het rendement afneemt. In het
navolgende zal dit 'diversificatie'-principe worden toegelicht.
Het risicoprofiel van een belegging wordt berekend op basis van de standaarddeviatie of de
variantie. Het risico van een niet-homogeen samengestelde beleggingsportefeuille is echter niet
het gewogen gemiddelde van de standaarddeviatie of varianties van de betreffende beleggingen,
aangezien er verbanden bestaan tussen de risico's van deze beleggingen onderling . Om de
risico's die aan een bepaalde belegging verbonden zijn goed te kunnen inschatten, dient
onderzocht te worden hoe de risico's gerelateerd zijn aan de rendementen van de andere
beleggingen binnen de portefeuille. Die verbanden worden uitgedrukt in de covariantie. Deze
covariantie geeft tussen twee variabelen de gemiddelde onderlinge samenhang (correlatie) weer.
In bijlage 2 wordt nader op deze begrippen en de betreffende rekenformules ingegaan.
De covariantie geeft de relatie aan tussen het te verwachten rendement en de mogelijk daarbij te
lopen

risico's

met

betrekking

tot

dat

rendement,

ten

opzichte

van

alternatieve

beleggingsmogelijkheden. Het rendement moet dan over een reeks van jaren bekend zijn, dan
wel daarvoor worden aangenomen, en betreft voor vastgoedbeleggingen de 'Total Rate of
Return' (TRR) of de voortschrijdende 'lnternal Rate of Return' (IRR) over de beschouwde
periode. Daarbij meet de covariantie de mate waarin de twee rendementen tegelijkertijd in
dezelfde richting bewegen. Een positieve covariantie geeft eenzelfde richting aan, terwijl een
negatieve een tegenovergestelde richting aangeeft. De grootte van de covariantie is zowel
afhankelijk van de varianties van de gemeten datareeksen, als van de directe relatie tussen die
reeksen. Door middel van de correlatie-coëfficiënt kan echter de directe relatie sec inzichtelijk
worden gemaakt.
Het begrip correlatie staat voor samenhang tussen de verschillende risico's en vormt zodoende
de essentie van de MPT. De correlatie-coëfficiënt ligt per definitie tussen de waarden -1 en 1,
waarbij in het geval van een zekere, op twee verschillende beleggingen in een portefeuille
inwerkende ontwikkeling , met een correlatie van:
•

0 tot 1: er sprake is van twee gelijk gerichte reacties;

•

0: er sprake is van dat de ene belegging niet reageert en de andere belegging wel;

•

-1 tot 0: er sprake is van twee tegengesteld gerichte en op elkaar inwerkende reacties.

Door nu gebruik te maken van tegengesteld correlerende beleggingen in een portefeuille, neemt
het totale risico voor die portefeuille af, terwijl het rendement van die portefeuille gelijk blijft aan
het gemiddelde van de rendementen op objectniveau. Dit wordt 'diversifiëren' genoemd.
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Ondanks dat individuele beleggingsmogelijkheden een hoog risico kennen , kan dit door
diversificatie op portefeuilleniveau tot risicoreductie leiden.

î
Efficiënte grenslijn

SD----►

Figuur 2.2: De efficiënte grenslijn binnen de Moderne Portefeuille Theorie .

Via de beschreven methodiek is het mogelijk een efficiënte portefeuille samen te stellen. Met een
efficiënte portefeuille wordt hier bedoeld: een portefeuille die in zijn risicoklasse het hoogste
rendement geeft, en omgekeerd in zijn rendementsklasse het laagste risico geeft. Daarbij kiest
een risicomijdende belegger zijn optimale portefeuille uit de verzameling van alle efficiënte
portefeuilles, die samen de efficiënte grenslijn vormen. Deze is weergegeven in figuur 2.2.
Alle punten op de getrokken kromme vormen een efficiënte portefeuille, waarbij het gebied onder
de grafiek de combinatie van alle mogelijke portefeuilles weergeeft. Die zijn echter wel voor
verbetering vatbaar: of het rendement kan worden verhoogd, zonder dat daarbij een groter risico
gelopen wordt, of om dat rendement te behalen kan met een lager risico worden volstaan. Welke
portefeuillesamenstelling door de belegger wordt gekozen, hangt af van de rendemenUrisicovoorkeuren van de belegger.
De MPT gaat overigens uit van een aantal theoretische veronderstellingen , om deze aldus
toepasbaar te maken. Deze veronderstellingen zijn [Verhaegh, 2001]:
•

beleggers beschouwen ieder beleggingsalternatief als een waarschijnlijkheidsverdeling
van verwachte rendementen over een bepaalde periode; dit houdt in dat er sprake is
van een zogenaamde (normaal) kansverdeling in behaalde rendementen ;

•

beleggers maximaliseren hun verwachte nut van één periode en hun nutscurven
vertonen afnemend marginaal nut;

•

beleggers beoordelen

risico

op basis van

de variabiliteit van

de verwachte

rendementen;
•

beleggers nemen uitsluitend beslissingen op basis van verwacht rendement en risico
zodat hun nutscurven enkel een functie zijn van het verwachte rendement en de
variantie (of standaarddeviatie) van het rendement;

•

beleggers prefereren hogere rendementen in plaats van lagere rendementen bij een
gegeven risiconiveau . Op dezelfde wijze prefereren zij minder risico tegenover meer
risico bij een gegeven rendementsniveau;

•

beleggers nemen uitsluitend beslissingen op grond van rationeel gedrag.

De MPT leent zich goed voor toepassing bij effecten, omdat daarbij marktportefeuilles kunnen
worden opgebouwd , hetgeen in de vastgoedmarkt niet (goed) mogelijk is. De MPT is namelijk
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gebaseerd op een 'perfecte' en 'efficiënte' markt. Zoals in hoofdstuk 5 zal blijken, kan de
vastgoedmarkt door zijn kenmerkende karakteristieken niet getypeerd worden als een efficiënte
en perfecte markt, wat consequenties heeft voor de toepassing van de MPT. Desondanks wordt
het uitgangspunt van risicoreductie door spreiding van beleggingen voor vastgoedbeleggingen
veelal toegepast. Daarbij betreft het echter niet zozeer spreiding van beleggingsrisico's door het
samenstellen van een portefeuille met tegengesteld correlerende rendementen, maar spreiding
van de kwalitatieve vastgoedrisico's. Bij spreiding van dergelijke vastgoedrisico's kan gedacht
worden aan [Van DerWeerdt, 1991]:
•

geografische spreiding van de vastgoedportefeuille;

•

samenstelling van de portefeuille naar soort vastgoed;

•

spreiding van het huurdersbestand.

Genoemde spreidingsmogelijkheden hebben een gunstig effect op het risicoprofiel en daarmee
op de performance van de vastgoedportefeuille.

2.6

Resumé
Samenvattend kan worden gesteld dat vastgoed zich op drie gebieden van andere
beleggingscategorieën onderscheidt. Ten eerste zijn dat de fysieke eigenschappen van
vastgoed, zoals de immobiliteit, de heterogeniteit en de duurzaamheid. Ten tweede zijn er de
economische eigenschappen, zoals het bestaan van lokale deelmarkten, de ondoorzichtigheid
van de markt als geheel en het onderscheid tussen gebruikersmarkt en beleggersmarkt.
Tenslotte onderscheidt vastgoed zich op institutioneel gebied van andere beleggingscategorieën.
De voornaamste verschillen tussen directe vastgoedbeleggingen en beleggingen op de financiële
markt zijn als volgt samen te vatten:
•

directe vastgoedbeleggingen betekenen vrijwel altijd verwerving van een object in zijn
geheel;

•

per object komen als resultaat daarvan slechts uiterst zelden marktprijzen tot stand. Een
referentiekader voor de prijsvorming van vastgoedobjecten ontbreekt daardoor vrijwel
geheel;

•

directe vastgoedbeleggingen kenmerken zich door een continue cash in- en outflow;

•

de vastgoedmarkt kenmerkt zich door trage aanpassingen van het aanbod op
vraagveranderingen, hetgeen regelmatig uitmondt in een varkenscyclus;

•

de vastgoedmarkt kenmerkt zich door het beperkte aantal kapitaalkrachtige en goed
ingevoerde spelers, een gebrekkige toegankelijkheid van informatie en navenant hoge
transactie- en informatiekosten.

Genoemde kenmerken van vastgoed en directe vastgoedbeleggingen maken vastgoed als
beleggingscategorie onderscheidend ten opzichte van de overige beleggingscategorieën. Toch
heeft het beleggen in vastgoed een aantal voordelen. Zo levert vastgoed een vrij stabiele stroom
van inkomsten gedurende een langere periode, een aantrekkelijk rendement op langere termijn
bij een relatief beperkt risico, een betere spreiding in de gemengde beleggingsportefeuille - en
daardoor een lager portefeuillerisico - en een redelijke bescherming tegen inflatie. Tevens zijn
rendementen positief te beïnvloeden door intensief management en levert de vastgoedmarkt
specifieke kansen en mogelijkheden voor fiscale voordelen .
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Met betrekking tot beleggingsrisico's binnen de theorie van de MPT, is de standaarddeviatie een
maat voor de variatie of spreiding van de mogelijke rendementen rond het verwachte rendement.
Voor beleggingen wordt die standaarddeviatie berekend aan de hand van gerealiseerde
afwijkingen

rondom het gemiddeld behaalde rendement, gebaseerd op de historische

ontwikkeling van de behaalde resultaten, oftewel het trackrecord. De standaarddeviatie geeft
daarbij de mate aan, waarin het gemiddelde rendement in het verleden niet gehaald werd, wat
door beleggers geïnterpreteerd wordt als onzekerheid. Dat het gemiddelde rendement niet
gehaald werd, is het gevolg van effecten van een complex geheel aan ondervonden invloeden en
wordt aangeduid met beleggingsrisico's. Aangezien de MPT uitgaat van verbanden tussen
risico's van verschillende beleggingsobjecten binnen de portefeuille, moet naast kennis omtrent
het gerealiseerde, dan wel te verwachten rendement, daarom ook inzicht worden verkregen ten
aanzien van de relaties van de risico's met betrekking tot het rendement van de overige
beleggingsmogelijkheden. Door het verband tussen rendement en risico en tussen risico's van
beleggingsobjecten onderling, kan op portefeuilleniveau het totale risico door middel van
diversificatie worden gereduceerd. Daardoor kan volstaan worden met een lagere rendementseis
op portefeuilleniveau, wat weer positieve gevolgen heeft voor de financiële performance van die
portefeuille in termen van waardecreatie.

2

Hoofdstuk 3 Performance-meting
Beleggen in vastgoed is een investeringsvraagstuk: performance-meting van gerealiseerde en te
verwachten prestaties van vastgoedobjecten en de -portefeuille dient gericht dient zijn op de
vraag of bepaalde beleggingsbeslissingen juist of onjuist (zullen) zijn geweest.
Meting van performance kent diverse redenen . In de eerste plaats is performance-meting nodig
om te beoordelen of de portefeuille nog wel efficiënt is in termen van rendement en risico. Ten
tweede dient het als communicatiemiddel richting aandeelhouders, participanten of eigenaren ,
om de gekozen beleggingsstrategie te verantwoorden, dan wel bij te stellen op basis van de
behaalde resultaten. Tot slot kan performance-meting beschouwd worden als het vergaren van
empirisch materiaal om vastgoedobjecten en vastgoed in het algemeen beter te begrijpen [De
Kroon 2002]. Dit hoofdstuk zal nader ingaan op het principe van performance-meting, alsmede
de verschillende analyses, die essentiële onderdelen vormen van de performance-meting.

3.1

Prestaties en performance
Doel van dit onderzoek is te komen tot een methode om de gerealiseerde, dan wel te verwachten
performance van individuele vastgoedobjecten en de bijhorende vastgoedportefeuille aan de
hand van de geleverde prestaties inzichtelijk te maken, ten behoeve van het kunnen nemen van
gefundeerde beleggingsbeslissingen. Prestaties zijn in deze context de (aangenomen)
exploitatieresultaten van de vastgoedobjecten en -portefeuille. Performance kan gedefinieerd
worden als:
"De relatieve bepaling van het gerealiseerde, dan wel geprognosticeerde resultaat uit
exploitatie van het betreffende vastgoedobject en de -beleggingsportefeuille, gelet op de
omstandigheden en marktontwikkelingen" [bewerkt naar Keeris, 2001].

Die relatieve bepaling betreft een vergelijking van de behaalde en geleverde, dan wel te
verwachten prestaties met een bepaalde norm, ook wel 'benchmark' genoemd. Dit kan de
ingenomen positie zijn ten opzichte van de markt, een index of overeenkomstige vergelijkingen,
op basis van onder meer de TRR en de IRR. Die prestaties komen volgens de definitie voort uit
het exploitatieresultaat, waarbij in het kader van dit onderzoek de financiële prestaties gemeten
worden in termen van waardecreatie.
De performance-meting resulteert uiteindelijk in een toe te kennen performance-typering,
waarmee de betreffende objecten naar mate van financiële en niet-financiële prestaties
gecategoriseerd kunnen worden. Die performance-typering kan gezien worden als een prestatieprofiel, op basis waarvan eenvoudig selectie plaats kan vinden van objecten, die voor dispositie
in aanmerking komen en objecten die beslist in de portefeuille behouden moeten worden, dan
wel - afhankelijk van het specifieke doel van de performance-meting - die voor acquisitie in
aanmerking komen. In hoofdstuk 8 zullen de te onderscheiden prestatie-profielen aan bod
komen. In figuur 3.1 is het schematisch model van de performance-meting weergegeven.
Prestaties drukken het absolute resultaat uit, terwijl performance feitelijk het relatieve resultaat
uitdrukt. De performance geeft zodoende geen oordeel over het absolute resultaat. Zo kan
relatief gezien een goede performance behaald zijn bij absoluut gezien een negatieve score,
bijvoorbeeld indien er een betere performance is geweest ten opzichte van de concurrentie of de
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benchmark. In het navolgende zullen de mogelijkheden voor het bepalen van de benchmark,
evenals het principe van benchmarking toegelicht worden.

Bestaande
vastgoedportefeuille
Objecten

Performance-meting

Prestaties
Financieel / Niet-financieel

Benchmarking

Toewijzen prestatieprofiel

Aangepaste
vastgoedportefeuille

Beleggingsbeslissingen

Objecten

Acquisitie/ Dispositie

Figuur 3. 1: Schematisch model voor performance-meting.

3.2

Benchmarking
Bij benchmarking worden de te onderzoeken prestaties relatief tegen absolute en vaste waarden
voor het betreffende meetmoment afgezet. De bepaalde referentiewaarde is de benchmark [De
Grunt, 2001]. Benchmarking is in deze dus het vergelijken van de prestaties ten opzichte van
een vooraf vastgestelde norm. Middels deze vergelijking kan een oordeel gegeven worden over
de relatieve performance ten opzichte van die norm.

3.2.1 Benchmark als prestatie-eis
Voor inzicht in de performance van de vastgoedobjecten en -portefeuille, dienen de prestaties
ervan afgezet te worden tegen de gestelde norm, oftewel de benchmark. Een dergelijke norm
kan volgen uit bijvoorbeeld het strategisch beleid van de organisatie en drukt zodoende het
minimaal gewenste niveau uit van de te behalen resultaten. De benchmark kan dus worden
beschouwd als een minimum prestatie-eis voor de te leveren of geleverde prestaties.
Er is vervolgens sprake van out-performance van de betreffende benchmark, indien het eigen
resultaat beter is dan het resultaat van de gekozen benchmark, terwijl er sprake is van underperformance, indien het resultaat slechter is dan de benchmark.
Benchmarking kan onder andere worden onderscheiden in interne en externe benchmarking. Bij
interne benchmarking wordt de benchmark ontwikkeld vanuit gegevens die worden verkregen uit
de prestaties van de eigen organisatie of portefeuille, zonder dat daarbij gegevens van derden
benodigd zijn [Zeelen , 1999].
Bij externe benchmarking is de benchmark een algemeen door de markt geaccepteerde
referentiewaarde , voor de corresponderende te leveren prestaties. Die referentiewaarde is bij
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externe benchmarking gebaseerd op het (gewogen) gemiddelde van de geregistreerde prestaties
van de participerende marktpartijen over de beschouwde periode. Externe benchmarking geeft
aldus een beeld van de eigen performance ten opzichte van de concurrentie. Door het afzetten
van de eigen prestaties tegen die van een beter presterend fonds, kan achterhaald worden waar
de mogelijkheden liggen ter verbetering van de eigen organisatie en portefeuilleprestaties
[Tiemstra, 2000]. Meestal wordt voor externe benchmarking een index als benchmark
gehanteerd, zoals in Nederland de ROZ/IPD-Vastgoedindex. Bij externe benchmarking kan het
bovendien vergelijking met de benchmark betreffen van zowel het marktuniversum van de
corresponderende benchmark, als de benchmark exclusief de eigen resultaten.
Eerder is naar voren gekomen dat performance-meting in dit onderzoek wordt toegepast, om de
prestaties van de eigen vastgoedportefeuille en de daarin opgenomen objecten onderling
inzichtelijk te maken. In die zin betreft de performance-meting de relatieve resultaatvergelijking
op basis van interne benchmarking 2 •

3.2.2 Keuze van de benchmark

Zoals beschreven, geeft de interne benchmark de minimum prestatie-eis van de gewenste
prestaties, oftewel de eis van het minimale prestatieniveau van een belegging. Is die eis
haalbaar, dan zal de belegger zich vervolgens richten op het out-performen van de benchmark.
Voor het out-performen is niet zozeer de minimum prestatie-eis van belang, maar de waarde van
het maximaal haalbare resultaat. Die waarde geeft feitelijk de optimale performance weer en
wordt bepaald door het 'best-in-practice'-object, oftewel de beste prestaties die - onder de
heersende (markt-)omstandigheden - voor objecten binnen de vastgoedportefeuille haalbaar
bleken te zijn. Deze objecten zijn gesitueerd in de zogenaamde 'benchmark-area' en geven
aldus de streefwaarden voor de prestaties van de overige objecten. Aangezien het is aangetoond
dat dergelijke prestaties te realiseren zijn, zijn de betreffende benchmarks realistische
streefwaarden voor de te leveren prestaties binnen de gegeven portefeuille.
Voor het beoogde doel van de performance-meting in dit onderzoek, te weten het ondersteunen
van acquisitie- en dispositiebeslissingen, is die streefwaarde echter van minder groot belang.
Voor het correct kunnen afwegen van acquisite- en dispositiebeslissingen, is eerder de minimum
prestatie-eis voor de performance belangrijk, oftewel de in elk geval te realiserèn performance.
Indien objecten onder dit minimum presteren, zal op basis van die performance niet tot acquisitie
overgegaan mogen worden, dan wel - afhankelijk van de context - tot dispositie overgegaan
moeten worden.
De minimum streefwaarde als prestatie-eis kan volgen uit het strategisch beleid van de
vastgoedbeleggingsorganisatie. Echter, als die norm in het geheel niet haalbaar blijkt, is er geen
criterium waarop acquisitie- en dispositiebeslissingen kunnen worden genomen.
Er is daarom gekozen om voor de methode van performance-meting die in dit onderzoek
opgesteld wordt, een dynamische norm te hanteren. Die dynamische norm of benchmark wordt
vastgesteld op basis van de gemiddelde prestaties van de eigen portefeuille. Reden hiervoor is
2

Hoewel binnen dit onderzoek interne benchmarking wordt toegepast, dient bij performance-meting in het
algemeen ook 'de markt', oftewel de resultaten ten opzichte van de concurrentie, niet uit het oog verloren te
worden. Deze noodzaak van externe benchmarking wordt hier verder buiten beschouwing gelaten.
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dat objecten die onder het portefeuillegemiddelde presteren, de gemiddelde prestaties van de
vastgoedportefeuille verslechteren. Voor dispositie komen aldus objecten in aanmerking, indien
ze onder het portefeuillegemiddelde presteren. Voor acquisitie komen in deze optiek objecten in
aanmerking, indien ze (naar verwachting) boven het portefeuillegemiddelde zullen presteren,
aangezien die objecten de gemiddelde prestaties van de vastgoedportefeuille verbeteren.

PERFORMANCE
GOED

Buy/Hold

~

Portefeuillegemiddelde

~-

- ~I__B_e_nc_hm_a_rk_~

SLECHT

Figuur 3.2: Wijze van benchmarking, waarbij de gemeten performance op
portefeuilleniveau bepalend is voor de acquisitie c.q. dispositie.

Het is echter goed denkbaar dat het verantwoordelijke management het gemiddelde
prestatieniveau van de portefeuille te laag acht om een goede marktpositie te kunnen innemen,
in welk geval alsnog gewerkt kan worden met een beleidsmatig bepaald streefniveau.

3.3

Forecasting
"Om te vliegen moet je twee dingen goed in de gaten houden; je instrumenten en het punt in de
verte" (J. Tuijp, 1949).
Bovenstaand citaat heeft betrekking op het vliegen, maar zou eveneens van toepassing kunnen
zijn op het beleggen. Beleggingsbeslissingen worden namelijk genomen in het heden en zijn
enerzijds gebaseerd op de gegevens van de 'instrumenten': het inzicht dat verkregen wordt uit
informatie van het heden en het verleden op basis van de uit het trackrecord blijkende
gerealiseerde performance. Deze informatie voedt de visie en het beleggingsbeleid.
Anderzijds is beleggen toekomstgericht, aangezien de waarde van vastgoed altijd gerelateerd is
aan die toekomst. Bij het maken van beleggingsbeslissingen kijken beleggers derhalve vooruit,
waardoor deze beslissingen feitelijk genomen worden in referentie tot het 'punt in de verte': de
toekomstige situatie. Die toekomstige situatie wordt bepaald op basis van de (aangenomen)
toekomstige ontwikkelingen. De aannamen voor de toekomst zijn op hun beurt weer gedeeltelijk
gebaseerd op de - uit informatie van het heden en het verleden voortkomende - visie en het
(beleggings-)beleid.
Het bezitten van een individueel toekomstgericht beleggingsbeleid is noodzakelijk voor
benchmarking en performance-meting. Het ontwikkelen van dit beleid vraagt om forecasting en
scenario-denken. Essentieel is dus het ontwikkelen van een visie ten aanzien van de structurele
opbouw
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beleggingsportefeuille

op
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marktontwikkelingen, om vervolgens daarop de benchmark te baseren. Forecasting kan daarbij
gedefinieerd worden als:
"Een vorm van (beleidsgericht) onderzoek, waarbij op wetenschappelijk verantwoorde
wijze uitspraken over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen worden gedaan"
[bewerkt naar Aben, 2001].
Globaal gezien zijn er twee methoden op basis waarvan forecasting kan geschieden. De eerste
is gebaseerd op de aanname dat de toekomst als het verleden zal zijn. Deze benadering is
gericht op de resultaten uit het verleden, die vervolgens geëxtrapoleerd worden naar de
toekomst. De tweede is de scenario-benadering. In het algemeen hebben forecasts die gebruik
maken van deze benadering een planningshorizon van drie tot vijf jaar. Forecasting door het
verleden te extrapoleren naar de toekomst, betekent impliciet een oneindige planningshorizon
[Farell, 1997]. De twee benaderingen zullen hierna bondig worden toegelicht, waarbij forecasting
met name betrekking heeft op de financiële prestaties (kwantitatieve prestatiefactoren in termen
van rendement en risico) en in mindere mate op de niet-financiële prestaties (kwalitatieve
prestatiefactoren).
Een uitgebreide beschouwing van forecasting valt overigens buiten het kader van dit onderzoek.
Voor meer informatie met betrekking tot forecasting wordt verwezen naar de bestaande literatuur
(zie o.a. Aben, 2001; Kacapyr, 1996 en Sherman, 1996).

3.3.1 Het verleden als substitutie voor de toekomst

In het vorige hoofdstuk zijn reeds genoemd de (aangenomen) ontwikkelingen van de macroeconomische factoren, die van belang zijn bij het bepalen van de beleggingsstrategie. Die
ontwikkelingen worden van belang geacht, aangezien zij invloed hebben op het rendement en
risico van beleggingen en daarmee dus op de financiële performance.
Bij forecasting moeten uitspraken gedaan worden over de te verwachten toekomstige
ontwikkelingen, om aldus de invloed ervan door te kunnen rekenen in de rendement- en
risicoverwachtingen op object- en portefeuilleniveau. De toekomst is echter onbekend en
verwachtingen met betrekking tot die toekomst kunnen alleen inzichtelijk worden gemaakt, als
geanalyseerd wordt welke relaties er te herkennen zijn in de data- en tijdreeksen uit het
verleden, als indicator van trends in die ontwikkelingen. Die analyse van het verleden geldt
derhalve als spiegel voor de toekomst. Deze benadering is een kwantitatieve data-analyse,
waardoor men over gegevens moet beschikken van een voldoende lange periode. Daarbij
kunnen de volgende uitgangspunten aangehouden worden [Keeris, 2000b]:
•

het gemiddelde gerealiseerde rendement over de beschouwde periode weerspiegelt de
ontwikkeling van de marktpositie als een reactie op de gelopen systematische en
specifieke risico's;

•

de risico's zijn gedefinieerd als de standaarddeviatie van de behaalde rendementen
gedurende de beschouwde periode;

•

een portefeuille omvat meerdere objecten, waarbij de waarde van die portefeuille de
som is van de afzonderlijk aan die objecten toe te kennen waarden en waarbij het
portefeuillerendement gelijk is aan de som van de gewogen rendementen van de
objecten bij weging op basis van die toegekende waarde;

•

de behaalde rendementen in het verleden bieden echter geen zekerheid voor de
toekomst - waar de analyse feitelijk op gericht is.
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Hiervan uitgaande kan men zich via een dergelijke analyse een beeld vormen van
ontwikkelingen, welke zich in het verleden hebben voorgedaan ten behoeve van de
beeldvorming van te verwachten toekomstige ontwikkelingen. De technische analyse tracht dit te
voorspellen op basis van te signaleren trends, zoals deze uit die historische reeksen bij de
analyses naar voren komen en baseert daarop de rendementsverwachtingen en de toe te
kennen waarde(-ontwikkeling).
Uit diverse onderzoeken is gebleken, dat data- en tijdreeksen van de vastgoedmarkt uit het
verleden, gelijke ontwikkelingen vertonen welke zich herhalen in de tijd gezien [Van Maanen,
2003]. Dergelijke golfpatronen worden cycli genoemd, waarbij in het geval van de vastgoedmarkt
wordt gesproken over de 'vastgoedcyclus'. Wanneer de richting waarin deze reeksen zich
ontwikkelen bekend zijn, dan kan de huidige positionering op de cyclus bepaald worden. Tevens
kunnen er uitspraken worden gedaan over de te verwachten ontwikkelingen en zodoende de
invloed ervan op de performance van vastgoedbeleggingen . De vastgoedcyclus geeft de
mogelijkheid trends te onderscheiden en verwachtingen te geven betreffende de ontwikkeling
van de DESTEP-factoren, waardoor meer gefundeerde prognoses gedaan kunnen worden met
betrekking tot:
•

de vraag- en aanbodverhoudingen in de markt;

•

leegstandpercentages;

•

de waarde-ontwikkeling;

•

te verwachten rendement;

•

te lopen beleggingsrisico's.

In figuur 3.3 is een grafische weergave van de vastgoedcyclus gegeven, in dit geval uitgesplitst
naar de afzonderlijke golfbewegingen van vraag en aanbod op de vastgoedmarkt.
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Figuur 3.3: Schematische weergave van de vastgoedcyclus, uitgesplitst naar vraag- en aanbodcyclus
[bewerkt naar Born en Pyhrr, 1994].
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3.3.2 De scenario-benadering

Op basis van forecasting kan een toekomstbeeld geschetst worden voor de performance. Dit kan
naast genoemde methode van het extrapoleren van gegevens van het verleden naar de
toekomst, tevens gebeuren aan de hand van scenario's. Scenario's geven een toekomstbeeld op
basis van een aantal veronderstellingen. Voor het opstellen van scenario's is professionele
beoordeling cruciaal bij het selecteren van redelijke schattingen, gebaseerd op expertadvies,
betrouwbare gegevens en kennis van de betreffende markt [Lipsch, 1990].
De marktkennis en visie op marktontwikkelingen moet op een hoog aggregatieniveau door het
betreffende management in de aannamen voor de scenario's worden ingebracht. De
managementinformatie is daardoor volledig afhankelijk van de juistheid van deze uitgangspunten
voor verdere rekenkundige handelingen. Om die reden maken deze parameters onderdeel uit
van de beleidsvisie van de belegger. De benodigde parameters zijn te onderscheiden naar:
•

algemene data betreffende de economische ontwikkelingen;

•

de aan marktontwikkelingen gerelateerde data;

•

de data ten aanzien van te stellen rendementscriteria;

•

de objectspecifieke data.

De scenario-benadering is een kwalitatieve data-analyse en vraagt meer analytische inspanning
en vermogen tot forecasting, dan het extrapoleren van het verleden naar de toekomst. Het levert
echter wel een grotere flexibiliteit op bij het omgaan met veranderende omstandigheden en geeft
daardoor meer doeltreffende forecasts van toekomstige prestaties [Farell, 1997].
Bij het gebruik van de scenario-benadering worden veelal drie verschillende scenario's
opgesteld, te weten:
•

het optimistische scenario ('best-case');

•

het realistische scenario;

•

het pessimistische scenario ('worst-case').

Aan deze scenario's kunnen vervolgens kansen worden toegekend, dat de combinatie van
aannamen voorkomt. Daarbij wordt aan de te onderscheiden scenario's een kans van voorkomen
gekoppeld, zodanig dat één waarde resulteert waarin de diverse onzekerheden verdisconteerd
zijn. Het is essentieel dat deze inschatting van kans op nauwkeurige wijze geschiedt. De
uitkomsten staan of vallen uiteindelijk met de onderbouwing van de aannamen voor de
waarschijnlijkheid van de scenario's waarvan wordt uitgegaan.
Indien mogelijk dienen beide genoemde methoden van data-analyse bij forecasting te worden
gehanteerd, afhankelijk van de beschikbare data. De kwalitatieve benadering kan namelijk de
foutkans van de statistische berekeningen binnen de kwantitatieve benadering beperken.
Omgekeerd heeft het zoeken naar verklarende factoren weinig zin, wanneer deze niet
gekwantificeerd kunnen worden. Veelal wordt bij forecasting volstaan met de extrapolatie van de
aangenomen trend, eventueel met een alternatief en meer gevoelsmatig ingegeven scenario met
een optredende trendbreuk op een bepaald moment binnen de beschouwde periode [Keeris,
2002b].

3.4

Investeringsanalyse
Bij het meten van de performance kunnen de prestaties van de bestaande portefeuille op basis
van de exploitatiegegevens uit het heden en het historisch trackrecord in beeld worden gebracht.
Aldus kan directe ondersteuning geboden worden bij eventuele dispositiebeslissingen.
Bij acquisitie-overwegingen is de performance-meting een essentieel onderdeel van de
investeringsanalyse, op basis waarvan mede beslist kan worden of tot daadwerkelijke investering
overgegaan moet worden . Voor een investeringsanalyse geldt echter dat de kwantitatieve
performance niet zonder meer gemeten kan worden, aangezien er geen historisch trackrecord of
gegevens uit het heden met betrekking tot het gerealiseerde exploitatieresultaat bekend zijn.
Daarom is met name bij investeringsanalyses forecasting van belang, omdat daarmee de
toekomstige cashflows voor de beschouwde periode geraamd kunnen worden. Deze cashflows
omvatten achtereenvolgens:
•
de (aangenomen) aanvangsinvestering op het nul-moment, zijnde primo van het eerste
jaar van de beschouwde periode;
•
de (aangenomen) netto exploitatieresultaten per jaar, gedurende de beschouwde
periode;
•
de eventuele (aangenomen) bij- en desinvesteringen gedurende de beschouwde
periode;
•
de (aangenomen) restwaarde ultimo het laatste jaar van de beschouwde periode.
Het exploitatieresultaat wordt vervolgens bepaald op basis van de visie op de macroeconomische ontwikkelingen, de (sub)marktontwikkelingen, de positie van het object in die
betreffende submarkt, de verhuur ervan , de lastenontwikkeling etc. Om de invloed ervan te
bepalen, is het nodig de visie hierop om te zetten in scenario's voor de betreffende parameters,
welke op de genoemde aspecten betrekking hebben.

3.5

Resumé
Om beleggingsbeslissingen die betrekking hebben op vastgoedobjecten en de
vastgoedportefeuille te ondersteunen, dient de performance van die portefeuille en van de
betreffende vastgoedobjecten inzichtelijk te worden gemaakt. Wanneer performance-meting
zorgvuldig wordt uitgevoerd, kunnen - uitgaande van de bestaande portefeuille - verantwoorde
en minder risicovolle acquisitie- en dispositiebeslissingen genomen worden.
In het voorgaande is gebleken dat voor het kunnen meten van performance, de belegger eerst
moet bepalen welke prestaties hij tegen welke prestatienorm wil afzetten. Vervolgens kan hij
zowel de gerealiseerde performance op basis van de gegevens uit het verleden, als de actuele
performance op basis van de gegevens uit het heden in beeld brengen. Tevens dient hij de
toekomstige performance te bepalen. Beleggen is namelijk toekomst gericht: de waarde van
vastgoed is gebaseerd op de waardering die een gebruiker heeft voor de functionaliteit die wordt
aangeboden en dat is altijd gerelateerd aan de toekomst. De te verwachten performance kan
middels forecasting inzichtelijk worden gemaakt. Daartoe dient de belegger te onderzoeken
welke relaties er te herkennen zijn in de data- en tijdreeksen uit het verleden. Vervolgens kan de
belegger, op basis van de gemeten (aangenomen) toekomstige performance, een selectie
maken van objecten die relatief goed dan wel slecht presteren, waarop hij zijn acquisitie- c.q.
dispositiebeslissingen kan funderen of juist zijn beleggingsbeleid op kan afstemmen.
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De prestatienorm wordt binnen het onderzoekskader bepaald op basis van de interne
benchmark, die wordt vastgesteld op het niveau van de gemiddelde prestaties van de
portefeuille. In die zin is er sprake van out-performance, indien objecten boven het
portefeuillegemiddelde presteren en is er sprake van under-performance, indien ze onder dat
gemiddelde presteren.
Aangezien er feitelijk twee verschillende portefeuillegemiddelden zijn, te weten de gemiddelde
waarde van de mate van waardecreatie (financiële prestaties) en de gemiddelde totaal-score met
betrekking tot de kwalitatieve waardering (niet-financiële prestaties), kunnen aan de prestaties
ten opzichte van die gemiddelden vier verschillende beoordelingen gegeven worden. In
hoofdstuk 8 zullen deze verschillende beoordelingen behandeld worden, waarna ze vertaald
worden naar de toe te kennen prestatie-profielen. Deze gekozen wijze van benchmarking en
performance-meting is het uitvloeisel van het vinden van een optimale balans tussen financiële
en niet-financiële prestaties.
Forecasting kan van nut zijn om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkelingen met
betrekking tot macro-economische aspecten, (sub-)markt aspecten, commerciële aspecten en
object-gerelateerde aspecten, om aldus gefundeerde ramingen te maken van toekomstige
resultaten, zoals de te verwachten cashflows en waarde-ontwikkeling. Om een zo betrouwbaar
mogelijke prognose te verkrijgen, is een continue monitoring met betrekking tot genoemde
aspecten essentieel, zodat wijzigingen in ontwikkelingen en/of eventuele trendbreuken tijdig
worden verwerkt in de visie op de toekomst en de (scenario-) berekeningen.
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Hoofdstuk 4 Financiële prestaties: waardecreatie
Om de kwantitatieve performance van vastgoedobjecten en de -portefeuille te bepalen, wordt
binnen dit onderzoekskader de mate van waardecreatie als indicator gehanteerd voor de
geleverde financiële prestaties. Daartoe fungeert de methodiek van de 'Economie Value Added'
(EVA) om de mate van waardecreatie te meten. De EVA-methodiek geeft een goed inzicht of en in welke mate - een vastgoedbeleggingsonderneming in staat is waarde te creëren voor haar
aandeelhouders, en zodoende of er sprake is van een mogelijk te behalen positieve
performance. In dit hoofdstuk zal het principe van de EVA-methodiek toegelicht worden , alsmede
zullen de componenten beschreven worden, die dienen als input van de EVA. Tot slot zullen die
componenten vertaald worden voor toepassing ervan op vastgoedgeldbeleggingen.

4.1

Waardecreatie en de Economie Value Added
Waardecreatie zegt zoveel als dat de onderneming in staat is meer middelen te verwerven dan
datgene wat vermogensverschaffers eisen voor de verstrekking van (risicodragend) vermogen.
Waardecreatie drukt daarbij het geheel uit van de toegevoegde economische waarde van een
aantal rendementsbeïnvloedende factoren , te weten:
•
de netto cashflow over de beschouwde periode;
•
de waarde primo en ultimo de beschouwde periode;
•
de kosten van het geïnvesteerd vermogen.
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vastgoedbelegging succesvol is gebleken. Een investering is pas succesvol, indien de aan het
geïnvesteerde vermogen toegekende kosten opgebracht worden. Het exploitatieresultaat dient
dus niet alleen afgezet te worden aan de gemaakte exploitatiekosten, maar ook tegen de
geldende rendementseis voor het ingezette vermogen. In figuur 4.1 is dit verschil in benadering
van de financiële performance schematisch weergegeven .
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Figuur 4. 1: Schematisch overzicht van verschil in benadering van financiële performance
[bewerkt naar Bouwens en Van Lent, 2000].

Om de mate van waardecreatie te bepalen, is door Stern en Stewart in 1991 het begrip
'Economie Value Added' geïntroduceerd, welke wordt gedefinieerd als:

"Een begrip waarmee het waardeverschil wordt aangeduid tussen de (aangenomen)
netto opbrengsten en de gemiddelde, gewogen vermogenskosten van het betreffende
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vastgoedobject, dan wel - afhankelijk van de context - de vastgoedportefeuille of
-onderneming" [Keeris, 2001 ].

De EVA is feitelijk een benadering van het economisch winstbegrip. In die zin verschilt de EVA
van het boekhoudkundige winstbegrip in drie aspecten. Ten eerste is de EVA de residuele winst
na aftrek van alle vermogenskosten over de investeringen die zijn aangewend om een bepaald
resultaat uit operationele activiteiten te bereiken. Ten tweede gebruikt de EVA-methodiek een
rendementseis (vermogenskostenvoet), waarbij beleggers worden gecompenseerd door het
risico van de investering. Voor de beoordeling van het investeringsrisico wordt gebruik gemaakt
van de moderne theorie van de vermogensmarkten. Met behulp van het Capita! Asset Pricing
Model wordt een specifieke, op de markt gebaseerde, risicopremie berekend voor de investering
in kwestie. Ten slotte worden de boekhoudregels aangepast volgens de 'Equity Equivalents', om
zodoende tot een prestatiemaatstaf te komen die niet wordt beïnvloed door 'arbitraire'
accountingregels [Bouwens en Van Lent, 2000].
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vastgoedbeleggingsportefeuille of -organisatie gedurende de beschouwde periode en is gelijk
aan de netto operationele winst op kasbasis na belastingen, oftewel de 'Net Operating Profit
After Tax' (NOPAT). De NOPAT-waarde staat gelijk aan de teller in de formule voor de
rendementsberekening op het geïnvesteerd kapitaal, oftewel de 'Return On lnvested Capita!'
(ROIC). In formule wordt deze weergegeven als:
ROIC = NOPAT / IC
waarbij: ROIC

= Return On lnvested Capita!;

NOPAT

= Net Operating Profit After Tax;

IC

= lnvested Capita!.

Het totale geïnvesteerde vermogen bestaat uit het eigen vermogen en het vreemd vermogen en
wordt bepaald op basis van de marktwaarde. Door het behaalde rendement te vergelijken met
het geïnvesteerde vermogen tegen marktwaarde, ontstaat een beter beeld van dat behaalde
rendement.

4.2

De Weighted Average Cost of Capita!
In de vertaling van EVA tot 'toegevoegde economische waarde' komt de term 'toegevoegd' voort
uit het begrip dat slechts aandeelhouderswaarde wordt gecreëerd, indien het (operationeel)
rendement dat het door de onderneming werkelijk geïnvesteerde vermogen oplevert, de
gewogen gemiddelde vermogenskosten overtreft [Van Rasse!, 2000]. De EVA is dus het
resultaat dat overblijft nadat aan alle claims van vermogensverschaffers is voldaan .
De rendementseis van de vermogensverschaffers is een gemiddelde van het geëiste rendement
door eigen vermogen-verschaffers (aandeelhouders) en het geëiste rendement door vreemd
vermogen-verschaffers.
Voor
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ondernemingsactiviteiten opgebracht moeten worden, terwijl voor het eigen vermogen daarvoor
een vooraf gestelde, minimale rendementseis geldt. Deze beide percentages en de daaraan
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vermogenskostenvoet, oftewel de 'Weighted Average Cost of Capital'

gemiddelde

rNACC).

Deze

rendementseis dient dekking te geven aan de onderkende te lopen beleggingsrisico's.
De WACC wordt gedefinieerd als:

"De referentiewaarde voor het minimaal te behalen rendement, gelet op de dekking van
de gemiddelde financieringslasten en het behoud van waarde van het geïnvesteerde
vermogen in relatie tot prijs- en welvaartsontwikkelingen" [Keeris, 2001].
De WACC van een beleggingsobject (of onderneming) is sterk afhankelijk van het risico dat
gepaard gaat met de investering in dat object (of in die onderneming). Vermogensverschaffers
vragen een compensatie voor het lopen van risico in de vorm van een premie bovenop het
risicovrije rendement. Hoe hoger het risico voor vermogensverschaffers, hoe hoger het
rendement dat zij eisen op hun belegging en hoe hoger de WACC. De formule voor deze
gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet kan als volgt worden weergegeven [Van Rassel,
2000]:
WACC = [EV / IC] * Re + [VV / IC] * Rd
waarbij: WACC
EV

= Weighted Average Cost of Capita!;

= marktwaarde eigen vermogen;

w

= marktwaarde vreemd vermogen;

IC

= lnvested Capita! (marktwaarde totaal geïnvesteerd vermogen);

Re

= Return on Equity (rendementseis eigen vermogen-verschaffers);

Rd

= Return on Debt (gemiddelde rendementseis vreemd vermogen-

verschaffers).
De kostenvoet van het vreemd vermogen is het gewogen gemiddelde rentepercentage van de
(lange termijn) leningen die door de onderneming zijn aangetrokken, om aldus kapitaalintensieve
investeringen mogelijk te maken. Om deze reden is de vreemd vermogenskostenvoet vaak
eenvoudig uit de jaarrekening te herleiden, namelijk door de rentelasten te delen door het
vreemd vermogen [Van Rasse!, 2000].
De aan het aangetrokken vreemd vermogen verbonden rentelasten worden in de WACC
opgevoerd conform de nominale lasten. Daaraan zitten geen risico's verbonden, omdat deze
reeds door de financier van dat vreemd vermogen verwerkt zijn in het door hem gehanteerde
rentepercentage volgens diens eigen inzichten. De te lopen beleggingsrisico's drukken daardoor
volledig op de component van het eigen vermogen en moeten tot uitdrukking gebracht worden in
de daaraan te verbinden minimaal te behalen rendementeis.
De minimale rendementseis voor eigen vermogen-verschaffers is echter moeilijker te bepalen,
vanwege het feit dat deze rendementseis niet uit de jaarrekening blijkt. De jaarrekening laat
immers wel het rendement op het eigen vermogen of het dividend rendement bepalen, doch niet
het door beleggers geëist rendement dat voor een deel door de stijging (of daling) van de
beurskoers tot uitdrukking komt. In het navolgende wordt nader ingegaan op de theoretische
methodiek die wordt toegepast om die rendementseis te kunnen bepalen.

4.3

Het Capital Asset Pricing Model
De rendementseis van het eigen vermogen wordt op de financiële beleggingsmarkt veelal
bepaald aan de hand van de theorie van het Capita! Asset Pricing Model, waarbij het verwachte
of geëiste rendement is opgebouwd uit een zogenaamd risicovrij rendement en een risico-opslag
waarin het marktrisico besloten ligt [Buijssen , 2001].
In paragraaf 2.5 is de Moderne Portefeuille Theorie (MPT) van Markowitz reeds ter sprake
gekomen. De MPT gaat ervan uit dat er - onder ideale marktomstandigheden - een verband
bestaat tussen het te verwachten rendement en het te lopen risico, waarbij hoge rendementen
slechts kunnen worden behaald bij het accepteren van een groter risico. Daarbij kan het totale
(portefeuille-)risico gedempt worden, door het diversifiëren over beleggingsmogelijkheden die
niet (volledig) aan elkaar gecorreleerd zijn [Klijnen , 1992].
De econoom Sharpe heeft het model van Markowitz enigszins gemodificeerd , om het binnen de
portefeuille meer praktisch toe te kunnen passen . Zijn 'Capita! Asset Pricing Model' (CAPM) stelt
dat een deel van het risico, te weten het systematisch risico, van elk individueel beleggingsobject
onvermijdbaar is, maar dat een ander deel, het zogenaamde specifieke (niet-systematische)
risico, door diversificatie kan worden geëlimineerd (zie bijlage 2).

î

1-----< Systematisch risioo

Aantal objecten -

Figuur 4.2: Invloed van diversificatie op de standaarddeviatie van de portefeuille.

Het specifieke risico betreft de gevoeligheid van het rendement van een beleggingsobject voor
factoren die specifiek betrekking hebben op het betreffende beleggingsobject. Voor vastgoed kan
dat bijvoorbeeld de locatie zijn, de aard van de huurders of de fysieke kwaliteiten van het
gebouw. Het betreft voor vastgoed dus alle objectgebonden risico's.
Het systematische risico betreft de gevoeligheid van het rendement van een beleggingsobject
voor de niet-beïnvloedbare risico's , welke voortkomen uit de algemeen optredende (macroeconomische) ontwikkelingen van de markt. Het systematische risico wordt daarom ook wel
aangeduid als het marktrisico en wordt uitgedrukt middels de bèta en het symbool /3. Aangezien
volgens de theorie van het CAPM het systematische risico niet door diversificatie in de
beleggingsportefeuille kan worden geëlimineerd , dient slechts dit deel van het risico te worden
vergoed in de aan te houden rendementseis.

4.4

De bèta van beleggingen
Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, is de standaarddeviatie een begrip voor de maat van
bewegingen rond het gemiddelde en geeft het de spreiding aan van de gerealiseerde, dan wel
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aangenomen resultaten ten opzichte van dat gemiddelde. Het beeld van de afwijkingen vormt het
profiel van het te lopen risico dat het gemiddelde niet gehaald zal worden, de variantie. Op basis
van de standaarddeviatie of de variantie kan van gemeten (historische) rendementen uit een
tijdreeks van een belegging het rekenkundig gemiddelde, oftewel het theoretisch verwachte
rendement worden berekend. Op basis van de verkregen exploitatiegegevens met betrekking tot
rendement en risico fungeert aldus de historische realisatie als substituut voor de toekomst.
Een

andere

benadering

om

het

(te

verwachten)

rendement

op

een

belegging

of

beleggingsportefeuille te berekenen, gaat uit van risicofactoren die inwerken op die belegging,
waardoor het na te streven rendement van de markt niet wordt gehaald. Deze risicofactoren
worden gebundeld in de bèta (P). De p betreft volgens de theorie van het CAPM het eerder
beschreven systematische risico of marktrisico en kan gedefinieerd worden als:
"Een maatstaf voor het systematische risico van een (vastgoed-)beleggingsobject,
-portefeuille, of -instelling, waarmee de gevoeligheid van het rendement van een asset
ten opzichte van het rendement van de betreffende markt als geheel weergegeven
wordt, waarbij uitgegaan wordt van de veronderstelling dat alle beschikbare informatie
bij de prijsvorming verwerkt is" [Keeris, 2001 ).
Uit de definitie blijkt dat de p uitgaat van de veronderstelling dat alle informatie in de prijsvorming
tot uitdrukking is gebracht. Deze lijn van denken wordt aangeduid met de benaming 'Efficiënte
Markt Theorie' (EPT). Echter, door de eerder genoemde karakteristieken van de directe
vastgoedmarkt, gaat deze theorie voor vastgoed niet volledig op. In het volgende hoofdstuk zal
hier nader op worden ingegaan.
De formule voor de P van een belegging ten opzichte van de markt, kan worden weergegeven
als de verhouding tussen enerzijds de covariantie van het rendement van de betreffende
belegging met het corresponderende marktrendement, ten opzichte van anderzijds de variantie
van dat marktrendement:

Pi = Covariantie (Ri , Rm) / Variantie (Rm)
waarbij: Pi

= systematisch risico van belegging i;

Ri

= rendement van belegging i;

Rm

= rendement van de markt.

De p is feitelijk een maatstaf voor het beleggingsrisico, waarmee de relatieve beweging van
afzonderlijke rendementen ten opzichte van het marktrendement wordt uitgedrukt. Het
marktrendement heeft daarbij per definitie een p van 1, terwijl het risicovrije rendement per
definitie een p van O heeft. Voor een individuele belegging met een P van 1 is de volatiliteit van
het rendement dan ook exact gelijk aan die van het marktrendement. Een p groter dan 1 geeft
aan dat de volatiliteit van het rendement van die belegging in dezelfde richting beweegt als die
van het marktrendement, doch dat deze bewegingen heftiger zijn; er is dus een groter risico dan
de markt. Een P tussen O en 1 betekent een lager risico dan de markt. Bij een p kleiner dan 0
beweegt de volatiliteit tegengesteld ten opzichte van de volatiliteit van het marktrendement
(negatief gecorreleerd). De verschillende waarden die deze risicofactor kan aannemen en de
betekenis ervan, zijn weergegeven in figuur 4.3.

/ Meer rlsicovol dan de markt

~-----1

Minder risioovol dan de markt

1

Tegengesteld aan de markt

Figuur 4. 3: De f3 als maatstaf voor beleggingsrisico's in referentie tot de markt.

Door bij het samenstellen van een efficiënte portefeuille gebruik te maken van de /J, worden alle
beleggingen aan een gemeenschappelijke factor gerelateerd, waarbij de onderlinge verschillen
steeds relatief worden uitgedrukt ten opzichte van het meetpunt. Bij het bepalen van onderlinge
covarianties en correlaties van beleggingen is dit niet het geval, waardoor berekeningen bij een
omvangrijke portefeuille erg arbeidsintensief zijn.

4.5

Rendementseis
De rendementseis wordt binnen de theorie van het CAPM bepaald op basis van het te
verwachten rendement. Indien er sprake is van verwachtingen ten aanzien van aan de
aangenomen toekomstig ontwikkelingen gerelateerde data, wordt in het algemeen de letter 'E'
('Expected') toegevoegd, als onderscheid van het reeds gerealiseerd resultaat. Bij dergelijke
aannamen voor toekomstige verwachtingen wordt ook wel gebruik gemaakt van het aangeven
van de kans van waarschijnlijkheid, dat de betreffende aanname uit zal komen, hetgeen met de
letter 'P' ('Posibility') wordt weergegeven. In combinatie gebruikt, geeft zodoende de codering 'E'
het naar verwachting te behalen totale resultaat aan, op basis van de waarschijnlijkheid 'P' dat
de daaraan ten grondslag liggende resultaten gehaald zullen worden.
In het navolgende wordt bij het bepalen van de rendementseis niet gesproken over het
verwachte rendement, maar over het minimaal geëiste rendement, gelet op de onderkende
risico's. Daarbij wordt niet de letter 'E' gehanteerd, maar de letter 'T', waarbij de 'T' staat voor
'Target'. De 'E' drukt zodoende hierna slechts de verwachting van het betreffende rendement uit
op basis van de eigen aannamen of zoals deze verkregen is via forecast-berekeningen.
Het CAPM gaat uit van de 'Capital Market Line' (CML), weergegeven in figuur 4.4, welke het
lineaire verband aangeeft tussen de te lopen risico's en het daaraan verbonden minimaal geëiste
rendement. Deze CML leidt de rendement/risico-verhouding af van de gegevens van de totale
portefeuille. De CML bestaat uit twee componenten: een risicovrij rendement, oftewel het
rendement wat men met zekerheid kan verwerven, en een premie voor het risico dat gelopen
wordt. De relatie van de individuele belegging met de marktportefeuille wordt daarbij aangeduid
met de eerder genoemde fJ en kan grafisch worden weergegeven middels de 'Security Market
Line' (SML), zoals in figuur 4.5 zichtbaar is. Op basis van deze SML is het theoretisch mogelijk
om het minimaal geëiste rendement op elke willekeurige belegging over een bepaalde periode te
bepalen. Daarbij is het uitgangspunt dat bij een groter risico een hogere rendementseis behoort,
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een essentieel onderdeel van het CAPM. Deze relatie wordt voor het gerealiseerde rendement in
formulevorm weergegeven als [Brown en Matysiak, 2000]:
T(Ri) = Rrv + Pi [T(Rm) - Rrv]
waarbij: T(Ri)

= minimaal geëist rendement van belegging i;
= risicovrij rendement;

Rrv
T(Rm)

= geëist rendement van de marktportefeuille;

Pi

= systematisch risico van belegging i.

so-

0

11-

1,0

Figuur 4.4: Grafische weergave van de Capita/ Market

Figuur 4.5: De Security Market Line, die de relatie

Line en de efficiënte grenslijn.

tussen de P en het geiiist rendement weergeeft.

Aangezien de p van de markt per definitie gelijk is aan 1, kan geconstateerd worden dat het
minimaal geëiste marktrendement T(Rm) gelijk is aan het gerealiseerde marktrendement Rm,
waardoor de formule als volgt kan worden weergegeven:
T(R;) = Rrv + Pi [Rm - Rrv]
Voor het toekomstig geëiste rendement geldt dezelfde formule , maar dan op basis van de
aangenomen verwachtingen:
T(E(Ri)) = Rrv + Pi [T(Rm) - Rrv]
waarbij: T(E(Ri))

= minimaal geëist toekomstige rendement van belegging i;

Rrv

= risicovrij rendement;

E(Rm)

= aangenomen c.q. verwacht rendement van de marktportefeuille;

Pi

= systematisch risico van belegging i.

In de praktijk wordt voor het risicovrije rendement veelal het rendement op langjarige
staatsobligaties (bijvoorbeeld 10 jaar) aangenomen . Voor het verleden kan de historische p
berekend worden door middel van het gerealiseerde beleggingsrendement en het gerealiseerde
marktrendement. De toekomstige

p,

behorend bij het verwachte beleggingsrendement, dient

bepaald te worden op basis van prognoses voor dat verwachte rendement. Echter, het probleem
dat zich hierbij voordoet, is dat er nooit zekerheid bestaat dat deze verwachtingen ook uitkomen.
Zoals beschreven in hoofdstuk 2, wordt de kans dat een bepaald rendement gehaald zou kunnen
worden, op de financiële markt daarom veelal bepaald aan de hand van historische data. Aldus
geeft de historische datareeks een indicatie voor het te verwachten rendement. Men spreekt dan
van een ex-post risico-meting. Voorwaarde is echter wel het beschikbaar zijn van een reeks met
voldoende

betrouwbare,

representatieve

historische

data

[Lantinga ,

1996].

Voor

de

j
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vastgoedmarkt kan dit een knelpunt zijn. Hier zal in het volgende hoofdstuk op worden
teruggekomen.

Belegging (specifiek)

Markt (algemeen)
Rendement (gegeven)

Rendement (gegeven)

Risicovrij

Markt

Markt

Belegging

Risicovrij
Rendement Rrv

Rendement Markt
Rm

Rendement Markt
R,,,

Rendement
Belegging R,

Risico (gegeven)

Risico (gegeven)

Risicovrij: SDrv

Markt: SDm

Mar~t: SDm

Belegging : SD,

Systematisch
risico /Jrv = 0

Systematisch
risico.Om= 1

Systematisch
risico p,,, = 1

Systematisch
risico ,B,

Risicopremie (gegeven)

Risicopremie (vereist)

Markt

Belegging

Risicopremie markt
[Rm- Rrv]

Risicopremie belegging
,8, .[Rm-Rrv]

Rendementeis W (gegeven)

Rendementeis EV (vereist)
Financiering

Belegging

Vereist Rendement W
T(Rd,)

Vereist Rendement EV
T(Re,)= Rrv + {J, • !Rm• Rrv]

Belègging

1

·

Weighted Average Cost of Capita(
Belegging

1

Vermogenskostenvoet
WACC; = [EV / IC] • T(Re,)+ [W / IC]• T(Rd;)

1

Figuur 4. 6: Schematische opbouw van de Weighted Average Cost of Capita/.

Om de minimale rendementseis voor een beleggingsobject te bepalen, dient dus eerst de fl te
worden berekend aan de hand van de covariantie van het gerealiseerde of te verwachten
beleggingsrendement en het marktrendement, ten opzichte van de variantie van dat
marktrendement. Vervolgens kan op basis van de formule van de SML, het geëiste rendement
voor het verleden of de toekomst berekend worden. Daarbij geven het gerealiseerde of
verwachte marktrendement en het geldende risicovrije rendement de beide referentiepunten voor
de SML. In het geval van het marktrendement geldt immers per definitie een fl van 1, zodat het
gerealiseerde of te verwachten marktrendement gelijk is aan het geëiste marktrendement, terwijl
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voor het risicovrije rendement per definitie een p van 0 geldt, zodat hiervoor geen risicopremie
voor benodigd is.
Met behulp van de beschreven theoretische methodiek kan, naast de eenvoudig te bepalen
rendementseis voor de vreemd vermogen-verschaffers, tevens de andere component van de
WACC, te weten de rendementseis van de eigen vermogen-verschaffers, bepaald worden. In
figuur 4.6 is de opbouw van de WACC schematisch weergegeven.

4.6

Input-componenten van de EVA voor vastgoed
In het voorgaande zijn de verschillende componenten beschreven die dienen als input voor
berekening van de EVA. Om nu de toegevoegde economische waarde te kunnen bepalen, moet
het behaalde rendement gecorrigeerd worden voor de waarde van de uitgangssituatie, ook wel
genoemd het 'autonome vermogen'. In formulevorm wordt dat weergegeven als:
EVA= NOPAT- 0/vACC x IC), oftewel:
EVA= (ROIC-WACC) x IC
waarbij: EVA

= Economie Value Added (toegevoegde economische waarde);

ROIC

= Return On lnvested Capital (rendement op geïnvesteerd vermogen);

WACC

= Weighted Average Cost of Capital (gewogen gemiddelde
vermogenskostenvoet);

IC

= lnvested Capita! (marktwaarde totaal geïnvesteerd vermogen).

Op basis van de gegeven formule voor EVA, kan gesteld worden dat sprake is van toegevoegde
economische waarde, indien:
•
•

EVA>0;
(ROIC-WACC) > 0.

Uit de formule blijkt dat de ROIC, de WACC en de IC samen de toegevoegde economische
waarde bepalen. Daarbij geeft (ROIC percentage waarmee

de

WACC) de zogenaamde EVA-spread aan, het

uiteindelijk toegevoegde waarde

bepaald

wordt,

oftewel

de

kapitalisatiefactor voor de EVA. De IC geeft de waarde van de investering weer die met de
belegging gemoeid is.
Aangezien de EVA-methodiek en de input-componenten hun oorsprong vinden in de
economische wetenschap en worden toegepast op de financiële (beleggings-)markten, moet
bepaald worden welke definities van de componenten voor vastgoedbeleggingen gehanteerd
kunnen worden, om aldus tot een correcte toepassing van de EVA-methodiek voor direct
vastgoed te komen .

4.6.1 lnvested Capital voor vastgoed
In het algemeen wordt bij EVA-berekeningen de marktwaarde van het geïnvesteerd vermogen
gebaseerd op de historische boekwaarden van de assets. De jaarrekeningen van
vastgoedfondsen geven echter alleen een geschatte marktwaarde van de vastgoed-assets.
Historische boekwaarden zijn dan ook niet van belang; relevant is of er adequate rendementen
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worden gemaakt op het vermogen dat vrij zou komen, indien alle assets op het betreffende
moment zouden worden verkocht. Derhalve wordt het geïnvesteerd vermogen voor vastgoed
gedefinieerd als:
"De geschatte marktwaarde van de vastgoed-assets plus overige assets" [ABN AMRO ,
2001).
Aangezien

in

dit

onderzoek

de

waardecreatie

betrekking

heeft

op

individuele

vastgoedbeleggingobjecten, wordt voor de IC uitgegaan van de marktwaarde van het
betreffende vastgoedobject.
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Figuur 4. 7: Jaarlijkse marktwaarden van de vastgoedbelegging.

4.6.2 Return On lnvested Capital voor vastgoed
Voor de ROIC wordt voor beleggingen het totaal beleggingsresultaat aangehouden, dus inclusief
(ongerealiseerde) waardestijgingen [Van Rassel , 2000). In de formule van de EVA wordt voor de
IC het geïnvesteerd vermogen tegen marktwaarde gehanteerd. Voor de ROIC geldt derhalve
eveneens dat deze het totaalrendement betreft op het geïnvesteerde vermogen tegen
marktwaarde.
Voor vastgoedbeleggingen wordt het rendement op een investering weergegeven door een
gemiddelde IRR die gekoppeld is aan de historische kostprijs van de belegging, of door de
jaarlijkse TRR's die gekoppeld zijn aan de marktwaarde van de belegging . Vanwege het feit dat
de TRR gekoppeld is aan de marktwaarde, kan geconcludeerd worden dat deze voor berekening
van de EVA voor vastgoed de correcte component is met betrekking tot het rendement op het
geïnvesteerde vermogen.

Het TRR-rendement kan daarbij gedefinieerd worden als:
"De som van de waardestijging (exclusief investeringen) en de netto inkomsten,
uitgedrukt als een percentage van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen tegen
marktwaarde gedurende de beschouwde perioden [bewerkt naar ROZ/IPD, 2003).
Zoals uit de formule in paragraaf 2.4.1 is gebleken, wordt het gemiddeld geïnvesteerde
vermogen uitgedrukt als de marktwaarde aan het begin van de periode, vermeerderd met de
component voor de netto bij- c.q. desinvesteringen en verminderd met de component voor de
netto-huurinkomsten. Deze waarde voor de noemer dient eveneens gehanteerd te worden voor
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de eerder genoemde IC. De te hanteren IC voor vastgoed is derhalve het gemiddeld
geïnvesteerde vermogen op basis van de marktwaarde primo het betreffende jaar en kan worden
weergegeven via de formule voor de noemer van de TRR-berekening , te weten:
IC9em = W,.1 + ½ INV - ½ NI

-jaren

Figuur 4.8: Jaarlijkse TRR-rendementen en WACC 's.

4.6.3 Weighted Average Cost of Capital voor vastgoed
Ten slotte is er de component van de WACC die als input-component geldt voor berekening van
de EVA. Zoals gezegd is de WACC de gewogen gemiddelde kostenvoet van het geïnvesteerde
vermogen . Veelal wordt deze, bij een gegeven financieringsstructuur van de onderneming ,
bepaald op ondernemingsniveau. Echter, in dit geval wordt de kostenvoet van het operationeel
geïnvesteerde vermogen gehanteerd , zoals dat wordt ingezet op object- en portefeuilleniveau .
De WACC bestaat uit een minimum rendementseis voor eigen vermogen-verschaffers en een
minimum rendementseis voor vreemd vermogen-verschaffers. De eerder beschreven wijze voor
berekening van de minimum rendementseis voor eigen vermogen-verschaffers, maakt gebruik
van de theorieën van de MPT en het CAPM. Aangezien deze theorieën uitgaan van een perfecte
en efficiënte markt, en gegeven het feit dat de eerder beschreven vastgoedmarkt bepaald
imperfect en inefficiënt is , kan toepassing ervan echter problemen opleveren. In het volgende
hoofdstuk zal hier nader op worden ingegaan. De WACC-berekening zelf kan overigens zonder
verdere aanpassing van genoemde definities worden toegepast op vastgoedbeleggingen.

EVA~. jaar 1

{

-Jaren

Figuur 4.9: Jaarlijkse EVA-spread (TRR - WACC).
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4.6.4 Economie Value Added voor vastgoed

Op

basis

van

genoemde

componenten

en

de

betreffende

definiëring

ervan

voor

vastgoedbeleggingen, kan de formule van de EVA voor direct vastgoed als volgt worden
weergegeven:
EVA= (TRR - WACC) x ICgem
waarbij: EVA
TRR
WACC

= Economie Value Added (toegevoegde economische waarde);
= Total Rate of Return (direct en indirect rendement);
= Weighted Average Cost of Capital (gewogen gemiddelde
vermogenskostenvoet);

ICgem

= gemiddeld geïnvesteerd vermogen op basis van de marktwaarde
primo de beschouwde periode.

De EVA wordt bepaald op jaarbasis en is aldus bruikbaar om een trackrecord op te bouwen van
de geleverde financiële prestaties over een reeks van jaren. De achtereenvolgende jaarlijkse
EVA's worden ook wel aangeduid als 'Present Value of the Economie Value Added' (PV EVA).
Over de hele reeks gezien kunnen deze toegevoegde waarden gesommeerd worden tot de 'Sum
of the discounted Present Value of the Economie Value Added' (SPV EVA, oftewel de som van
de contant gemaakte EVA's), welke gelijk is aan de 'Market Value Added' (MVA, oftewel de
toegevoegde marktwaarde). De daarbij aan te houden disconteringsvoet is de WACC van die
betreffende investering [Van De Wiel, 2000]. De MVA is te beschouwen als een externe maatstaf
voor de performance-bepaling en geeft het verschil weer tussen de berekende marktwaarde en
de intern eraan toegekende, economische waarde van de investering (zie bijlage 3).

SPVEVA

jaren

-'---+

Figuur 4.10: Jaarlijkse EVA 's, ([TRR- WACCJ • W) gesommeerd
en contant gemaakt naar het heden (MVA).

4.7

Resumé

Teneinde de kwantitatieve performance voor de vastgoedobjecten en -portefeuille te bepalen,
wordt de methode van waardecreatie toegepast, om aldus de financiële prestaties te kunnen
meten. In dit hoofdstuk is het begrip waardecreatie nader uitgelegd.
Waardecreatie wordt gemeten aan de hand van de Economie Value Added (EVA), oftewel de
toegevoegde economische waarde. De EVA is een financiële prestatie-maatstaf, die inzicht
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verstrekt in de werkelijk gecreëerde waarde van een investering . Hiermee sluit de EVA aan op de
gehanteerde criteria van beleggers op de financiële beleggingsmarkt.
EVA verschilt op twee verschillende aspecten met de traditionele winst- en verliesrekening. Ten
eerste worden in de traditionele winst- en verliesrekening slechts de kosten van het vreemd
vermogen via de interestpost tot uitdrukking gebracht. Het bedrag dat resteert als nettowinst is
echter geen goede indicatie van het economisch rendement. Men dient zich immers af te vragen
of de nettowinst voldoende hoog is om het risico dat eigen vermogenverschaffers dragen, te
compenseren . Door echter de volledige gewogen gemiddelde vermogenskosten, oftewel de
kosten over eigen en vreemd vermogen, in mindering te brengen op het resultaat, wordt inzicht
gegeven in de 'economische winst'. EVA is dus de residuele winst na aftrek van alle kosten over
het vermogen dat is aangewend, om een bepaald resultaat uit operationele activiteiten te
bereiken.
Ten tweede hanteert EVA een minimale rendementseis, te weten de vermogenskostenvoet
uitgedrukt in de WACC. De WACC is een gewogen gemiddelde dat bepaald wordt door enerzijds
de kosten verbonden aan het vreemd vermogen en anderzijds die van het eigen vermogen. Deze
laatste is niet eenvoudig te bepalen en is mede afhankelijk van de (aangenomen) te lopen
beleggingsrisico's.
Een belegging creëert slechts waarde indien het behaalde rendement van de activa de
rendementseis van de vermogensverschaffers overtreft. Voor vastgoed wordt het behaalde
rendement in termen van de TRR bepaald, waarbij de exploitatieresultaten en waardeontwikkeling

tegen

de

marktwaarde

van

het betreffende

object worden

afgezet.

De

rendementseis van de vermogensverschaffers wordt berekend via de WACC. Door de jaarlijkse
EVA's te verdisconteren naar het huidige moment wordt de totale gecreëerde waarde berekend ,
oftewel de MV A.
De eigen vermogen-component van de WACC wordt bepaald op basis van de MPT en het
daarop gebaseerde CAPM.

Deze theorieën gaan uit van

een

efficiënte en perfecte

beleggingsmarkt. Het begrip efficiënte markt wordt vooral binnen de effectenmarkt gehanteerd,
waarmee een (theoretische) marktsituatie wordt aangeduid, welke gekenmerkt wordt door een
volkomen transparantie van de processen en volledige mededingen van de betrokken beleggers,
die zich daarbij laten leiden door rationeel en optimaal handelen.
Aangezien de vastgoedmarkt als bepaald inefficiënt en imperfect te typeren is, kan toepassing
van die theorieën echter problemen opleveren. In het volgende hoofdstuk zal nader worden
ingegaan op toepassing van genoemde theorieën voor vastgoedbeleggingen en de problemen
die zich daarbij voordoen.
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Hoofdstuk 5 Waardecreatie bij vastgoed
Binnen

het

gekozen

onderzoekskader

betreft

de

hoofddoelstelling

van

de

vastgoedbeleggingsinstelling het creëren van een zo hoog mogelijke aandeelhouderswaarde.
Uitgangspunt voor de kwantitatieve performance-meting is derhalve dat de financiële prestaties
van de vastgoedobjecten en -portefeuille gemeten worden op basis van de mate van
waardecreatie, uitgedrukt middels de methode van de EVA. De EVA-methodiek wordt
gehanteerd

op

de

financiële

beleggingsmarkten

en

is

gebaseerd

op

financiële

beleggingstheorieën, zoals de eerder beschreven MPT en het CAPM. Echter, bij toepassing van
die theorieën dient rekening gehouden te worden met de theoretische veronderstellingen die
eraan ten grondslag liggen. Zoals in het vorige hoofdstuk is geconstateerd, blijken de
uitgangspunten die de theorieën hanteren, bij toepassing voor vastgoed als beleggingscategorie
complicaties op te leveren. Dit hoofdstuk tracht nader in te gaan op de problemen die zich
voordoen, alsmede een eerste aanzet te geven tot mogelijke oplossingen en de richting waarin
deze gezocht kunnen worden.

5.1

Signalering knelpunten
Zoals reeds in paragraaf 2.5 geschetst is, bestaat er volgens de MPT - onder ideale
marktomstandigheden - een relatie tussen het te verwachten rendement en het bijbehorend
risico, waarbij een hoger rendement slechts kan worden behaald bij het accepteren van een
groter risico. Dit lineaire verband wordt schematisch weergegeven door de Capita! Market Line.
Vervolgens kan met behulp van de Security Market Line het minimaal vereiste rendement op een
beleggingsobject of -portefeuille worden berekend.
Het lineaire verband tussen rendement en risico waarvan het CAPM uitgaat is echter een
theoretische veronderstelling, aangezien in de praktijk geen enkele beleggingsmarkt een ideale
(theoretisch veronderstelde) marktsituatie kent.
Daarnaast bemoeilijken de eerder onderscheiden kenmerken van vastgoedbeleggingen en van
de vastgoedmarkt de inschaling van vastgoedbeleggingen op de Capita! Market Line.
De belangrijkste problematische kenmerken zijn [Nelisse, 1992]:
•

vastgoed is ondeelbaar;

•

een vastgoedbelegging is een relatief illiquide belegging;

•

actief beheer speelt bij vastgoedbeleggingen een grote rol;

•

de transactiekosten maken bij vastgoed een substantieel groter aandeel uit van de
transactieprijs dan bij aandelen;

•

vastgoed wordt niet op een centrale markt verhandeld, waardoor prijsgegevens niet
systematisch beschikbaar zijn;

•

aanpassingsprocessen op de vastgoedmarkt verlopen veel trager dan op de
aandelenmarkt.

Wanneer de kenmerken van de vastgoedmarkt tegen die van de perfecte, efficiënte markt
worden afgezet, moet geconstateerd worden dat deze maar weinig samen vallen en slechts
minimale overeenkomsten vertonen. Het handelen op de vastgoedmarkt is namelijk sterk
afhankelijk van marktimperfecties, die door marktpartijen met het oog op de concurrentiepositie
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en overige zelfbeschermende motieven in stand worden gehouden

3

•

In dit proces zijn informatie

en prijsvorming sleutelbegrippen.
De grote geldbedragen die met vastgoedtransacties gemoeid zijn, verhinderen daarnaast een
juiste afstemming van de portefeuille. Vooral bij portefeuilles met kleine omvang zijn de effecten
van een mutatie groot. De complicaties om elementen van de MPT en het CAPM toe te passen
bij directe vastgoedbeleggingen, hangen voornamelijk samen met voornoemde kenmerken. In
het navolgende zullen deze complicaties nader toegelicht worden.

5.1.1 Veronderstellingen MPT en CAPM

In hoofdstuk 2 en 4 is reeds beschreven dat de beleggingstheorieën van de MPT en het CAPM
uitgaan van de veronderstelling van een 'perfecte' of 'efficiënte' markt. Hieronder wordt de
(theoretische) marktsituatie wordt verstaan, welke wordt gekenmerkt door [Tazelaar, 2002]:
•

Volledige mededingen van de betrokken beleggers, oftewel:
een groot aantal aanbieders en vragers;
vrije toe- en uittreding tot die markt;
geen beïnvloedbare transactiekosten en belastingen.

•

Volkomen transparantie van de processen met betrekking tot:
een homogene en volkomen deelbare markt;
een volkomen organisatie;
een volledige, vrij toegankelijke en snelle beschikbaarheid van alle relevante informatie.

•

Het laten leiden van beleggers door rationeel en optimaal handelen.

Door de in paragraaf 2.2 genoemde karakteristieken van de vastgoedmarkt, kan deze als
imperfect en inefficiënt worden aangemerkt. Doordat de vastgoedmarkt niet volledig voldoet aan
de veronderstellingen van de gangbare beleggingstheorieën, zijn het rendement en het risico niet
zo strikt aan elkaar verbonden. Toch geldt ook voor vastgoedbeleggingen dat naarmate het risico
toeneemt, er een aanzienlijke verbetering van het rendementsniveau tegenover dient te staan.
Indien de vastgoedmarkt volkomen inefficiënt zou zijn, dan zou het bovendien mogelijk zijn om
gedurende een lange termijn abnormale rendementen te behalen, wat bij vastgoed niet het geval
is. Volgens Brown en Matysiak [2000] is de vastgoedmarkt dan ook alleen in operationele zin
inefficiënt, maar niet in allocationele zin; de waarde van vastgoed en de inschatting daarvan zijn
een redelijke afspiegeling van hetgeen er gebeurt op de vastgoedmarkt in termen van rendement
en risico. Door de operationele inefficiëntie is het in de praktijk echter niet mogelijk een volledig
efficiënte vastgoedportefeuille samen te stellen.

5.1.2 Diversificatie binnen de vastgoedportefeuille

Het CAPM gaat ervan uit dat een deel van het risico van een individueel beleggingsobject
onvermijdbaar is, te weten het systematisch risico, maar dat een ander deel, het specifieke
risico, door diversificatie binnen de beleggingsportefeuille kan worden geëlimineerd.

3

De opmerking dient hierbij geplaatst te worden, dat de vastgoedmarkt de laatste jaren een ontwikkeling laat
zien naar een toenemende transparantie. Gegevens worden makkelijker verkrijgbaar en meer openbaar. Vooral
de komst van de ROZ/IPD-Vastgoedindex in 1995 heeft hieraan bijgedragen.
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Met bettrekking tot diversificatie binnen de vastgoedportefeuille kan gesteld worden dat, door het
relatief kleine aantal objecten en de hoge eenheidsprijzen, er geen portefeuille op te bouwen is
die aan deze theorie voldoet [Verhaegh, 2001]. Dit impliceert dat totale diversificatie van het
specifieke risico niet mogelijk is.
Daarnaast zijn beleggingen in vastgoed zeer kapitaalintensief, zodat er veel investeringsruimte
benodigd is om een volledig gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Tevens kan er slechts
met vertraging op marktontwikkelingen worden gereageerd, ten gevolge van het illiquide
karakter. Bovendien kunnen de optredende risico's op object- en portefeuilleniveau niet volledig
toegeschreven worden aan de ontwikkelingen binnen de vastgoedmarkt. Oorzaak hiervan is dat
de vastgoedmarkt te zeer verbonden is aan de andere markten, zoals de consumenten-, bouwen financiële markt. Vastgoed is daarmee zowel aan te merken als een beleggingsmiddel, als
een bedrijfs- of productiemiddel, waardoor managementrisico's en specifieke objectrisico's
aanwezig zijn , die door het unieke karakter van elke locatie, elk object en haar verhuursituatie en
marktpositionering, niet weg te diversifiëren zijn.
Tot slot hebben vastgoedobjecten veel karakteristieken met elkaar gemeen, zeker als de
portefeuille daarbij gericht is op één categorie, zoals kantoren. Daardoor is er sprake van een in
zekere mate gelijkgerichte correlatie [Keeris, 2002b].
Door genoemde karakteristieken zijn de mogelijkheden om vastgoedbeleggingen te diversifiëren
binnen de vastgoedportefeuille te diversifiëren, te beperkt om tot een (min of meer) volledige
neutralisering te komen van de effecten van de specifieke risico's. Een bèta (P) die betrekking
heeft op vastgoedbeleggingen omvat daardoor zowel het systematische risico, als het specifieke
risico. In figuur 5.1 en figuur 5.2 is het verschil in de opbouw van de fJ voor de financiële markt
en voor de vastgoedmarkt schematisch weergegeven 4.
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Figuur 5.1: Opbouw van dep voor de financiële

Figuur 5.2: Opbouw van dep voor de

markt.

vastgoedmarkt.

Door het genoemde verschil in opbouw van de fJ als risicofactor, is het de vraag of de op de
financiële markt gedefinieerde risiconiveaus wel als referentiekader voor de vastgoedmarkt
kunnen dienen.

4

Het weergegeven lagere niveau van de bèta voor de vastgoedmarkt ten opzichte van de financiële markt dient
slechts als voorbeeld en kan dus ook hoger dan het niveau van de bèta voor de financiële markt liggen.
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5.1.3 De marktportefeuille als referentiekader

Waardecreatie wordt bepaald door het verschil tussen het gerealiseerde of te verwachten
rendement en

de gewogen

gemiddelde vermogenskostenvoet.

In

het voorgaande

is

geconcludeerd dat inzicht in de aanwezige beleggingsrisico's van groot belang is voor een
correcte toepassing van de methodiek van waardecreatie. Het rendement op een belegging komt
immers tot stand onder invloed van de aanwezige beleggingsrisico's. Daarnaast dienen deze
beleggingsrisico's, ter bepaling van de WACC, te worden verdisconteerd in de minimale
rendementseis op het eigen vermogen.
Om de aanwezige risico's in de vastgoedbeleggingsportefeuille inzichtelijk te maken, dienen
deze gekwantificeerd te worden in een maatstaf. Eerder is toegelicht hoe de MPT de
theoretische onderbouwing voor een dergelijke risicomaatstaf geeft. Naast de standaarddeviatie,
die gehanteerd wordt als risicomaatstaf voor het gerealiseerde rendement van een individueel
beleggingsobject, wordt de /3 als risicomaatstaf gebruikt voor de gevoeligheid van het rendement
van een individueel beleggingsobject of -portefeuille ten opzichte van het marktrendement. In
deze enkelvoudige maatstaf zijn voor elk object de covarianties van het rendement met de
andere objectrendementen vervangen door de covariantie van elk objectrendement met het
marktrendement.
Het

marktrendement

is

een

abstract

begrip

en

gebaseerd

op

een

veronderstelde

marktportefeuille. De marktportefeuille kan gedefinieerd worden als:
"Een (onbeheerde, fictieve) portefeuille waarin alle beleggingsobjecten zijn opgenomen
als een getrouwe afspiegeling van de gehele markt" [Keeris, 2000a].
Rendementsverdeling van de marktportefeuille

De keuze voor de /3 betekent in feite dat de rendementsverdeling van de marktportefeuille
fungeert als referentiekader voor het rendement en risico van de afzonderlijke objecten. In de
totale marktportefeuille, oftewel het 'universum', komt immers de gehele beweging op de
vermogensmarkten tot uitdrukking en daarmee de economische ontwikkelingen.
Het gebruik van de marktportefeuille als barometer voor de marktstemming heeft in de praktijk
een aantal voordelen. Zo is het voor de portefeuilleselectie niet nodig om de vraag te
beantwoorden naar het waarom van verschillen in rendementen in de tijd en verschillen tussen
objectrendementen onderling [Van Wetten, 1989]. Er kan worden volstaan met de berekening
van de mate waarin de rendementen zich bewegen ten opzichte van het referentierendement,
het rendement van de marktportefeuille. Tevens kan volstaan worden met slechts één
risicomaat: de /3 per object.
Het hanteren van de marktportefeuille als referentiekader stuit echter ook op een aantal
wezenlijke complicaties. Om een juiste inschatting van de /3 te kunnen maken, dient de
rendementsverdeling van de marktportefeuille bekend te zijn. Die marktportefeuille moet alle
risicovolle beleggingsobjecten bevatten. In de praktijk is het echter onmogelijk om de gegevens
van een dergelijke portefeuille te verzamelen. Daarom wordt bij toepassing van het CAPM in de
praktijk volstaan met een benadering van de marktportefeuille [Tazelaa r, 2002]. Veelal wordt
daarvoor een index gebruikt.
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Verschil in cijferreeksen

Vastgoed is te plaatsen in twee markten, te weten de financiële markt en de vastgoedmarkt.
Vastgoedbeleggingen worden dan ook vergeleken met de andere beleggingsmogelijkheden, met
name die van de financiële assets aandelen en obligaties. Door de wezenlijke verschillen van
vastgoed als beleggingscategorie, is een objectieve vergelijking van vastgoed met indices van
aandelen of obligaties echter niet mogelijk.
Om het CAPM toe te kunnen passen en aldus de p te kunnen berekenen, dienen beschikbare
cijferreeksen consistent te zijn opgebouwd, niet alleen binnen de reeks, maar ook over de
verschillende reeksen. De verschillende cijferreeksen moeten analoog zijn opgebouwd,
gebaseerd op identieke rendementsdefinities. Dit is echter een probleem indien vastgoed in die
analyses betrokken wordt. Ter bepaling van het indirect rendement van vastgoed wordt namelijk
uitgegaan van taxaties, omdat er onvoldoende transacties plaatsvinden om het behaalde
indirecte rendement te bepalen. Er is daardoor in principe geen sprake is van een werkelijk
behaald resultaat. Dit resulteert erin dat de beschikbare rendementsreeksen op basis van
taxaties te lage uitkomsten opleveren voor zowel de variantie als de correlatie met de
rendementen van andere beleggings-assets. Daardoor is objectieve vergelijking met andere
vermogenstitels niet zonder meer mogelijk.
Ook vanwege het feit dat bij directe vastgoedbeleggingen zowel het systematische als het
specifieke risico aanwezig is, is vergelijking van de mate van risico met overige beleggingsassets onjuist. De marktportefeuille als referentiekader voor vastgoedbeleggingen dient daarom
binnen de vastgoedmarkt gezocht te worden.

5.1.4 De marktportefeuille weergegeven door de index

Als simplificatie van de werkelijkheid, kan de marktportefeuille voor vastgoedbeleggingen
weergegeven worden door een vastgoedindex. In de praktijk wordt voor de Nederlandse
vastgoedmarkt meestal de ROZ/IPD-Vastgoedindex gehanteerd. In deze index zijn per categorie,
te weten woningen, winkels en kantoren, de jaarlijkse rendementen opgenomen. In figuur 5.3 is
de index voor kantoren van 1995 tot en met 2002 grafisch weergegeven .
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Figuur 5.3: Performance Office lnvestments ROZIIPD 1995 tlm 2002 {Bron: ROZIIPD, 2003].
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Ten behoeve van een betrouwbare maatstaf, vraagt de continuïteit in de cashflows uit exploitatie
om betrouwbare, liefst dagelijkse marktprijzen van vastgoedobjecten. De data betreffende de in
de ROZ/IPD-Vastgoedindex opgenomen vastgoedbeleggingen, voldoen echter niet aan de
voorwaarden ten aanzien van de berekening van rendementverdelingen en risico's [Verhaegh,
2001 ).

Enerzijds

is

er

sprake

van

een

waarderingsindex, waarbij

geen

werkelijke

transactiegegevens gehanteerd worden en waarbij binnen de waarderingsmethoden het
verschijnsel 'smoothing' zich voordoet. Hierdoor zal er geen juiste risicofactor naar voren komen
indien wordt uitgegaan van de standaarddeviatie als maatstaf.
Anderzijds is er sprake van 'lagging', omdat reportages maar eenmaal per jaar of per kwartaal
worden uitgegeven, gebaseerd op historisch cijfermateriaal van de voorafgaande periode.
Ontwikkelingen worden dan ook niet direct meegenomen in de waardering c.q. transactie, wat
een afwijking in het rendement en dus het risico tot gevolg heeft.
Daarnaast kan als kritiekpunt bij het gebruik van de ROZ/IPD-Vastgoedindex genoemd worden
dat de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt een in volume bescheiden omvang heeft [Van
Ieperen, 1999). Daardoor is het de vraag of deze index voldoende representatief is voor de
vastgoedmarkt als geheel5 •
Volgens Klijnen [1992) leidt het gebruik van een index als marktportefeuille er bovendien toe, dat
een dubbele hypothese simultaan wordt getest: enerzijds de validiteit van het CAPM en
anderzijds de kwaliteit van de gekozen index. Daardoor is het CAPM als model niet te testen.
Voor het berekenen van de f3 kunnen echter wel indices worden toegepast worden, maar dan
vooral binnen het aandachtsgebied van aandelen , aangezien daarvan kan worden aangenomen
dat de gehanteerde indices een goede weerspiegeling zijn van de ontwikkelingen op de
financiële markt. Voor vastgoed is dit echter vanwege genoemde aspecten niet het geval.
Samenvattend kan gesteld worden dat het beschouwen van de marktportefeuille als
referentiekader voor het rendement-/risicoprofiel van individuele vastgoedobjecten vanuit
praktisch oogpunt weliswaar een aantal voordelen heeft, echter, levert het ook problemen op met
betrekking tot de betrouwbaarheid van de aldus verkregen bèta's.

5.1.5 Statistische validiteit

"Er zijn drie soorten leugens: leugens, verdomde leugens en statistieken" (B. Disraeli, 1804 1881 ).
Zoals uit diverse onderzoeken is gebleken en ook in dit onderzoek reeds is geconstateerd,
voldoet de vastgoedbeleggingsmarkt niet aan de veronderstellingen van de MPT. Op de
vastgoedmarkt komen transacties immers tegen hoge kosten tot stand, spelen tussenpersonen
een belangrijke rol, is informatie niet algemeen beschikbaar - waardoor de markt relatief
ondoorzichtig is - en zijn objecten niet deelbaar en soms sterk onder- of overgewaardeerd. De
vastgoedmarkt is noch perfect, noch efficiënt, wat onder andere gevolgen heeft voor het
rendement en het risico in statistisch opzicht.

5

Genoemde kenmerken van de ROZ/IPD-Vastgoedindex gelden tevens voor andere vastgoedindexen, met het
verschil dat sommige internationale vastgoedindexen wel over voldoende volume beschikken.
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Normaalverdeling rendement

Eén van de veronderstellingen van de MPT is dat rendementen statistisch gezien normaal
verdeeld zijn. Dat houdt in dat de kans op afwijkingen ten opzichte van het verwachte
gemiddelde rendement, zowel in positieve als in negatieve zin, gelijk zijn.
De toepassing van de centrale tendentie- en spreidingsmaat, te weten het gemiddelde en de
variantie c.q. standaarddeviatie, vereist een rendementsverdeling die overeenkomt met de
normale verdeling. Onderzoek van Brown en Matysiak [2000] wijst echter uit dat de normale
verdeling van rendementen niet volledig opgaat voor individuele vastgoedobjecten. Dit heeft als
gevolg dat het gemiddelde niet de waarde is die statistisch gezien de meest waarschijnlijke is.
Gevolg is dat varianties meer dan verdubbelen en de aldus verkregen bèta niet het werkelijke
risico weergeeft ten opzichte van de markt. Het probleem is overigens niet een vastgoedspecifiek
probleem, maar laat zich op alle beleggingsmarkten gelden. De aard van de vastgoedmarkt
versterkt de effecten echter wel.
Nijman [1995] komt na onderzoek tot de conclusie dat de veronderstelling dat rendementen
normaal verdeeld zijn weliswaar een tekortkoming is van de methode zelf, maar dat de variantie
en de /3 wel degelijk een zinvolle rol vervullen bij het inschatten van de verdeling van
rendementen. De /3 is namelijk zowel een indicator voor het verwachte rendement, als indicator
voor het risico. Uit empirisch onderzoek is gebleken dat de relatie tussen het verwachte
rendement en de volgens de statistische berekeningen bepaalde /3, bij benadering geldt [Nijman,
1995]. Er wordt in dit onderzoek aangesloten bij de resultaten uit het empirisch onderzoek en de
daaraan verbonden genoemde conclusie.
Aannamen op basis van het verleden

Ten aanzien van de statistische validiteit, kan tevens de eerder genoemde aanname dat
gerealiseerde resultaten als basis gelden voor de toekomst, als complicatie worden aangemerkt.
Het verwachte rendement wordt gemeten als het rekenkundige gemiddelde over de beschouwde
periode, waarbij de variantie de gemiddelde afwijking ten opzichte van het verwachte rendement
weergeeft. De gerealiseerde verdeling van rendementen uit het verleden (op basis van de
historische datareeks van de vastgoedmarkt, dan wel op basis van het historisch track record
van de betreffende vastgoedportefeuille) geldt daarbij als substituut voor de toekomstige
kansverdeling.
Het probleem dat zich bij het hanteren van genoemde aanname voordoet, is dat de cijfers welke
in het verleden golden niet vanzelfsprekend toepassing kennen in het heden of in de toekomst
[Klijnen, 1992]. De projectie van rendementsberekeningen op een toekomstige periode is
namelijk afhankelijk van conjunctuurschommelingen. Tevens kunnen historische datareeksen
beïnvloed zijn geweest door onverwachte gebeurtenissen. De periode waarin historische
rendementen gemeten zijn, is derhalve eveneens belangrijk om tot betrouwbare en
representatieve datareeksen te komen. Het is voor de Nederlandse vastgoedmarkt echter
algemeen bekend dat dergelijke betrouwbare en representatieve datareeksen (vooralsnog) niet
beschikbaar zijn. Overigens is door de introductie in 1995 van de ROZ/IPD-Vastgoedindex wel
verbetering in die betrouwbaarheid en representativiteit gekomen. Voor toepassing van de
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historische datareeksen in dergelijke analyses, strekt het echter tot de aanbeveling uit te gaan
van een te beschouwen periode van minimaal 25 jaar [Hordijk, 2003]6.
Met betrekking tot de statistische validiteit kan daarnaast genoemd worden

dat de

veronderstelling dat historische rendementen een representatieve steekproef vormen uit de
gehele rendementsverdeling, er impliciet vanuit gaat dat de objecten in de gehanteerde index
een representatieve steekproef vormen van de gehele populatie van beleggingsobjecten. Dit zal
in de praktijk echter niet het geval zijn. Desalniettemin dient ook hier te worden opgemerkt, dat
dit probleem geldt voor alle beleggingsmarkten.
Op basis van het voorgaande, kan geconstateerd worden dat problemen met betrekking tot de
statistische validiteit feitelijk in de theorie van de MPT en het CAPM liggen besloten. Van Wetten
[1989] concludeert in zijn onderzoek dat de keuze voor de statistische methoden, zoals
standaarddeviaties,

varianties en

de bèta,

als objectieve risicomaatstaven

binnen

de

vastgoedportefeuille wellicht niet de ideale is, maar wel degelijk de optimale met betrekking tot
het pragmatische gebruik ervan. Berkhout [1997] stelt eveneens dat, bij het meten van
vastgoedrisico's, statistische methoden en de financiële rekenkunde onmisbare instrumenten
zijn. In dit onderzoek worden derhalve de genoemde statistische methoden gehanteerd ter
berekening van gelopen en te lopen risico's, met inachtneming van de onderliggende
theoretische tekortkomingen. De standaarddeviatie wordt zodoende gehanteerd als indicator van
risico,

waarbij

de

bèta de gevoeligheid

van

het objectrendement ten

opzichte van

schommelingen van het rendement van de marktportefeuille uitdrukt.
Vanwege het feit dat behaalde rendementen uit het verleden geen garantie geven voor de
toekomst, wordt in dit onderzoek aangesloten op de in hoofdstuk 3 beschreven wijze van
forecasting, waarbij de toekomstige standaarddeviatie wordt bepaald aan de hand van de
aangenomen toekomstige jaarlijkse rendementen en het gemiddelde daarvan.

5.2

Toepassing van de MPT en het CAPM
Zoals is gebleken, zijn er diverse problemen die zich voordoen en punten van kritiek aan te
merken bij de toepassing van de MPT en het CAPM voor vastgoed. In diverse onderzoeken is
daarom gezocht naar alternatieve methoden om rendementen en risico's te bepalen (zie o.a.
Timisela , 1993; Van Wetten, 1989; Elton en Gruber, 1995; Brown en Matysiak, 2000; Geltner en
Miller, 2001 ). De alternatieve methoden die daarin worden aangedragen, hebben echter allen
nadelen van praktische aard, waardoor het ene probleem wordt vervangen door het andere.
Daarom zal op deze methoden, zoals de 'Arbitrage Pricing Model', het 'Consumer-orientated
Capital Asset Pricing Model' en het 'Multi-Index-Model', in dit onderzoek niet nader worden
ingegaan.
Aangezien het uitgangspunt voor dit onderzoek, te weten performance-meting op basis van
waardecreatie, gestoeld is op de theorieën van de MPT en het CAPM, dient gezocht te worden
naar een verdedigbare, aangepaste toepassing van deze theorieën voor de vastgoedmarkt en
-beleggingen. In het navolgende wordt een eerste aanzet gegeven voor een dergelijke
toepassing.

In onlangs uitgevoerd onderzoek van ROZ/IP□ [2003] zijn historische cijfers van de Nederlandse
vastgoedmarkt verzameld, die op basis van regressietechnieken een 25-jarige tijdreeks hebben opgeleverd.
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5.2.1 Risico-indicatoren voor vastgoedbeleggingen
Er zijn diverse risico-indicatoren voorhanden om de effecten van de risico's die zich hebben
voorgedaan, of van de risico's die te verwachten zijn, te kwantificeren. Met betrekking tot het
rendement/risico-profiel wordt als indicator voor het risico de standaardafwijking gehanteerd,
welke de spreiding van de werkelijke rendementen rond het verwachte objectrendement uitdrukt.
Een andere indicator voor risico is de eerder genoemde P. die tevens dient als indicator voor
verwachte rendementen. De p meet het risico met betrekking tot de gevoeligheid van het
objectrendement ten opzichte van het rendement van de marktportefeuille. Middels deze risicoindicator worden aldus de aanwezige of te accepteren beleggingsrisico's in relatie tot de markt
uitgedrukt.
Zoals eerder is aangegeven, wordt de p in dit onderzoek gehanteerd om het minimaal vereiste
rendement van de eigen vermogensverschaffers te berekenen. Op basis van de twee
referentiepunten op de SML, te weten het risicovrije rendement (P = 0) en het te verwachten
marktrendement (P = 1), kan namelijk voor ieder beleggingsobject met een bepaalde bèta het
bijhorende geëiste rendement worden berekend. Op die wijze zou tevens een objectieve bèta
voor vastgoedobjecten bepaald moeten worden.

5.2.2 Rendement van de risicovrije belegging
Het rendement dat door eigen vermogenverschaffers wordt geëist, wordt bepaald aan de hand
van het CAPM, dat uitgaat van een minimaal te behalen rendement en een vergoeding voor de
te accepteren beleggingsrisico's. Voor het minimaal te behalen rendement wordt als
uitgangspunt genomen het gunstigste percentage voor een belegging op de beleggingsmarkt. Dit
zogenaamde 'risicovrije rendement' dient als basispercentage voor het geëiste rendement en is
het referentieniveau waar iedere alternatieve belegging op de beleggingsmarkt tegen afgezet
dient te worden. Indien niet in die risicovrije belegging (of beleggingscategorie) belegd wordt, is
een risicopremie bovenop dat risicovrije basispercentage vereist .
Het risicovrije rendement heeft per definitie een p van 0. In dit opzicht is de term 'risicovrij
rendement' niet correct, aangezien deze impliceert dat er aan de betreffende belegging geen
risico's zijn verbonden. Gezien het feit dat een belegging nooit daadwerkelijk risicovrij kan
geschieden (zelfs langjarige staatsleningen laten schommelingen zien in hun rendement, wat
duidt op de aanwezigheid van beleggingsrisico's), wordt met de term 'risicovrij rendement' in
deze context bedoeld: het rendement dat hoort bij die belegging , waaraan het laagste
risiconiveau (in termen van standaarddeviatie) is toegekend. In de praktijk wordt voor die
risicovrije belegging het rendement van tienjarige staatsleningen gehanteerd. Het referentiepunt
van het risicovrije rendement ligt aldus binnen het kader van de financiële beleggingsmarkt.
In paragraaf 5.1.2 is reeds ter sprake gekomen dat de objectieve vergelijking van de
vastgoedbeleggingsmarkt met de financiële markt in de praktijk niet opgaat. Aangezien gesteld is
dat de vastgoedmarktportefeuille als referentiekader voor vastgoedbeleggingen dient, kan in lijn
met dat uitgangspunt verondersteld worden dat het risicovrije rendement eveneens binnen de
kaders van de vastgoedmarkt gezocht moet worden. Het risicovrije rendement voor de
vastgoedmarkt is in dat geval het rendement van de vastgoedbeleggingscategorie waaraan het
laagste risiconiveau is toegekend. Indien vervolgens niet in die betreffende categorie belegd
wordt, is een risicopremie vereist bovenop het rendementsniveau van die categorie.
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Daar de standaarddeviatie een maatstaf is voor het te nemen beleggingsrisico, dient voor de
vastgoedbeleggingsmarkt daarom gezocht te worden naar de beleggingscategorie die de
gunstigste standaarddeviatie heeft, in de tijd gezien. Terwijl voor de financiële markt vrij
eenvoudig de standaarddeviatie van het rendement op tienjarige staatsleningen kan worden
genomen, is het voor de vastgoedmarkt vooralsnog onduidelijk welke categorie de gunstigste
belegging vormt. Dit hangt namelijk sterk af van de daarbij gehanteerde beschouwde periode.

5.2.3 Rendement van de marktportefeuille
Voor bepaling van het rendement van de marktportefeuille kunnen gedeeltelijk dezelfde redenen
worden aangevoerd waarom deze binnen de kaders van de vastgoedmarkt bepaald dient te
worden, als de redenen voor de bepaling van het risicovrije rendement. Het marktrendement is
het referentiepunt dat het rendementsniveau aangeeft waarop alle onderkende risico's (voor
vastgoed zowel de invloed van onder andere de DESTEP-factoren, als de objectspecifieke
risicofactoren) in bepaalde mate werkzaam zijn geweest. Gezien het feit dat juist voor vastgoed
de objectspecifieke risicofactoren eveneens werkzaam zijn , dient dit referentieniveau derhalve
bepaald te worden binnen de beleggingscategorie vastgoed.
Echter, de marktportefeuille van de vastgoedmarkt kan slechts benaderd worden door een index,
wat de eerder genoemde problemen met zich meeneemt. Er moet daarom gezocht worden naar
een objectieve referentie voor de vastgoedmarktportefeuille, om aldus het rendementsniveau
behorend bij

/3 = 1 te kunnen definiëren. Vervolgens kan op basis van de theorieën van de MPT

en het CAPM de f3 van een vastgoedcategorie of -object bepaald te worden . Derhalve kan via
inschaling op de SML het geëiste rendement voor de toekomst, dan wel het geëiste rendement
op basis van de resultaten uit het verleden, voor de eigen vermogen-verschaffers bepaald
worden.

5.3

Resumé
De financiële markt is van grote invloed op de vastgoedmarkt. Vanwege het grote aandeel
vreemd vermogen dat in vastgoed geïnvesteerd is, concurreert vastgoed als beleggingscategorie
met de overige beleggingscategorieën. Daardoor werken de onderliggende theorieën van de
financiële markt, te weten de MPT en het CAPM, door naar de vastgoedmarkt. Er kan echter
geconstateerd worden dat zich wezenlijke problemen voordoen bij de vertaling ervan naar de
vastgoedmarkt.
De kritiekpunten op de MPT en het CAPM en de toepassing van beide theorieën op de
vastgoedmarkt, spitsen zich toe op een drietal samenhangende kernpunten, te weten:
•

de aanname dat de markt efficiënt en perfect is;

•

de aanname de objectspecifieke risico's volledig weg te diversifiëren zijn ;

•

de aanname dat rendementen normaal verdeelt zijn;

■

de aanname dat de gemeten trend in het verleden zich zal voortzetten in de toekomst.

Er kan gesteld worden dat de aanname dat de vastgoedmarkt efficiënt en perfect is, door de
kenmerken van de vastgoedmarkt en van vastgoedobjecten niet volledig opgaat. Hierdoor
voldoet de markt niet aan de theoretische veronderstellingen van de MPT, die uitgaat van een
strikt verband tussen rendement en risico. Alhoewel de theorie voor vastgoed in de basis wel
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degelijk bruikbaar is in allocationele zin, wordt vergelijking van rendementen en indices van de
vastgoedmarkt met de financiële beleggingsmarkt door het inefficiënte voorkomen bemoeilijkt.
Ook het gebrek aan adequaat cijfermateriaal van een vergelijkbaar niveau als dat van aandelen
of andere financiële beleggings-assets, maakt het objectief vergelijken van rendementen lastig
en de daaruit resulterende risico's onbetrouwbaar. Rendementen van vastgoedbeleggingen
kunnen slechts objectief worden vergeleken, wanneer dit gebeurt binnen de vastgoedmarkt. Dit
impliceert dat bij rendement- en risicoberekeningen de vastgoedbeleggingsmarkt als zelfstandige
markt binnen de overige beleggingsmarkten beschouwd zou moeten worden.
Door het illiquide en unieke karakter van vastgoed, kan tevens geconstateerd worden dat het
uitgangspunt van het CAPM, dat diversificatie binnen de portefeuille dusdanig door te voeren is
dat de specifieke (object gebonden) risico's te elimineren zijn, voor vastgoedbeleggingen niet
(volledig) opgaat. De objectspecifieke risico's mogen daarom niet weg diversifieerbaar geacht
worden, waardoor de p voor vastgoedbeleggingen naast het systematisch risico ook het
specifiek risico omvat.
Problemen met betrekking tot de statistische aannamen zijn eveneens aanwezig en hebben
daarmee invloed op de betrouwbaarheid van de gevonden resultaten. De problemen liggen
echter besloten in de genoemde theorieën die dergelijke statistische technieken hanteren en zijn
daardoor van toepassing op alle soorten beleggingsvormen. Tevens zijn, bij het meten van
vastgoedrisico's,

die

statistische

methoden

en

de

financiële

rekenkunde

onmisbare

instrumenten. Bij de risicoanalyse gaat het dan ook niet zozeer om het nauwkeurig voorspellen
van de toekomst met behulp van in het verleden behaalde resultaten, maar om de spreiding van
de mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Er dient daarom gezocht te worden naar een methode
om een juiste inschatting te maken.
Samenvattend kan gesteld worden dat de problemen die betrekking hebben op de
toepasbaarheid van de financiële theorieën bij vastgoed, voornamelijk voortkomen uit de
beperking van praktische implementatie, doordat vastgoed illiquide en unieke kenmerken heeft
en de vastgoedmarkt in operationele zin als een inefficiënte en imperfecte markt kan worden
beschouwd. In het volgende hoofdstuk zal getracht worden oplossingen aan te dragen, die de
gesignaleerde problemen zo goed mogelijk ondervangen .

Hoofdstuk 6 Referentiekader voor vastgoedbeleggingen
Voor het bepalen van de waardecreërende prestaties van vastgoedobjecten en de betreffende
vastgoedportefeuille, dient de Weighted Average Cost of Capita! 0/IJACC) op objectniveau
bepaald te worden. Om de component van de minimale rendementseis van de eigen vermorgencomponent te kunnen berekenen, moet zowel het rendement als het risico op object- en
portefeuilleniveau inzichtelijk worden gemaakt.
In het voorgaande hoofdstuk zijn de knelpunten gesignaleerd, die zich voordoen wanneer men
zich - bij het denken in termen van rendement en risico bij vastgoed - richt tot de bestaande
beleggingstheorieën van de financiële markt. Om gebruik te kunnen maken van de op die
theorieën gebaseerde rendementseis-berekeningen ter bepaling van de EVA - en daarmee de
mate van waardecreatie - dient een aantal aanpassingen en aannamen gedaan te worden met
betrekking tot de theoretische veronderstellingen. Doel van dit hoofdstuk is deze aannamen en
aanpassingen te concretiseren, om aldus tot een pragmatische methodiek te komen, die zo min
mogelijk afbreuk doet aan de onderliggende financiële beleggingstheorieën.

6.1

Toepassing van de bèta
Ter bepaling van de WACC, dient het vereist rendement op een beleggingsobject of -portefeuille
te worden berekend. Met behulp van de WACC worden vervolgens op basis van de EVAmethode de waardecreërende prestaties bepaald.
Indien het onderkende, vermeende risico van een belegging toeneemt en als dat risico niet kan
worden teruggebracht door middel van diversificatie binnen de beleggingsportefeuille, zal een
belegger een hogere vergoeding voor het belegde vermogen eisen. Een hoger beleggingsrisico
zal dus resulteren in een hogere minimale rendementseis en is daarmee direct van invloed op de
WACC en indirect op de mate van waardecreatie.
Uit het voorgaande is gebleken dat het CAPM ervan uitgaat dat slechts het systematische deel
van het risico vergoed dient te worden, aangezien dit risico niet door diversificatie in de
portefeuille kan worden vermeden. In portefeuillecontext wordt daarom de bèta (P) als
risicomaatstaf gebruikt, waarin de relatieve beweging van afzonderlijke rendementen ten
opzichte van het marktrendement wordt uitgedrukt. Deze gedefinieerde fJ geeft in feite alleen het
marktrisico weer. Zoals eerder is geconstateerd, gaat diversificatie voor vastgoed echter niet
(volledig) op, wat erin resulteert dat de /1 voor vastgoedbeleggingen zowel het marktrisico als het
specifieke risico omvat. Dit afwijkende risico dient in de aan te houden minimale rendementseis
(het basispercentage vermeerderd met een risicopremie) van de belegger verdisconteerd te
worden. Inzicht in de te hanteren fJ is hierbij essentieel.

6.2

Referentiekader voor vastgoed
De historische fJ wordt voor een betreffende periode in het verleden bepaald, door de behaalde
totaalrendementen per jaar af te zetten tegen het gerealiseerde rendement van de
marktportefeuille. Om een inschatting van de toekomstige fJ te kunnen maken, is het belangrijk
het verwachte rendement van de betreffende belegging te kunnen bepalen, alsmede dat van de
marktportefeuille. De marktportefeuille bevat in beide gevallen alle risicovolle beleggingsobjecten
die er zijn. In paragraaf 5.1.3 is gesteld dat de marktportefeuille in de praktijk veelal wordt
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benaderd door een index, zoals voor Nederlandse vastgoedbeleggingen bijvoorbeeld de
ROZ/IPD-Vastgoedindex .
Geltner en Miller [2001) hebben een methode ontwikkeld om de marktportefeuille op een andere
wijze te benaderen . Die methode komt erop neer, dat de totale beleggingsmarkt op te delen is in
drie categorieën, te weten aandelen, obligaties en vastgoed. Daarbij wordt het risico van de te
onderscheiden beleggingsobjecten uitgedrukt als percentage van de aandelen en wordt de fJ van
aandelen gelijk gesteld aan 1. In feite wordt de aandelenportefeuille gedefinieerd als zijnde de
marktportefeuille. De fJ van de overige categorieën, obligaties en vastgoed, wordt uitgedrukt in
verhouding tot de fJ van de aandelenportefeuille.
In het vorig hoofdstuk is geconstateerd dat, vanwege de wezenlijke verschillen in karakter, het
vergelijken van de vastgoedbeleggingsmarkt met de overige beleggingsmarkten onjuist is;
objectieve vergelijking van vastgoedbeleggingen is slechts mogelijk binnen de categorie
vastgoed . Dit betekent dat, wanneer ter bepaling van de fJ wordt uitgegaan van bovenstaande
methodiek en de totale vastgoedmarkt als marktportefeuille beschouwd wordt, de fJ van iedere
categorie binnen de vastgoedmarkt uitgedrukt kan worden in verhouding tot de fJ van de totale
vastgoedmarktportefeuille. Binnen deze optiek past tevens de veronderstelling dat het risicovrije
rendement binnen de categorie vastgoed bepaald dient te worden, zoals beschreven in
paragraaf 5.2.2. Op basis van deze referentiepunten van de /J, kunnen vervolgens de beide
referentiepunten van het bijhorende (geëiste) rendement, te weten het risicovrije rendement en
het marktrendement, bepaald worden.
Indien

deze aangepaste

methode

wordt toegepast,

beperkt

het

referentiekader voor

vastgoedbeleggingen zich tot de vastgoedmarkt, waarbij voor het verleden geldt:
•

het referentiepunt van het risicovrije rendement, behorend bij fJ = 0, wordt toegewezen
aan de vastgoedcategorie met de historisch laagste standaarddeviatie over de
beschouwde periode, op het moment van beoordeling;

•

het referentiepunt van het marktrendement, behorend bij fJ = 1, wordt toegewezen aan
het gerealiseerde gemiddelde vastgoedmarktrendement, of het niveau van de
betreffende vastgoedindex, over de beschouwde periode ;

■

het historisch minimaal vereiste rendement kan voor elke vastgoedcategorie, of object
binnen die betreffende categorie, worden uitgedrukt aan de hand van de berekende fJ
en de positie daarvan ten opzichte van de twee gedefinieerde referentiepunten .

Voor de toekomstige fJ dienen de referentiepunten bepaald te worden op basis van de
verwachtingen. Dit impliceert dat het referentiepunt van de toekomstig laagste standaarddeviatie
berekend dient te worden op basis van de verwachtingen van het toekomstige rendement van de
betreffende categorie. Het is dan echter niet bewezen dat dit niveau ook daadwerkelijk haalbaar
is. Daarom wordt voor het referentiekader voor toekomstige beleggingen het historisch
gerealiseerde 'nul-niveau' aangehouden. Hier zal overigens later nog op worden teruggekomen.
Voor het overige geldt:
•

het referentieniveau van het toekomstige marktrendement, behorend bij fJ = 1, wordt
toegewezen aan het te verwachten gemiddelde vastgoedrendement, of het verwachte
niveau van de betreffende vastgoedindex, over de beschouwde toekomstige periode;
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•

het toekomstig minimaal vereiste rendement voor elke vastgoedbeleggingscategorie of object kan worden uitgedrukt aan de hand van de referentiepunten voor de toekomst
binnen het gedefinieerde referentiekader. Aldus kunnen de objecten op basis van de
verwachtingen gewaardeerd worden op hun {:J.

In figuur 6.1 is het referentiekader van de verschillende bèta's weergegeven, op basis van de
gegeven gerealiseerde, dan wel aangenomen te verwachten rendementen. In figuur 6.2 is
vervolgens het minimaal vereiste rendement weergegeven , dat op basis van de Security Market
Line (SML) bij de betreffende bèta-niveaus behoort.
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Figuur 6. 1: Referentiekader van de van de P voor de

Figuur 6.2: Referentiekader voor het minimaal

vastgoedmarkt, op basis van het gerealiseerde, dan

vereiste rendement van de vastgoedmarkt, op

wel te verwachten rendement.

basis van de berekende bèta-niveaus.

Door het referentiekader te definiëren in termen van risico en het daaraan verbonden minimaal
geëiste rendement voor de vastgoedmarkt, worden de complicaties die voortkomen uit het
specifieke karakter van vastgoedbeleggingen grotendeels opgelost. De beleggingscategorie
vastgoed kan zodoende als zelfstandige markt met een eigen referentiekader - dus onafhankelijk
van het referentiekader van de overige beleggingsmarkten - worden beschouwd.

6.2.1 Referentiepunt van de marktporteufeuille

Volgens de beschreven methode voor het vastgoed-referentiekader, hanteert de f:J de vastgoedmarktportefeuille als maatstaf, daar in het gemiddelde rendement van de marktportefeuille de
opgetreden effecten van alle (marco-economische) risico's zijn verdisconteerd.
Eerder is gesteld dat de marktportefeuille, oftewel het universum, benaderd kan worden door een
index als marktreferentie te nemen. Tevens zijn de problemen die zich voordoen bij het gebruik
van een index als marktreferentie benoemd. Feitelijk is daardoor het referentiepunt van het
geëiste marktrendement, behorend bij f:J = 1 die gebaseerd is op het gerealiseerde
marktrendement, (vooralsnog) niet te definiëren. Er dient dus gezocht te worden naar een 'nextbest' referentiepunt, waarvan de betreffende gegevens bekend en actueel te houden zijn en
bovendien vergelijkbaar zijn met de verschillende objecten die tegen de maatstaf worden
afgezet.
Van de eigen portefeuille van de vastgoedbeleggingsinstelling mag worden aangenomen dat de
gegevens met betrekking tot het historisch trackrecord bekend zijn. De rendementsgegevens die
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aanwezig zijn bij vastgoedbeleggers, omvatten vaak voldoende historie, zoals benodigd is voor
een representatief beeld binnen de rendementsanalyse [Verhaegh, 2001]. Tevens geldt voor het
behaalde rendement van de individuele vastgoedportefeuille , dat de effecten van de risico's die
zich gedurende de afgesloten periode hebben voorgedaan, in het betreffende rendement zijn
verdisconteerd .
Naar aanleiding van bovenstaande constatering, wordt in de voorgestelde methode het
gerealiseerde gemiddelde rendement van de (vastgoed-)marktportefeuille vervangen door het
gerealiseerde gemiddelde rendement van de betreffende individuele vastgoedportefeuille. Dit
portefeuillegemiddelde kan vervolgens worden beschouwd als de interne referentiewaarde voor
de aanwezige risico's. Het historische portefeuillerendement heeft in deze optiek per definitie een

/3 gelijk aan 1 en zal dan gelden als referentiepunt van de SML voor de objecten binnen de
portefeuille, voor de beschouwde periode.
Voor het toekomstige gemiddelde marktrendement wordt dezelfde methode toegepast, zodat ook
het toekomstige te verwachten portefeuillerendement per definitie een /3 heeft die gelijk is aan 1.
Dit

rendement zal gelden als toekomstig referentiepunt voor objecten binnen de huidige

portefeuille en voor nieuwe objecten, voor de beschouwde toekomstige periode.

6.2.2 Referentiepunt van de risicovrije belegging

Met betrekking tot het referentiepunt van de risicovrije belegging is in paragraaf 5.2 gesteld, dat
het niveau van het risicovrije rendement aan de beleggingscategorie van de vastgoedmarkt moet
worden toegekend , waarvoor de laagste standaarddeviatie geldt.
In lijn met de veronderstelling in de vorige paragraaf, dat het gerealiseerde gemiddelde
rendement van de eigen portefeuille als marktreferentie kan worden beschouwd, kan tevens het
risicovrije rendement gedefinieerd worden in termen van de eigen portefeuille. Deze zou dan
bepaald moeten worden door het niveau te nemen van het object met de historisch laagste
standaarddeviatie over de beschouwde periode, op het moment van beoordeling . Dit niveau
geldt derhalve als 'risicovrije belegging' voor de betreffende periode en heeft per definitie een /3
van 0.
Het rendement dat bij dit zogenaamde 'nul-niveau' behoort, geldt in dat geval als tweede
referentiepunt van de SML voor de portefeuille. Doordat met deze benadering de beide
referentiepunten binnen de portefeuille bepaald kunnen worden, is de aan te houden maatlat
voor de beoordeling van de objecten in de portefeuille met betrekking tot het minimaal geëiste
rendement bekend.
Met betrekking tot de toekomstige maatlat voor bijvoorbeeld nieuw op te nemen objecten , mag
het toekomstige nul-niveau echter niet zonder meer op genoemde wijze bepaald te worden . Het
toekomstige niveau van de risicovrije belegging krijgt weliswaar per definitie een fJ van 0, maar
zoals eerder aangegeven is, dient wel bewezen te zijn dat het bijhorende risicovrije
rendementsniveau haalbaar is. Dit impliceert dat deze niet op basis van toekomstige ramingen
bepaald kan worden. Daarom wordt, voor het nul-niveau van toekomstige beleggingen, als
uitgangspunt het historisch gerealiseerde rendement aangehouden. Deze geldt dan als
referentiepunt voor de SML, behorend bij /3 = 0, zoals is weergegeven in figuur 6.2.
De vraag dient zich hierbij aan, of het correct is het nul-niveau als momentopname te koppelen
aan

het

rendement

van

een

individueel

beleggingsobject, of

dat

het wellicht

een
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rendementgemiddelde behoort te zijn van bijvoorbeeld een bepaalde beleggingscategorie of
-deelmarkt.

De

definitie

van

de

aan

te

houden

minimale

rendementseis

voor

vastgoedbeleggingen luidt:
"Het gunstigste percentage voor een alternatieve belegging, verhoogd met een
opslagpercentage voor de aan de vastgoedbelegging toegekende risico's" [Keeris,
2001].
Volgens deze definitie gaat het om een 'alternatieve belegging', waaronder tevens een
individueel vastgoedbeleggingsobject verstaan kan worden 7 • In dat geval is dus sprake van een
datareeks van één enkel object, in plaats van een gemiddelde reeks van een gehele categorie.
Dit hoeft overigens geen bezwaar te zijn voor de bepaling van de risicovrije belegging binnen de
portefeuille zelf, omdat het gaat om een indicatie van het referentiepunt. Het gevonden nulniveau als referentiepunt is immers bereikbaar gebleken en dus realistisch. Vervolgens wordt dit
niveau losgekoppeld van dat individuele beleggingsobject en kan het tevens als uitgangspunt
voor de toekomst gehanteerd worden . Daarbij dient het niveau overigens wel naar beneden
bijgesteld worden, indien op basis van de toekomstige resultaten een lagere standaarddeviatie
wordt gevonden. Voorwaarde is dan, dat het bewezen moet zijn dat het gevonden lagere risiconiveau

daadwerkelijk

haalbaar

is

gebleken,

wil

het

als

referentiepunt

voor

de

vastgoedportefeuille gelden.
Het referentiepunt van de risicovrije belegging behoort aldus bij het prestatieniveau van het
object met het laagst gemeten risico, oftewel de kleinste standaarddeviatie. Hierbij dient over de
beschouwde periode overigens wel een positief gemiddeld TRR-rendement gerealiseerd te zijn,
aangezien het betreffende object anders niet het predikaat 'gunstige belegging' kan krijgen, ook
al is die belegging de gunstigste van de totale portefeuille in termen van risico 8.
Feitelijk dient het nul-niveau toegewezen te worden aan het 'best-in-practice'-object in termen
van standaarddeviatie; onder de heersende (markt)omstandigheden en met de betreffende
portefeuillestructuur, is bewezen dat bij een positief rendement een dergelijk laag risiconiveau
haalbaar is.

6.3

De vastgoedportefeuille als referentiekader
Op basis van het voorgaande wordt, vanwege het ontbreken van objectieve, bruikbare en
betrouwbare gegevens van de vastgoedmarkt als beleggingsmarkt en de kantorenmarkt als
beleggingscategorie, in dit onderzoek de individuele vastgoedportefeuille als referentiekader
beschouwd, waarbinnen de referentiepunten van het minimaal geëiste rendement, behorend bij
fJ = 1 en fJ = 0 worden bepaald. De gevonden referentiepunten definiëren zodoende de maatlat
voor de te stellen rendementeis voor de betreffende vastgoedportefeuille.
Hierbij dient

wel opgemerkt te worden dat voor de betrouwbaarheid van die maatlat - en

daarmee de uiteindelijke resultaten - een zo groot mogelijk universum het meest ideaal is; hoe
meer objecten in het te beschouwen universum zijn opgenomen, des te meer daarmee de
7

Dit alternatief moet niet te letterlijk worden opgevat, aangezien een object in eigen portefeuille zelf niet meer te
kopen is. Het moet enkel geïnterpreteerd worden als realistisch referentieniveau.

8

Mocht de beschreven situatie zich voordoen, dan dient de belegger het totaal van zijn beleggingsactiviteiten
met die vastgoedbeleggingsportefeuille te heroverwegen. In dit onderzoek wordt daar niet van uitgegaan.
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marktportefeuille wordt benaderd . Een voorbeeld van een meer omvangrijk universum is de
'peergroup', oftewel vergelijkbare kantorenportefeuilles van concurrerende fondsen. Indien de
peergroup als marktportefeuille wordt beschouwd , kan het referentieniveau van het risicovrije
rendement dus ook buiten de eigen portefeuille gedefinieerd worden , waarbij de index van de
peergroup dan het referentieniveau van het marktrendement heeft, behorend bij /3 = 1.
Door het ondoorzichtige karakter van vastgoed, is het echter niet altijd even duidelijk op basis
waarvan de resultaten van de overige beleggers binnen de peergroup zijn behaald , zodat er
weinig te zeggen valt over de totstandkoming, de karakteristieken en dus de te verwachten
toekomstige ontwikkeling van het betreffende nul-niveau. Tevens blijkt in de praktijk dat slechts
weinig partijen in aanmerking komen om een specifieke peergroup te vormen en dat er op
relevante vergelijkingspunten vaak onderlinge afwijkingen aanwezig zijn.
Feitelijk doen zich bij de pragmatische bepaling van een dergelijke maatlat dezelfde problemen
voor, als wanneer de marktportefeuille als referentiekader gehanteerd wordt, zij het in mindere
9

mate

•

Objectieve vergelijking binnen de gestelde maatlat wordt daardoor bemoeilijkt. Om die

reden is er binnen dit onderzoekskader voor gekozen om de markt te vervangen door de eigen
beleggingsportefeuille, waarvan wel alle gegevens bekend zijn. Daarmee wordt als het ware het
universum vervangen door een beperkt aandeel van dat universum. Dit is slechts mogelijk indien
dat beperkte aandeel de status van bijvoorbeeld de peergroup heeft. De belegger richt zich in dat
geval op dat marktsegment, waarvan de betreffende portefeuille een globale afspiegeling is.
Doordat de samenstelling van de portefeuille slechts langzaam is aan te passen (vanwege het
trage proces van acquisities en disposities en door kapitaalintensieve investeringen), mag
worden aangenomen dat de eigen portefeuille die status heeft.
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Figuur 6.3: Referentiekader voor de fi gedefinieerd

Figuur 6.4: Referentiekader voor de fi, gedefinieerd

door de vastgoedmarkt.

door de individuele vastgoedportefeuille.

In figuur 6.3 is het referentiekader voor de /3 op basis van gegevens van de vastgoedmarkt
weergegeven. In figuur 6.4 is vervolgens het referentiekader voor de /3 op basis van de gegevens
van de individuele vastgoedportefeuille schematisch weergegeven

10

.

Daar de gegevens van de

eigen portefeuille voor de vastgoedbeleggingsorganisatie bekend zijn, is het mogelijk beide
9

Vergelijking vindt binnen de 'peergroup' plaats op basis van profielovereenkomsten met andere portefeuilles,
waardoor de vergel ijking objectiever kan geschieden, dan wanneer met de totale, algemene marktportefeuille
vergeleken wordt.
10

De weergegeven referentieniveaus van de portefeuille dienen slechts als voorbeeld.
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referentiepunten voor de fJ te bepalen en objecten in de portefeuille tegen die referentiepunten af
te zetten. Aldus ontstaat een referentiekader voor de fJ, welke gedefinieerd wordt in termen van
de betreffende individuele beleggingsportefeuille. In paragraaf 6.5 wordt hier nader op ingegaan.

6.4

Risicopremie van de portefeuille
Volgens de beschreven theorie wordt in een efficiënte markt het rendement direct gerelateerd
aan het risicoprofiel van de belegging via de CML, zoals is beschreven in paragraaf 4.5. Dit
impliceert dat het niveau van de risicovrije belegging tevens het laagste rendement dient te
hebben. Zoals is geconstateerd, spoort de vastgoedbeleggingsmarkt niet met dat theoretisch
uitgangspunt, daar de vastgoedmarkt bepaald niet-efficiënt is en het vastgoedbeheerproces niettransparant. Als gevolg hiervan blijken het niveau van het rendement en het bijhorend risico niet
zo strikt aan elkaar gerelateerd te zijn. Daarom kan het voorkomen dat het gerealiseerde
risicovrije rendement, behorend bij de toegewezen risicovrije belegging, relatief hoog is ten
opzichte van het gerealiseerde gemiddelde rendement van de portefeuille. In dat geval zou de
portefeuillerisicopremie laag uitvallen; de portefeuillerisicopremie is immers gelijk aan het
portefeuillerendement minus het risicovrije rendement. Dit heeft vervolgens gevolgen voor de
rendementseis-maatlat en aldus voor de toe te wijzen minimale rendementseis op objectniveau.
Aangezien de portefeuille een relatief klein 'universum' is, is het niet uitgesloten dat binnen de
portefeuille een object met een dergelijk nul-niveau, te weten de laagste standaarddeviatie over
de beschouwde periode en een hoog gerealiseerd rendement, gevonden wordt. Binnen de
gehanteerde beleggingstheorie valt dit slechts uit te leggen, door aan te nemen dat de keuze van
dat object met het laagste risico-niveau gebaseerd is op onvolledige informatie met betrekking tot
het gerealiseerde objectrendement.
Indien het gerealiseerde rendement relatief hoog is bij een laag risico-niveau, dan wordt dat
veroorzaakt doordat het lage risico-niveau onvoldoende tot uitdrukking is gebracht in de
marktwaarde, oftewel de noemer van het TRR-rendement. In plaats van beurswaarden, die
gehanteerd worden op de financiële beleggingsmarkt, moet bij vastgoedbeleggingen namelijk
worden afgegaan op taxatiewaarden, waarbij de eerder genoemde lagging- en smoothingeffecten zich voordoen 11 • Om dit probleem op te lossen, worden de volgende aannamen gedaan:
•

Het beeld van de standaarddeviatie wordt als juist verondersteld, zodat uitgegaan kan
worden van een relatief stabiel beeld van het netto-exploitatieresultaat en waardeontwikkeling per jaar, gedurende de beschouwde periode;

•

Het stabiele beeld van de waarde-ontwikkeling wordt als juist verondersteld, omdat de
reeks netto-exploitatieresultaten een stabiel beeld vertoont en er derhalve geen
aanleiding is tot aanpassing van het beeld van de waardetoekenning. Daarnaast is het
effect van de marktontwikkelingen marginaal door de lager ingeschatte kans op
waardeontwikkeling. Dit is inherent aan het stabiele beeld, namelijk het niet reageren op
die marktontwikkelingen;

•

Het stabiele beeld van de standaarddeviatie - en dus van de jaarlijkse TRRrendementen binnen de beschouwde periode - rechtvaardigt een hogere waarde dan
de toegekende marktwaarde door de belegger en daarmee een lager absoluut niveau
van het rendement. Dit lagere niveau zou dan bepaald kunnen worden door een

11

De juistheid van taxatiewaarden blijft bij deze theoretische beschouwing buiten nadere beoordeling.
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rendement te hanteren dat enkele procentpunten onder het rendementsniveau ligt van
het 'next-best' nul-niveau (in termen van laagste standaarddeviatie) binnen de
portefeuille.
Uitgaande van genoemde aannamen , wordt aldus het nul-niveau bepaald, waarvoor geldt /3 = 0,
door het object met de laagste standaarddeviatie. Echter, aan dat object wordt dan wel een
gecorrigeerd rendement (Re) toegekend, dat één of meer procentpunten onder het rendement
van het object met het 'next-best' laagste risiconiveau binnen de portefeuille ligt. Dit is zodoende
een normatief bepaald referentiepunt, ter indicatie van de rendementseis op het risicovrije
niveau. Overigens wordt in dit geval slechts het referentiepunt van
rendementsniveau
objectrendementen
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6.5

De bèta-maatlat
Wanneer de referentiepunten voor de bèta-maatlat binnen de portefeuille bepaald zijn, dient
vervolgens de

/3 van het betreffende beleggingsobject te worden berekend . Dit kan middels de
/3, aangepast op basis van de hiervoor beschreven methode,

eerder genoemde formule voor de
te weten:

/3; = Covariantie (R; , Rp) / Variantie (Rp)

R;

= (systematisch+ specifiek) beleggingsrisico van vastgoedobject i;
= (gerealiseerd c.q. te verwachten) rendement van vastgoedobject i;

Rp

= (gerealiseerd c.q. te verwachten) rendement van de vastgoed-

waarbij: /3;

portefeuille.
In

figuur

6.5

is

de

bèta-maatlat

binnen

het

referentiekader

van

de

betreffende

vastgoedportefeuille schematisch weergegeven. Op basis van bovenstaande formule kan
vervolgens elk object op basis van zijn gerealiseerde, c.q. te verwachten rendement op de
gedefinieerde bèta-maatlat worden ingeschaald.
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Figuur 6.5: De bèta-maatlat voor de vastgoedportefeuille,
waarop een berekende object-bèta ingeschaald kan worden.
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De betekenis van de object-bèta bij de verschillende waarden die deze kan aannemen, is als
volgt:

•

/3 tussen O en 1: kleinere schommelingen dan het referentieniveau van portefeuille,

•

/3 groter dan 1: grotere schommelingen dan het referentieniveau van de portefeuille,

•

/3 kleiner dan O: slechts theoretisch mogelijk. Aangezien het rendement van de

positief correlerend;
positief correlerend;
vastgoedportefeuille het gemiddelde is van de objectrendementen, zal dit gemiddelde
relatief positief correlerend reageren op rendementsontwikkelingen op objectniveau en
vice versa.
Overigens zit de rendemenUrisico-bijdrage van een bepaald object reeds verwerkt in het
gemiddelde rendemenUrisico-resultaat van de portefeuille. Indien vervolgens middels de
covariantie het objectrendement wordt afgezet tegen het portefeuillerendement, dan zitten de
karakteristieken van het betreffende object er feitelijk tweemaal in, wat een onzuivere covariantie
geeft. Dit effect zal zich echter vooral voordoen bij portefeuilles met een kleine omvang ,
aangezien bij grote portefeuilles deze effecten door een omvangrijker universum gedempt
worden.

6.6

Rendementseis-maatlat
Voor berekening van het minimaal geëiste objectrendement, ter bepaling van de kostenvoet van
het eigen vermogen op objectniveau, dient volgens de theorie van het CAPM het risicovrije
rendement als basisniveau, dat vervolgens wordt vermeerderd met een risicopremie. De
risicopremie van een object is in deze gelijk aan de portefeuillerisicopremie, gecorrigeerd voor de
aanwezige risico's op objectniveau, waarbij de /3 van het betreffende object die correctiefactor
weergeeft. In formulevorm kan het minimaal geëiste rendement van een vastgoedobject middels
de eerder beschreven formule worden weergegeven, aangepast op basis van de beschreven
methodiek, te weten :
T(R;) = Rcrv.p + /3; (Rp - RCrv-p)
waarbij: T(R;)

= (historisch c.q. toekomstig) minimaal geëist rendement van

vastgoedobject i;
RCrv-p

= gecorrigeerd risicovrij rendement binnen de betreffende

vastgoedportefeuille;

/3;

= gevoeligheid van het rendement van vastgoed object i ten opzichte

van het portefeuillerendement (de bèta van object i);
= (gerealiseerd c.q . te verwachten) portefeuillerendement.

Vervolgens kan op basis van het CAPM gesteld worden, dat alle beleggingen binnen de
portefeuille op de SML liggen, maar dan wel zoals deze gedefinieerd is door die portefeuille. In
figuur 6.6 is deze aangepaste SML in een grafiek weergegeven, die feitelijk de rendementseismaatlat weergeeft binnen het referentiekader van de betreffende vastgoedportefeuille.
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Figuur 6. 6: De SML als rendementseis-maatlat, waarmee voor een
berekende object-bèta het minimaal geëiste objectrendement kan worden bepaald.

6.7

Rendement/risico-assenstelsel
Om een duidelijk beeld te krijgen van het rendement/risico-profiel van alle objecten, om aldus de
referentieniveaus van het portefeuillegemiddelde en de risicovrije belegging te kunnen bepalen,
kunnen de resultaten in een assenstelsel geplaatst worden. De assen geven daarbij het
gerealiseerde, c.q. te verwachten rendement en het gelopen, c.q. te lopen risico weer
(afhankelijk van of het de resultaten van het verleden betreft, of de verwachtingen voor de
toekomst). Zoals reeds in hoofdstuk 3 is gebleken, kan een dergelijk assenstelsel - op basis van
de gemiddelde waarden van beide assen - verdeeld worden in kwadranten , om aldus de positie
van de objecten te bepalen aan de hand van de aan die kwadranten toegekende waardering .
De grenslijnen worden in dit geval bepaald door de gemiddelde waarden van de portefeuille,
betreffende het rendement en het risico . Een dergelijk rendement/risico-assenstelsel geeft inzicht
in de prestaties van de portefeuille en laat, naast het gemiddelde niveau en het niveau van de
risicovrije belegging, tevens zien welke objecten een under-performance hebben over de
beschouwde periode, in termen van gerealiseerd , dan wel aangenomen rendement en gelopen,
dan wel te lopen risico's. De onvoldoende presterende objecten hebben in dat geval een lager
rendementsgemiddelde over de beschouwde periode dan het portefeuillegemiddelde. Daarnaast
hebben ze een hogere standaarddeviatie dan het portefeuillegemiddelde, wat duidt op veel
schommelingen in het objectrendement. In figuur 6.7 is een rendement/risico-assenstelsel
weergegeven voor de een fictieve vastgoedportefeuille.
Deze methodiek leent zich uitstekend voor het selecteren van objecten , die in aanmerking komen
voor dispositie of - afhankelijk van het doel van de performance-meting en de uitgezette
grootheden op de assen - acquisitie. Feitelijk geeft het portefeuillegemiddelde de minimale
rendementseis voor de overige objecten aan , waarbij de objecten die onder dat gemiddelde
zitten meer waarde zullen moeten toevoegen , dan degenen die erboven gesitueerd zijn.
Bovendien levert een hoog rendement met een bijhorend laag risico impliciet een hogere EVAspread op. Middels een dergelijk assenstelsel van de gehele portefeuille, ontstaat feitelijk een
vertrekpunt op basis van de rendement/risico-verhoudingen uit het verleden en het heden.
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Figuur 6. 7: Rendementlrisico-assenstelsel van een fictieve vastgoedportefeuille.

Naast dit inzicht in te verkopen of te herontwikkelen objecten , geeft het rendement/risicoassenstelsel bovendien een referentiekader voor toekomstige beleggingen. Om waarde te
kunnen toevoegen aan de portefeuille, zullen de objecten die onder het portefeuillegemiddelde
presteren , voor de toekomst een structurele verbetering moeten tonen. Voor de toekomstige
waardecreatie dient derhalve eenzelfde beeld gevormd te worden , op basis van de
verwachtingen voor de toekomst. Daarbij zullen sommige objecten in een ander kwadrant terecht
komen, terwijl andere objecten nauwelijks beweging zullen tonen . In dat geval zijn de te
selecteren objecten die voor dispositie in aanmerking komen de objecten die zich naar het
kwadrant bewegen met het grootste risico en laagste rendement, dan wel de objecten die zich
daar reeds in bevonden en geen verbetering laten zien. Pas als objecten een verbetering laten
zien in hun rendement/risico-profiel, voegen zij waarde toe aan de portefeuille.
Ondanks deze beschreven alternatieve benadering van waardecreatie en mogelijkheid tot
selectie van objecten , worden de resultaten van de rendement/risico-analyse in het kader van dit
onderzoek niet direct voor selectie gebruikt, noch voor het stellen van de toekomstige
rendementseis. De rendement/risico-analyse wordt in eerste instantie gehanteerd om het
referentiepunt van het portefeuillerendement en die van de risicovrije belegging binnen de
vastgoedportefeuille aan te wijzen , om aldus de bèta-maatlat en de rendementseis-maatlat te
kunnen bepalen. Vervolgens kan de WACC op objectniveau berekend worden , daarmee tevens
de EVA die de mate van waardecreatie weergeeft en ten slotte de MVA, die de totale gecreëerde
waarde

over

de

beschouwde

periode

berekend.

Het

performance-criterium

voor

beleggingsbeslissingen is in deze dus niet het rendement/risico-profiel , maar de mate van
waardecreatie, alhoewel deze indirect bepaald wordt door (de ontwikkeling van) het
rendement/risico-profiel.

J

6.8

Resumé
Teneinde de minimale rendementseis op objectniveau voor de eigen vermogen-verschaffers te
kunnen bepalen, is een methodiek voorgesteld die toepasbaar is voor vastgoedbeleggingen en
die gebaseerd is op de principes van de bestaande beleggingstheorieën.
Door het geconstateerde feit

dat voor vastgoed

referentiekader

gehanteerd

moet

worden

met

als

beleggingscategorie een

betrekking

tot

de

eigen

beoordeling

van

beleggingsrisico's en de daaraan verbonden minimale rendementseisen, is een methode
beschreven waarmee een dergelijk referentiekader gedefinieerd kan worden . Daarbij wordt
uitgegaan

van

referentiekader

het principe
beschouwd

dat elke beleggingsmarkt,
kan

worden,

waarbinnen

-categorie of -portefeuille
de

referentieniveaus

van

als
de

beleggingsrisico's, te weten de niveaus van fJ = 1 en fJ = 0, vastgesteld kunnen worden. Op basis
daarvan kan middels de SML de rendementseis-maatlat bepaald worden. Vervolgens kan elk
beleggingsobject binnen die markt, categorie of portefeuille op basis van het gelopen, c.q. te
lopen beleggingrisico op de rendementseis-maatlat worden ingeschaald.
In

dit onderzoek

is

ervoor gekozen

om

de

vastgoedportefeuille

van

de

vastgoed-

beleggingsorganisatie als referentiekader te beschouwen. De beide referentiepunten moeten als
gevolg hiervan binnen de betreffende portefeuille bepaald worden. Daarbij wordt het niveau van

fJ = 1 toegewezen aan het gemiddelde portefeuillerendement. Het zogenaamde 'nul-niveau' van
f3 = O wordt toegewezen aan het rendement van de risicovrije belegging binnen de portefeuille.

Deze wordt op basis van de historische resultaten van de portefeuille bepaald en betreft het
rendement behorend bij het object met de laagste standaarddeviatie in de tijd gezien, over de
beschouwde periode op het moment van beoordeling. Dat rendement wordt vervolgens
gecorrigeerd, als blijkt dat het lage risiconiveau er niet reeds in is verdisconteerd.
Op basis van de gevonden referentiepunten kan voor elk object binnen de portefeuille de
bijhorende rendementseis bepaald worden, waarmee vervolgens de WACC op objectniveau kan
worden bepaald. Deze WACC dient als input-component voor de EVA, die de toegevoegde
economische waarde op objectniveau uitdrukt.
Vanwege het feit dat beleggen toekomst gericht is, dient de belegger onderbouwde uitspraken te
doen omtrent toekomstige performance-ontwikkelingen. Ook voor de huidige portefeuille, die
structureel verbeterd moet worden wil er sprake zijn van waardecreatie, is de toekomstige
performance van belang. Deze kan bepaald worden op basis van de aangenomen resultaten
voor de toekomst. Het bepalen van de toekomstige waardecreatie op objectniveau is echter
vooral bij acquisitie-analyses van essentieel, daar er geen historische gegevens beschikbaar
zijn. Om ook voor nieuwe objecten een rendementseis vast te stellen, dienen de toekomstige
referentieniveaus van de portefeuille bepaald te worden. Indien op basis van forecasting de
aangenomen toekomstige exploitatieresultaten en waarde-ontwikkeling in beeld zijn gebracht,
kan op basis van die aannamen de jaarlijkse objectrendementen bepaald worden. Vervolgens
kan, mits de beschouwde periode lang genoeg is, het verwachte gemiddelde rendement en de
verwachte afwijkingen ten opzichte van dat gemiddelde berekend worden voor die objecten en
de portefeuille.
Vervolgens wordt voor het aangenomen gemiddelde portefeuillerendement, het referentieniveau
behorend bij fJ = 1 toegewezen. Het referentieniveau behorend bij fJ = 0 kan in dat geval
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gebaseerd blijven op hetgeen is gerealiseerd in het verleden - het is immers bewezen dat dit
lage risiconiveau haalbaar is - doch moet naar beneden worden bijgesteld, indien in de toekomst
een lager niveau gerealiseerd wordt. Het nul-niveau moet overigens wel (naar boven) bijgesteld
worden, indien sprake is van een duidelijke structuurverandering van de portefeuille of bij een
veranderd beleid, aangezien een dergelijke trendbreuk zal leiden tot een veranderd risicoprofiel.
Het rendemenUrisico-assenstelsel geeft een beeld van de kwaliteit van de portefeuille weer op
basis van het historisch trackrecord en gegevens uit heden, en vormt zodoende het vertrekpunt
voor de toekomstige verwachtingen. De uiteindelijke toekomstig gecreëerde waarde geeft de
richting aan voor de beleggingsbeslissingen. Alhoewel de ontwikkeling van rendement en risico
in de toekomst beeldvormend is voor de toekomstige mate van waardecreatie, dienen deze
binnen het gestelde kader ter bepaling van de referentiepunten voor de bèta- en rendementseismaatlat, en zodoende als input-componenten ter berekening van de EVA en MVA.

Hoofdstuk 7 Niet-financiële prestaties
Voor

het

adequaat

dispositiebeslissingen

en
die

verantwoord
betrekking

kunnen

hebben

op

nemen

van

zowel

vastgoedobjecten

en

acquisitiede

als

betreffende

vastgoedportefeuille, is het van belang inzicht te verkrijgen in de gerealiseerde, dan wel te
verwachten performance van die vastgoedobjecten en -portefeuille.
Op basis van de strategische doelstellingen die KFN als vastgoedbeleggingsonderneming
hanteert, is eerder gekozen om de performance te beoordelen op basis van zowel de
gerealiseerde en te verwachten financiële prestaties, als de toegekende niet-financiële
prestaties. In het voorgaande zijn de financiële prestaties die betrekking hebben op de creatie
van waarde beschreven, oftewel de kwantitatieve performance. Dit hoofdstuk zal nader ingaan
op de kwalitatieve performance volgens de waardering van de vastgoedbeleggingsorganisatie,
oftewel de te onderkennen niet-financiële prestatiefactoren die beslissend zijn voor de
kwalitatieve performance, evenals de meting van prestatiefactoren.

7.1

Prestatiefactoren
Om de kwalitatieve performance inzichtelijk te maken, is het op de eerste plaats van belang de
kritieke succesfactoren te bepalen, oftewel de factoren die van beslissend belang zijn voor het al
dan niet behalen van de door de onderneming gestelde doelstellingen. In deze context kan dit
gelezen worden als de prestatiefactoren, die bepalend zijn voor de niet-financiële performance
en daarmee indirect invloed hebben op de totale performance.
De niet-financiële prestaties geven, op basis van de strategische en tactische doelstellingen, de
waardering door de vastgoedbeleggingsorganisatie van de vastgoedobjecten en de portefeuille
weer. Aangezien KFN als strategische doelstelling het creëren van een kwalitatief hoogwaardige
kantorenportefeuille hanteert, dient volgens de waardering van het management de kwalitatieve
performance van de vastgoedobjecten inzichtelijk gemaakt te worden. Op basis van die
waardering kan, door het nemen van zowel acquisitie- als dispositiebeslissingen, de (kwaliteit
van de) portefeuillesamenstelling volgens eigen inzicht verbeterd worden.
In opdracht van KFN is onderzoek uitgevoerd (zie Verblakt, 2000), waarbij deskundigen binnen
KFN de kritieke succesfactoren voor de totale performance geïdentificeerd hebben. Daarbij zijn
de navolgende niet-financiële prestatiefactoren onderkend [Verblakt, 2000]:

•

kwaliteit gebouw;

•
•
•

kwaliteit locatie;

leeftijd gebouw;
regionale marktdynamiek;

•
•

kwaliteit huurder;

•

looptijd huurcontracten .

percentage verhuurd;

Deze geïdentificeerde, niet-financiële prestatiefactoren worden dus bepalend geacht voor de
totale performance op objectniveau. Zoals eerder ter sprake is gekomen, wordt de totale
performance van een vastgoedobject binnen het gedefinieerde onderzoekskader bepaald door
zowel de financiële als de niet-financiële prestaties. Daarbij kan tevens gesteld worden dat de
niet-financiële prestatiefactoren, zoals de kwaliteit van de locatie, indirect invloed hebben op de
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financiële performance. Als voorbeeld kan genoemd worden, de situatie van een vastgoedobject
op een slecht bereikbare locatie, waardoor het wellicht moeilijk is om een geschikte huurder te
vinden, wat vervolgens zal leiden tot (langere) financiële leegstand. De belegger zal in dat geval
meer huurconcessies moeten doen, wat zal resulteren in een lager huurniveau en dus lagere
opbrengsten.
In de afbakening in hoofdstuk 1 is reeds beschreven dat de mate waarin elk van de genoemde
factoren de financiële performance beïnvloeden, dan wel de mate waarin deze bijdragen aan de
totale performance, in dit onderzoek buiten beschouwing wordt gelaten. Voor de verdere
beschouwing van de genoemde niet-financiële prestatiefactoren, wordt in dit onderzoek slechts
de invloed ervan op de niet-financiële performance bekeken. In de volgende paragraaf zal hier
nader op ingegaan worden.
Aangezien de eerder genoemde strategische doelstellingen, met betrekking tot de kwalitatieve
performance van de vastgoedportefeuille , door KFN geformuleerd zijn in termen van de
geïdentificeerde prestatiefactoren, is ervoor gekozen om deze prestatiefactoren in dit onderzoek
over te nemen, als zijnde de bepalende factoren voor de niet-financiële performance. Er wordt
binnen dit onderzoekskader derhalve niet onderzocht in hoeverre deze factoren

het

aandachtsgebied van de niet-financiële prestatiefactoren volledig afdekken.

7 .2

Meten van prestaties
De kwantitatieve performance betreft in dit onderzoek de financiële prestaties in termen van
waardecreatie, waarbij waardecreatie wordt gemeten met behulp van de EVA-methodiek. De
financiële prestaties van een vastgoedbelegging zijn aldus eenvoudig in een getal uit te drukken,
aangezien de betreffende prestaties een reeds gedefinieerde maatstaf, namelijk de EVA en
daarmee een toegekende meeteenheid hebben. Op basis van de netto exploitatieresultaten en
de waarde-ontwikkeling ten opzichte van de toegekende waarde, kan het rendement worden
berekend en vervolgens het bijhorende risico, gemeten door standaarddeviatie, in een
percentage worden uitgedrukt. De uiteindelijke waardecreatie per object, gemeten door de EVA,
is mede op basis van dat rendement/risico-profiel en de marktwaarde van het object in één getal
uit te drukken.
De kwalitatieve performance kan echter niet op een dergelijke wijze worden gemeten of
berekend. Oorzaak daarvan is dat er diverse factoren zijn die de kwalitatieve, oftewel nietfinanciële performance bepalen, die niet zonder meer in één indicator zijn uit te drukken. Aan die
prestatiefactoren wordt bij performance-meting vaak een subjectief waarde-oordeel toegekend,
zoals "goed", "matig", of "slecht". Dergelijke waarderingen zijn niet eenvoudig te kwantificeren,
aangezien

ze geen

vooraf gedefinieerde

maatstaf of meeteenheid

hebben. Aan

de

geïdentificeerde prestatiefactoren dient daarom een bepaalde score te worden toegekend. De
waarde van de score die aan een prestatiefactor gegeven wordt, is een kwantificering van die
factor. Tevens moeten er wegingen aan de verschillende factoren toegekend worden, op basis
van de ingeschatte invloed die elke factor heeft op de uiteindelijke niet-financiele performance
[bewerkt naar Spijker, 1995]. Aldus geeft de totale score van alle niet-financiële prestatiefactoren
een indicatie voor de mate van de niet-financiële performance.
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7.3

Hoofd- en subaspecten
De genoemde factoren kunnen onderverdeeld worden in drie hoofdgroepen, te weten
objectgebonden factoren, locatiegebonden factoren en huurdergebonden factoren. Zoals de
prestatiefactoren op een hoger niveau onderverdeeld kunnen worden naar hoofdgroep, zijn er
per prestatiefactor op een lager niveau een aantal aspecten te onderscheiden, die bepalend zijn
voor de betreffende prestatiefactor. Aan die aspecten dient een score toegekend te worden, wat
een kwantificering van elke prestatiefactor oplevert. De aspecten hebben echter elk een relatief
belang en daarmee dus een relatieve bijdrage aan de verschillende prestatiefactoren.
In het genoemde onderzoek van Verblakt [2000] zijn de aspecten van de prestatiefactoren
kwaliteit locatie, kwaliteit gebouw en regionale marktdynamiek bovendien onderverdeeld in
subaspecten , welke op hun beurt weer een relatief belang hebben binnen het betreffende
hoofdaspect. De subaspecten en bijhorende scores vinden hun grondslag in de 'Real Estate
Norm' (REN) 12 • In tabel 7.1 is een overzicht weergegeven van de verschillende prestatiefactoren
en de onderliggende aspecten.

__
Prestatiefactor-groep

Objectgebonden:

...
~~

Prestatiefactor

--- ~---~

...
Hoofdaspecten

~~·~-

.

kwaliteit gebouw;

.

.

leeftijd gebouw.

.

flexibiliteit; hoofdentree;
binnenmilieu; facilitaire
ruimten .
datum van oplevering /
renovatie.

Locatiegebonden:

.
.

Huurdergebonden:

.
.
.

kwaliteit locatie;

.

bereikbaarheid;
representativiteit;
voorzieningen.

regionale
marktdynamiek.

. Structuur, vraagzijde en
positie markt.

kwaliteit huurder;

.

solvabiliteit huurder;

percentage verhuurd;

.

leegstand;

looptijd huurcontract.

. ingangs- en expiratiedatum

Tabel 7.1: De prestatiefactoren en bijhorende hoofdaspecten [Bron: Verblakt, 2001].

7.4

Waardering en weging
Zoals in paragraaf 7.2 is geschetst, moeten er wegingen aan de verschillende prestatiefactoren
en onderliggende aspecten toegekend worden, op basis van de ingeschatte invloed die elke
factor en elk aspect heeft op de uiteindelijke kwalitatieve performance. Dit levert in de praktijk
echter problemen op. Ten eerste worden de (kwaliteits-)aspecten vaak slechts gevoelsmatig
beleefd en is er geen data beschikbaar, waaruit de betreffende mate van invloed via regressie
gevonden kan worden. Ten tweede zal het effect ervan op de performance per locatie en per
object verschillen [bewerkt naar Keeris, 2002b].
12

De Real Estate Norm is een methode om de kwaliteit van kantoorlocaties en --gebouwen te beoordelen en te
vergelijken.
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Een analysemethode die kan leiden tot een goede weging van de verschillende factoren en
onderliggende aspecten, is de zogenaamde 'Mudge-methode'. Deze methodiek is gebaseerd op
de meningen van deskundigen met betrekking tot enerzijds het belang van de onderkende
factoren afzonderlijk en anderzijds ten opzichte van elkaar. Het belang die aan de betreffende
factoren gegeven wordt, is een gevoelsmatige waardering voor de mate van invloed die de
prestatiefactor heeft op de performance, ten opzichte van de invloed van de andere
prestatiefactoren binnen de niet-financiële performacne [bewerkt naar Spijker, 1995].
In een matrix worden alle prestatiefactoren tegen elkaar afgewogen en moet worden
aangegeven welke van de twee belangrijker geacht wordt. Dit geheel levert vervolgens een
totaal-score op per prestatiefactor, op basis waarvan de weging berekend kan worden.
Aan de onderliggende aspecten dient tevens een weging te worden toegekend , wat eveneens
kan geschieden via de Mudge-methode. Echter, hierbij moet wel opgemerkt worden dat de
Mudge-methode slechts kan worden toegepast bij voldoende tegen elkaar af te zetten aspecten.
Toepassing ervan op het hoogste niveau, te weten de hoofdgroepen objectgebonden,
huurdergebonden en locatiegebonden prestatiefactoren, is dus niet mogelijk, omdat de weging in
dat geval niet eenduidig kan worden bepaald. Dit hoeft echter geen belemmering te zijn voor de
uiteindelijk toe te kennen weging aan deze hoofdgroepen. Indien namelijk alle prestatiefactoren
door middel van de Mudge-methode een weging hebben gekregen, is het gewicht van iedere
hoofdgroep het resultaat van de som van de wegingen van de bijhorende prestatiefactoren.
Toepassing op het laagste niveau, te weten de subaspecten, is in dit geval wel problematisch,
vanwege het beperkte aantal subaspecten. Aangezien de waarderingen op dat niveau zijn
gebaseerd op de eerder genoemde 'Real Estate Norm', worden deze derhalve als bepalend
geacht voor de toe te kennen weging.
Om het gewicht voor de prestatiefactoren te kunnen bepalen, dient volgens de methodiek eerst
een waardering worden toegekend, op basis van verwachtingen ten aanzien van belangrijkheid
van de verschillende factoren [Peeters, 2002]. Deze waardering geschiedt volgens een schaal
van reële getallen met een numerieke indeling binnen een bepaalde range, oplopend naarmate
het relatieve belang van de prestatiefactor toeneemt [Spijker, 1995]. Een dergelijke waardering
kan een eenvoudige bandbreedte krijgen, bijvoorbeeld van 1 tot en met 10, waarbij de "1" staat
voor weinig invloed en de "1 O" voor veel invloed op de performance. De relatieve impact van de
prestatiefactor op het totale niet-financiële prestatie-profiel wordt hiermee cijfermatig beoordeeld .
Nadat de factoren en aspecten volgens deze waarderingsmethodiek zijn gekwantificeerd,
moeten de wegingen bepaald worden volgens de Mudge-methodiek.
In tabel 7.2 is een voorbeeld van een Mudge-matrix opgenomen, waarbij elke geïdentificeerde
prestatiefactor paarsgewijs wordt vergeleken. Vervolgens wordt bepaald welke van de twee
factoren het belangrijkst is. Nadat de factoren met elkaar zijn vergeleken, is het mogelijk het
aantal keren te tellen dat een factor als belangrijkste aangewezen is. Dit aantal 'T' moet
vervolgens vermenigvuldigd worden met de vooraf toegekende waardering 'W'. Dat getal wordt.
met een controlegetal 'C' vermeerderd 13 , zodat de totaalwaarde 'TW' ontstaat. Het uiteindelijke
gewicht wordt berekend door de totaalwaarde van elke factor te delen door de som van de
13

Het controlegetal dient ervoor dat een belangrijke factor, welke geen enkele keer genoemd wordt, niet een
gewicht van 'nul' toegewezen krijgt, maar toch in de overall waardering wordt meegenomen conform de eerdere
waardering.
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berekende totaalwaarden. Dit gewicht maakt de toegekende relatieve bijdrage van de
betreffende prestatiefactor in het totale veld van prestatiefactoren zichtbaar. Overigens hoeft het
uiteindelijke gewicht niet te corresponderen met de aanvankelijk ingeschatte waardering.
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A = kwaliteit gebouw
1

C

D

E

F

G

T

w

C

TW

1

B = leeftijd gebouw
1

C = kwaliteit locatie
1

D = marktdynamiek
1

E = kwaliteit huurder
1

F = percentage verhuurd
1

G = looptijd huurcontract

10
1,00

Tabel 7.2: Mudge-matrix met de prestatiefactoren en toe te kennen weging.

In bijlage 4 is een compleet overzicht weergegeven van de genoemde prestatiefactoren en
bijhorende hoofd- en subaspecten, inclusief hun toegekende waardering en de daaruit
resulterende weging. De betreffende waarderingen en wegingen zijn via de Mudge-methode
bepaald op basis van het oordeel van deskundigen van KFN en worden in dit onderzoek in die
hoedanigheid overgenomen 14 • Met behulp van de wegingen en het toekennen van scores, kan
de uiteindelijke kwalitatieve waardering van de vastgoedbeleggingsorganisatie voor elk
vastgoedobject afzonderlijk worden weergegeven.

7 .5

Score niet-financiële prestaties
Na de identificatie, waardering en de weging van de prestatiefactoren en de onderliggende
hoofd- en subaspecten, moet er op objectniveau voor iedere prestatiefactor een score worden
toegekend. Die score is een indicatie voor de bijdrage van de betreffende prestatiefactor aan de
niet-financiële performance, welke uiteindelijk tot uitdrukking komt in een totaal-score waarin de
verschillende individuele scores per prestatiefactor zijn opgenomen. Die totaal-score geeft de
beoordeling van de niet-financiële performance van het betreffende vastgoedobject weer, op
basis van de toegekende waarderingen aan de prestatiefactoren.
In de toegepaste methodiek is ervoor gekozen deze totaal-score te laten lopen van O tot 100.
Daarbij bepaald het gewicht dat aan de betreffende prestatiefactor is toegekend de maximale
score-bijdrage van die prestatiefactor. In tabel 7.3 is de bandbreedte van de scorebijdrage voor
elke prestatiefactor weergegeven.

14

Visies over de toegekende beoordeling en waardering van de factoren kunnen verschillen . Dit wordt echter
niet van belang geacht binnen het onderzoekskader.
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Om een beter inzicht te verkrijgen in de mate van kwalitatieve performance, kan per
prestatiefactor een ranking worden gemaakt van de totale portefeuille. Derhalve kan eenvoudig
worden herleid welke objecten het slechtst scoren bij bijvoorbeeld de belangrijkst geachte
prestatie-indicator. Voor de performance-meting is het echter van belang de totaal-score te
hanteren in de te onderscheiden prestatie-profielen.

PRESTATIESCORES

Prestatiefactor

·

Weging

Bandbreedte

Kwaliteit gebouw

0,13

13 pt.

Leeftijd gebouw

0,05

5 pt.

Kwaliteit locatie

0,4 1

41 pt.

Marktdynamiek

0,15

15 pt.

Kwaliteit huurder

0,08

8 pt.

Percentage verhuurd

0,06

6 pt.

Looptijd huurcontract

0,12

12 pt.

Totaal

1,0

100 pt.

Tabel 7.3: Bandbreedte van de sore-bijdrage voor de prestatiefactoren

De totaal-score voor de niet-financiële prestaties die uiteindelijk aan het betreffende
vastgoedobject wordt toegekend, is feitelijk een momentopname. De scores worden immers
berekend aan de hand van de locatie-, huurder- en objectgegevens, zoals die zijn bepaald op het
moment van beoordeling. Het is daardoor moeilijk om een prognose te maken voor de toekomst,
aangezien zowel die gegevens zelf, als de beoordeling ervan onderhevig kunnen zijn aan
veranderingen. Feitelijk kunnen de kansen op het ene moment van beoordeling, risico's zijn op
het andere moment. Zo is bij een opgaande vastgoedmarkt sprake van een toenemende vraag,
waardoor het positief is wanneer een huurcontract binnen een korte periode afloopt, aangezien
de

vastgoedbeleggingsorganisatie

dan

een

sterkere

onderhandelingspositie

heeft

bij

contractverlenging of een nieuw af te sluiten huurcontract. Echter, bij een neergaande markt met
weinig vraag en een overaanbod, is het binnenkort aflopen van een huurcontract njuist neit
wenselijk voor de vastgoedbeleggingsorganisatie . Er kan derhalve gesproken worden van een
dynamisch toe te kennen weging, welke afhangt van de positie op de vastgoedcyclus.

7.6

Resumé
Vanuit strategisch oogpunt is het van belang bepaalde kwalitatieve prestatie-eisen op te stellen
voor de vastgoedportefeuille en de vastgoedobjecten die zich daarin bevinden. Die eisen werken
door op het acquisitie- en dispositiebeleid: bij een slechte kwalitatieve performance worden, op
basis

van

de

gehanteerde

eis,

objecten

verkocht,

dan

wel

niet

aangekocht.

Beleggingsbeslissingen worden daarmee direct beïnvloed door de beoordeling van de
kwalitatieve prestaties op objectniveau.
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De strategische doelstelling van KFN , te weten het verkrijgen en behouden van een kwalitatief
hoogwaardige

portefeuille,

heeft

geleid

tot

identificatie

van

een

zevental

kritieke

prestatiefactoren, die volgens inzicht van KFN bepalend zijn voor de kwalitatieve performance.
Aan die factoren is vervolgens een weging toegekend, op basis waarvan de bandbreedte van de
score per prestatiefactor bepaald is. Met de locatie-, huurder- en objectgegevens, kan aldus de
waardering van het kwalitatieve prestatieniveau van objecten en de portefeuille berekend worden
op het moment van beoordeling. De waardering wordt uitgedrukt in een totaal-score, die als input
dient voor de performance-meting.
Voor het toekennen van scores voor de prestatiefactoren , dienen eerst de wegingen bepaald te
worden. Dit kan geschieden met behulp van de Mudge-methode. Daarbij dienen de wegingen
periodiek opnieuw bepaald te worden, aangezien de strategische doelstellingen van de
vastgoedbeleggingsorganisatie kunnen veranderen - en daarmee de waardering van de
vastgoedobjecten. Tevens kan de situatie op de vastgoedmarkt veranderd zijn , waardoor het
zwaartepunt in de waardering van de vastgoedbeleggingsorganisatie verschuift. Het model voor
het meten van de waardering is derhalve bedoeld, om op het moment van beoordeling een
uitspraak te doen over de waardering van de niet-financiële prestaties van vastgoedobjecten,
waarbij het door middel van continue monitoring mogelijk is de ontwikkeling van die waardering
in beeld te brengen.
De volgende stap in het proces is de daadwerkelijke performance-meting, waarbij de benchmark
bepaald wordt aan de hand van de gemiddelde prestaties op portefeuilleniveau. Op objectniveau
worden de prestaties afgezet tegen deze benchmark, om aldus te kunnen bepalen welke
objecten een out-performance laten zien en welke een under-performance. In het volgende
hoofdstuk zal de performance-meting op basis van zowel de financiële als de niet-financiële
prestaties behandeld worden.
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Hoofdstuk 8 Resultaat performance-meting: typering en toetsing
In hoofdstuk 4 is beschreven middels welke methodiek de kwantitatieve performance van
vastgoedobjecten gemeten kan worden. In het vorige hoofdstuk is datzelfde gedaan voor meting
van de kwalitatieve performance voor vastgoedobjecten. Volgens de beschreven methodieken
kan voorts de totale performance van vastgoedobjecten en de vastgoedportefeuille inzichtelijk
gemaakt worden. Het uiteindelijke doel van het verkrijgen van dat inzicht, is ondersteuning
bieden aan acquisitie- en dispositiebeslissingen.
Wanneer de prestaties gemeten zijn en afgezet worden tegen de gestelde norm, kan er een
typering van de performance van de verschillende objecten worden opgesteld. Daarbij krijgen de
beoordeelde objecten een prestatie-profiel toegewezen, op basis waarvan de uiteindelijke
acquisitie- en dispositiebeslissingen genomen worden . Dit hoofdstuk zal nader ingaan op deze
prestatie-profielen. Tevens zal middels een casus van de portefeuille van KFN de volledige
methodiek van performance-meting doorlopen worden, zoals deze in het voorgaande is
opgesteld.

8.1

Performance-meting
De performance-meting, zoals deze is beschreven in voorgaande hoofdstukken, dient te
geschieden op basis van de financiële en niet-financiële prestaties van de vastgoedobjecten.
Daarbij worden de financiële prestaties bepaald door de mate van waardecreatie en gemeten
door de Economie Value Added. De niet-financiële prestaties worden bepaald door de zeven
benoemde prestatiefactoren en gemeten aan de hand van de toegekende scores.
De gemeten prestaties dienen tevens ter bepaling van de interne benchmark, oftewel de
minimale streefwaarde van de gewenste performance. In het voorgaande is gekozen om deze
minimum performance-eis voor zowel de financiële als de niet-financiële prestaties gelijk te
stellen aan het prestatie-gemiddelde van de portefeuille. Voor dispositie komen vervolgens
objecten in aanmerking, indien ze onder de minimum performance-eis presteren, terwijl voor
acquisitie juist objecten in aanmerking komen, indien ze (naar verwachting) boven de minimum
performance-eis zullen presteren.
Aangezien er twee verschillende performance-eisen zijn , te weten die voor de financiële
prestaties en die voor de niet-financiële prestaties, kunnen aan de prestaties ten opzichte van die
peformance-eisen vier verschillende beoordelingen gegeven worden. Om inzicht te krijgen in de
beoordeling van de performance van de objecten en de vastgoedportefeuille, kunnen de
objectprestaties worden afgezet in een assenstelsel, zoals dat ook is gedaan voor het
rendemenUrisico-stelsel. Indien het assenstelsel wordt verdeeld in kwadranten, kan aldus de
beoordeling van de objecten bepaald worden aan de hand van de positie binnen het
kwadrantenstelsel en de aan die kwadranten toegekende waardering. De assen geven in dit
geval de behaalde, dan wel aangenomen te behalen kwantitatieve financiële en kwalitatieve nietfinanciële performance weer.
De positie van meerdere objecten kunnen vervolgens op basis van dezelfde schaalindelingen
onderling afgezet worden. Ook bij dit kwadrantenstelsel worden de grenslijnen tussen de velden
bepaald door de gestelde prestatiecriteria. Zoals reeds eerder is beschreven, is ervoor gekozen
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om het portefeuillegemiddelde als prestatiecriterium te beschouwen. Aldus worden de grenslijnen
bepaald door de gestelde dynamische, interne benchmarks.
Het meest positief geachte veld in het kwadrantenstelsel wordt ook wel aangeduid met de term
'catchment area' of 'care'. Deze geeft het gebied aan waar men de gehele portefeuille in zou
wensen en daarmee het tactisch/operationele streefniveau voor het betrokken management.
Binnen het gestelde onderzoekskader geeft dit gebied tevens de performance-eis voor acquisitie
aan, oftewel het niveau van de financiële en niet-financiële prestaties die nieuwe objecten in elk
geval zouden moeten behalen, willen zij toegevoegd worden aan de vastgoedportefeuille.
Het meest negatief geachte veld geeft derhalve het dispositie-gebied ('sell') aan. Objecten die
zich in het betreffende gebied bevinden, zouden vanuit het oogpunt van de gerealiseerde c.q.
aangenomen gemeten performance verkocht moeten worden.
In figuur 8.1 zijn de verschillende profielen in een kwadrantenstelsel schematisch weergegeven,
waarbij de grenslijnen van de kwadranten aan de hand van de gemiddelde waarden van de
objectprestaties op portefeuilleniveau bepaald worden.
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Figuur 8. 1: Kwadrantenste/sel met de door de gemiddelde waarden bepaalde grenslijnen.

8.2

Prestatie-profielen
Met behulp van bovenstaand kwadrantenstelsel kunnen de financiële en niet-financiële
prestaties per complex in een profiel uitgedrukt worden. Aldus kan eenvoudig selectie
plaatsvinden van objecten, die in termen van de gedefinieerde prestaties een slechte dan wel
goede performance laten zien. De volgende profielen kunnen op basis van de financiële en nietfinanciële prestaties worden onderscheiden [bewerkt naar Westerhof, 1998]:
•

Profiel 1: hoge financiële prestaties, hoge niet-financiële prestaties: topobjecten ('core'-

•

Profiel Il: lage financiële prestaties, hoge niet-financiële prestaties: potentieobjecten

kwadrant);
('tactical/potential'-kwadrant);
•

Profiel 111: hoge financiële prestaties, lage niet-financiële prestaties: aandachtsobjecten
('tactical/repositioning'-kwadrant);
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•

Profiel IV: lage financiêle prestaties, lage niet-financiêle prestaties: rampobjecten ('sell'kwadrant).

Op basis van de inschaling van de verschillende objecten in het kwadrantenstelsel, kan
vervolgens bepaald worden welke objecten voor dispositie geselecteerd kunnen worden (profiel
IV) en welke objecten op basis van de te verwachten prestaties voor acquisitie in aanmerking
komen (profiel 1).
Bij de opgestelde prestatie-profielen kunnen naast de categorieên topobjecten en rampobjecten,
tevens de categorieën van de potentiecomplexen (profiel Il) en de aandachtscomplexen (profiel
111) onderscheiden worden. Bij potentiecomplexen is er ruimte om de financiële prestaties te
verbeteren, gezien het niveau van de niet-financiële prestaties. Dit verbeteren kan door
maatregelen aan de opbrengstenkant (verhogen huurprijs), dan wel door maatregelen aan de
kostenkant (uitstellen planmatig onderhoud, verminderen promotie, etc.) toe te passen. De
aandachtscomplexen

vragen

met

name

aandacht

wanneer

de

marktomstandigheden

veranderen. Ingrijpen in het niet-financiële prestatieniveau is echter moeilijk en vraagt een goed
doordacht objectbeleid.
Ook indien een object is ingeschaald in de categorie van het slechtste prestatieprofiel
('rampobject'), zou de organisatie kunnen trachten de performance van het betreffende object te
verbeteren. Dit betekent dat het management de financiële indicatoren moet vertalen naar
gerichte operationele verbeteracties. Door ook op niet-financiële prestaties te focussen, wordt de
mogelijkheid geboden om zo snel mogelijk bij te sturen. Opgevangen negatieve signalen op
basis van niet-financiële prestaties kunnen hierdoor al leiden tot bijsturing, zonder dat dit
negatieve financiële consequenties heeft gehad [bewerkt naar Westerhof, 1998].
De mogelijkheid om de prestaties van slecht presterende objecten bij te sturen of te corrigeren,
zou per individueel vastgoedobject door het betreffende management beoordeeld moeten
worden. Binnen dit onderzoekskader wordt echter niet nader op die mogelijkheid ingegaan,
gezien het feit dat dergelijke beslissingen veelal op het operationele niveau van de onderneming
worden genomen.

8.3

Methodiek performance-meting
In figuur 8.2 is het gehele proces van de performance-meting op basis van de financiële en nietfinanciële prestaties schematisch weergegeven, zoals deze in het voorgaande is beschreven.
Feitelijk bestaat het proces uit twee delen, te weten het meten van de behaalde, dan wel
aangenomen prestaties en vervolgens het meten van de performance, door de gemeten
prestaties af te zetten tegen de gestelde benchmark. Daar waar het eerste deel-proces de
cijfermatige input geeft voor de performance, geeft het tweede deel-proces de output van de
performance, namelijk de beoordeling van de financiële en niet-financiële prestaties. Op basis
van die beoordeling, die tot uitdrukking komt in de toe te kennen prestatie-profielen, kunnen
beleggingsbeslissingen genomen worden.
In het navolgende zal beschreven worden hoe via pragmatische toepassing van de methodiek
van performance-meting in een casus, de opgestelde methode getoetst is op bruikbaarheid en
validiteit.

---
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Figuur 8.2: Schematisch model voor performance-meting op basis van financiële prestaties in termen van
waardecreatie, en niet-financiële prestaties in termen van kwalitatieve waardering.
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8.4

Toepassing performance-meting: casus
De beschreven methodiek van performance-meting van financiële prestaties en niet-financiële
prestaties, is in het onderzoek toegepast in een casus. Doel van de casus is het toetsen of de
beschreven methodiek praktisch is toe te passen en het nagaan waar eventuele complicaties
optreden. Tevens zijn de resultaten bestudeerd, waarbij vervolgens terugkoppeling plaatsvindt
naar de beschreven methodiek en er ten slotte conclusies kunnen worden getrokken met
betrekking tot de validiteit van de methodiek.
De casus is toegepast op de (deel-)portefeuille van Kantoren Fonds Nederland (KFN). KFN is
een zelfstandige vastgoedbeleggingsorganisatie en een volle dochter van de Stichting
Pensioenfonds ABP. Over het boekjaar 2002 bedroegen de beleggingen in vastgoed ruim 1.200
miljoen euro. Het aantal geëxploiteerde vierkante meters bedroeg bijna 500.000, bij een
bezettingsgraad van 94%.

8.4.1 Stappenplan methodiek
De casus, waarvan de (vertrouwelijke) resultaten in bijlage 5 zijn opgenomen, doorloopt de
volgende stappen voor de performance-meting:
•
Meten gerealiseerde financiële prestaties:
Over de beschouwde periode worden de financiële prestaties gemeten en uitgedrukt in
de mate van waardecreatie. Daartoe is op basis van het trackrecord van de portefeuille
een historisch rendement/risico-profiel gemaakt, zodat aan de hand daarvan de beide
referentiepunten van de bèta-maatlat bepaald kunnen worden . Vervolgens is voor elk
object het minimaal geëiste rendement per jaar berekend, welke geldt als uitgangspunt
voor de rendementseis van de eigen vermogen-verschaffers. Op basis van de
gemiddelde rentelasten over het vreemd vermogen van het betreffende jaar, is
vervolgens de kostenvoet van het vreemd vermogen bepaald. De berekende jaarlijkse
TRR-rendementen, minus de jaarlijkse gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet,
levert de mate van waardecreatie op, te weten de EVA-spread . De EVA wordt berekend,
door de jaarlijkse EVA-spread te vermenigvuldigen tegen het gemiddeld geïnvesteerd
vermogen van het betreffende jaar. De gesommeerde jaarlijkse EVA's geven de totale
toegevoegde economische waarde, oftewel de MVA.
•
Meten te verwachten financiële prestaties:
Op basis van de aangenomen resultaten , is wederom de bèta-maatlat bepaald, waarbij
voor het referentiepunt behorend bij fJ = 0 het historisch gerealiseerde nul-niveau is
aangehouden. Vervolgens is dezelfde werkwijze aangehouden als voor de
gerealiseerde financiële prestaties, zoals hiervoor is beschreven. De gesommeerde
toekomstige jaarlijkse EVA's dienen ten slotte verdisconteerd en contant gemaakt te
worden, waardoor de totale toegevoegde economische waarde verkregen wordt, oftewel
de MVA.
•
Meten huidige niet-financiële prestaties:
Voor het betreffende moment van beoordeling, voor de casus gesteld op 31-12-2002,
zijn op basis van het gedefinieerde model de kwalitatieve prestaties beoordeeld en
gewaardeerd aan de hand van het toekennen van scores.

--

•

Performance-meting:
Op basis van zowel de gerealiseerde als de te verwachten financiële prestaties en de
huidige niet-financiële prestaties, zijn de gemiddelde portefeuilleprestaties bepaald.
Deze zijn als interne benchmark gesteld, waartegen de (relatieve) prestaties van elk
object afgezet worden. Aldus wordt de performance over de beschouwde periode van
het betreffende object gemeten.

•

Toewijzen prestatie-profielen:
Op basis van de situering van de objecten in het kwadrantenstelsel, wordt aan elk object
een prestatie-profiel toegewezen. Aan de hand van dat profiel, kunnen vervolgens
beleggingsbeslissingen worden genomen.

8.4.2 Uitgangspunten casus
Voor de praktische toepassing van de beschreven methode, zijn een aantal uitgangspunten
opgesteld, die als basis hebben gediend voor de berekeningen. Deze uitgangspunten zijn:
•

de casus-portefeuille heeft een dermate omvang, dat er voldoende data aanwezig is om
objectieve statistische berekeningen te maken.

•

de beschouwde periode over het verleden, te weten van 1995 tot en met 2002, wordt
voldoende lang geacht om de gelopen risico's via statistische berekeningen objectief te
kwantificeren ;

•

de resultaten van objecten die gedurende de beschouwde periode zijn verkocht, dan wel
aangekocht, worden gedurende de periode dat zij tot de 'standing investments'
behoorden, meegenomen in de verscheidene berekeningen;

•

de verkregen rendement/risico-profielen van de objecten die gedurende de beschouwde
periode zijn verkocht, dan wel aangekocht, worden ondanks de kortere datareeksen als
representatief beschouwd;

•

met betrekking tot de beschouwde toekomstige periode, te weten van 2003 tot en met
2012, worden de jaarlijkse resultaten uit de aangenomen prognoses als reëel
beschouwd;

•

de kwalitatieve waardering van de objecten op het moment van beoordeling , is bepalend
voor de niet-financiële prestaties. Voor de performance-meting wordt het binnen het
onderzoekskader niet van belang geacht, of het daarbij de beschouwde periode over
het verleden of over de toekomstof betreft. Enerzijds zitten de prestaties voor de
toekomst namelijk gedeeltelijk reeds in de waarderingsmethode verwerkt, terwijl het
anderzijds een momentopname betreft, welke voor iedere performance-meting opnieuw
gemeten kan worden.

8.4.3 Toepassing methodiek en resultaten casus
Bij de toepassing van de methodiek van performance-meting op de casus-portefeuille, is
gebleken dat een aantal processen en aspecten een punt van aandacht verdient. Dit zal in het
navolgende worden beschreven.
Financiële performance

Het is gebleken dat het gevonden nul-niveau behorend bij /3 = 0, oftewel de toe te wijzen
risicovrije belegging binnen de portefeuille, in belangrijke mate afhankelijk is van het aantal
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opgenomen objecten en de jaarlijkse resultaten daarvan. Bij een kleine portefeuille-omvang, is
het daardoor wellicht niet mogelijk een objectief nul-niveau te bepalen.
Volgens de methode dient het rendement behorend bij het nul-niveau bovendien gecorrigeerd te
worden, indien het lage risico-niveau er niet reeds in is verdisconteerd. Aangezien het bijhorende
rendement van het object in de casus-portefeuille relatief hoog is en er binnen het betreffende
kwadrant meerdere objecten liggen die een beduidend lager - doch positief - rendement hebben
gescoord bij een lage standaarddeviatie, is ervan uitgegaan dat het rendement van het nulniveau naar beneden bijgesteld moet worden . Daarbij is het 'next-best' referentiepunt genomen,
waaruit blijkt dat het lage risico-niveau in het betreffende rendement is verdisconteerd. Via
regressie is daartoe het normatieve rendement bepaald, door uit te gaan van het directe verband
tussen rendement en risico.
Op basis van de beide referentiepunten van de portefeuille is vervolgens de minimale
rendementseis bepaald. Tevens zijn de jaarlijkse gemiddelde rentelasten voor het vreemd
vermogen bepaald, waarvan vervolgens de WACC op objectniveau berekend is. Door op het
gerealiseerde TRR-rendement de berekende WACC voor het betreffende object in mindering te
brengen, wordt de EVA-spread verkregen. De totale gecreëerde waarde, oftewel de MVA, wordt
verkregen door de jaarlijkse EVA-spread te vermenigvuldigen met het gemiddeld geïnvesteerde
vermogen op basis van de marktwaarde primo het betreffende jaar. Ditzelfde proces is gevolgd
voor de toekomstige waardecreatie.
Wat bij de uitkomsten van de gesommeerde EVA's opvalt, is dat deze sterk afhankelijk zijn van
het geïnvesteerd vermogen: bij een omvangrijk geïnvesteerd vermogen, wordt bij een relatief
lage EVA-spread beduidend meer waarde gecreëerd, dan bij een lager geïnvesteerd vermogen
en een relatief hoge EVA-spread. Hoewel de totale waardecreatie van belang is als financiële
prestatie-indicator, lijkt het voor de performance-meting objectiever de EVA-spread te hanteren,
daar er bij het rekenen met procenten een betrouwbaarder gemiddelde wordt gevonden.
Aangezien binnen het onderzoekskader het gemiddelde als benchmark wordt gehanteerd, geeft
de EVA-spread aldus de norm voor de mate van waardecreatie.
Met betrekking tot de toekomstige mate van waardecreatie, blijkt uit de berekeningen dat deze
positiever uitvalt dan de in het verleden gerealiseerde waardecreatie. Van de 70 objecten
hebben voor de toekomstige periode slechts 3 objecten een negatieve EVA-spread, terwijl dit
aantal voor de gerealiseerde periode 9 bedroeg. Tevens blijkt dat er minder grote uitschieters
zijn in de EVA-spread. Hiervoor diverse oorzaken aan te wijzen, die overigens met elkaar in
verband staan, te weten :
•

de aangenomen jaarlijkse objectrendementen over de beschouwde toekomstige periode

•

het lager te lopen risico , resulteert in een lagere /3 op objectniveau;

laten minder schommelingen zien, wat duidt op een lager te lopen risico;
•

doordat op portefeuilleniveau eveneens minder schommelingen zijn, valt de /3 echter
niet aanzienlijk lager uit;

•

de aangenomen objectrendementen leveren op portefeuilleniveau over de periode 2003
t/m 2010 weliswaar een lager totaalrendement dan over de periode 1995 t/m 2002, doch
zijn de objectrendementen wel allen positief.
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Op basis van de berekende jaarlijkse EVA-spread is vervolgens de huidige waarde van de
verdisconteerde som van toekomstige EVA's berekend, oftewel de MVA.
Niet-financiële performance

De gevonden scores voor de niet-financiële prestaties geven de kwalitatieve waardering weer
van KFN als vastgoedbeleggingsorganisatie over de in het bezit zijnde objecten. Zoals in
hoofdstuk 7 is beschreven, geldt de totaal-score van de niet-financiële prestaties als
momentopname. De verkregen score wordt derhalve als waardering van de objectprestaties op
het moment van beoordeling beschouwd. Aangezien beleggingsbeslissingen in het heden
plaatsvinden, kan deze score als momentopname gehanteerd worden voor beide perioden.
Daarbij dient voor eventuele acquisitiebeslissingen overigens wel een inschatting van de
huurdergebonden prestatiefactoren gemaakt te worden. Er moet dan worden uitgegaan van een
exploitatie-situatie (leegstand, kwaliteit huurder etc.), zoals die zich naar verwachting voor zal
doen op het moment dat het betreffende object aan de portefeuille wordt toegevoegd.
Performance-meting

Op basis van de gemiddelde resultaten op portefeuilleniveau zijn de dynamische benchmarks
bepaald. Vervolgens zijn de objectprestaties tegen die benchmarks afgezet, zodat de
uiteindelijke performance gemeten is. Op basis daarvan zijn de prestatie-profielen toegewezen,
waarvan de resultaten zijn opgenomen in bijlage 5.
Ten aanzien van de toepassing van de methodiek voor performance-meting kan het volgende
geconstateerd worden:
•

door de prestaties af te zetten tegen de gemiddelde resultaten, wordt slechts een
relatief oordeel gegeven . Indien die gemiddelden te laag geacht worden, dient op basis
van de gewenste prestaties eventueel een beleidsmatig bepaalde benchmark als
minimum norm gehanteerd te worden;

•

voor waardecreatie kan daarbij tevens het principe worden aangehouden, dat de
objecten in elk geval een positieve waardecreatie laten zien over de beschouwde
periode, willen zijn in de portefeuille behouden worden, dan wel aan de portefeuille
toegevoegd worden .

Naar aanleiding van bovenstaande constateringen en met betrekking tot de opgestelde methode
voor het meten van de financiële prestaties, kan eventueel gekozen worden voor een
alternatieve benadering, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de vastgoedportefeuille slechts
waarde creëert, indien de financiële performance van die portefeuille structureel wordt verbeterd.
Een

verbetering

kan

in

deze

optiek

gezien

worden

als

een

hoger

gemiddeld

portefeuillerendement. Bij het streven naar een hoger rendementsniveau, dient de belegger in
dat geval echter wel een groter risico te accepteren.
Resultaten

De resultaten van de casus zijn getoetst aan een globale waardering van de financiële en nietfinanciële prestaties van de vastgoedobjecten door de vastgoedbeleggingsorganisatie (KFN). Uit
die toetsing blijkt, dat het merendeel van de objecten met profiel I en profiel IV door de
vastgoedbeleggingsorganisatie overeenkomstig met de uitkomsten van de performance-meting
zijn gewaardeerd.

8
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Een gedeelte van de afwijkingen is te verklaren vanuit strategische overwegingen die niet eerder
tot uiting waren gebracht in de weging van de prestatiefactoren. Bovendien blijken de
huurdergebonden prestaties, vooral in gevallen waarbij sprake is van onlangs opgeleverde
objecten met leegstand, dermate van invloed te zijn, dat objecten profiel IV krijgen toegekend,
terwijl deze vanuit de overige niet-financiële prestaties gezien niet verkocht zouden moeten
worden. Tevens is gebleken dat in sommige gevallen de toekomstige financiële prestaties door
de vastgoedbeleggingsorganisatie onvoldoende in de globale waardering is meegenomen, terwijl
dit bij de toegepaste methode wel het geval is.
Door de beschreven methode van performance-meting te hanteren, is voorts gebleken dat een
klein verschil in gemeten prestatie, bepalend kan zijn voor een duidelijk verschil in performancetypering. Oorzaak hiervan is, dat de gemeten gemiddelde portefeuillewaarden een concrete
begrenzing aangeven: objecten laten ofwel een out-performance, dan wel een underperformance zien. Daardoor zijn zogenaamde 'grensgevallen' net binnen of juist buiten een
bepaalde kwadrant in het kwadrantenstelsel gesitueerd.

8.5

Resumé
De performance-meting geschiedt door de gemeten financiële en niet-financiële prestaties af te
zetten tegen de gestelde (dynamische) benchmark. De benchmark is in deze het gemiddelde
prestatieniveau van alle vastgoedobjecten, oftewel de beschouwde vastgoedportefeuille. De
performance-meting resulteert vervolgens in de situering van de objecten in een grafisch
kwadrantenstelsel, waarbij de grenslijnen worden bepaald door de benchmarks.
Op basis van het kwadrantenstelsel wordt de performance-typering bepaald, door middel van
een toe te wijzen prestatie-profiel. De te onderscheiden prestatieprofielen zijn de navolgende:
•
Profiel 1: hoge financiële prestaties, hoge niet-financiële prestaties: topobjecten ('core'kwadrant);
•
Profiel Il: lage financiële prestaties, hoge niet-financiële prestaties: potentieobjecten
('tactical/potential'-kwadrant);
•
Profiel 111: hoge financiële prestaties, lage niet-financiële prestaties: aandachtsobjecten
('tactical/repositioni ng '-kwadrant);
•

Profiel IV: lage financiële prestaties, lage niet-financiële prestaties: rampobjecten ('sell'kwadrant).

Het betreffende prestatie-profiel bepaald of objecten, vanuit het uitgangspunt van de gekozen
prestatie-indicatoren, voor acquisitie (profiel 1) c.q dispositie (profiel IV) in aanmerking komen.
De opgestelde methodiek is toegepast in een casus, waarbij de (deel-)portefeuille van KFN als
praktijkvoorbeeld dient. Met betrekking tot de praktische toepassing van de methodiek, kan
opgemerkt worden dat zowel de financiële performance als de niet-financiële performance
inzichtelijk gemaakt kan worden voor de betreffende casus-portefeuille.
Uit de casus is gebleken dat de methodiek toepasbaar is en valide resultaten oplevert, doch dat
bepaalde aspecten nadere aandacht verdienen. Deze aandachtspunten betreffen het vaststellen
van het nul-niveau binnen de portefeuille, de objectiviteit van de aangenomen toekomstige
jaarlijkse resultaten en de ontwikkeling ervan, de te bepalen portefeuillegemiddelden welke
dienen als dynamische, interne benchmarks en ten slotte de concrete conclusies die aan de
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uitkomsten van de performance-meting verbonden kunnen worden. In het volgende hoofdstuk
zullen deze punten nogmaals onder de aandacht gebracht worden in de geformuleeerde
conclusies en zullen aanbevelingen gedaan worden met betrekking tot het pragmatisch gebruik
van de methodiek van performance-meting.

Hoofdstuk 9 Conclusies en aanbevelingen
De doelstelling voor dit onderzoek, zoals deze in hoofdstuk 1 is geformuleerd, luidt als volgt:
Het opstellen van een methodiek om inzicht te verkrijgen in zowel de financiële
performance in termen van waardecreatie, als de niet-financiële performance in termen
van de kwalitatieve waardering van vastgoedobjecten en de bijhorende portefeui/le, ten
behoeve van ondersteuning van beleggingsbeslissingen.
Binnen het gestelde onderzoekskader geschiedt het verkrijgen van inzicht in de performance,
door zowel de financiële als de niet-financiële prestaties te meten en relatief af te zetten tegen
de gestelde norm. Voor die norm is uitgegaan van een dynamische, interne benchmark, te weten
de gemiddelde prestaties van de totale portefeuille.
Ter afronding van het onderzoek naar performance-meting van direct vastgoed, worden in het
navolgende de bevindingen van het onderzoek en de conclusies naar aanleiding van de
opgestelde methodiek geformuleerd. Aansluitend worden aanbevelingen gedaan.

9.1

Conclusies
Het is mogelijk gebleken een methode op te stellen, waarmee zowel de financiële performance,
uitgedrukt in de mate van waardecreatie, als de niet-financiële performance, uitgedrukt in de
waardering van de kwalitatieve prestaties inzichtelijk kan worden gemaakt. De methode is
getoetst in een casus en is daarnaast tevens toegepast door KFN in de praktijk. Het is derhalve
bewezen dat de beschreven methodiek een toegevoegde waarde kan hebben ten aanzien van
de beleidsvorming van de vastgoedbeleggingsorganisatie.

9.1.1 Conclusies met betrekking tot de financiële prestaties
Ter berekening van de mate van waardecreatie, wordt de EVA-methodiek gehanteerd.
Aangezien in de EVA-methodiek zowel de rendementseis van vreemd vermogen-verschaffers als
de minimale rendementseis van eigen vermogen-verschaffers is opgenomen - waarbij impliciet
tevens

rekening

wordt gehouden

met de

aan

de

betreffende

belegging

verbonden

beleggingsrisico's - geeft waardecreatie als financiële prestatie-indicator een beter beeld van de
financiële merites van een (vastgoed-)belegging dan overige prestatie-indicatoren.
De financiële beleggingstheorieën die ten grondslag liggen aan de EVA-methodiek, te weten de
'Moderne Portefeuille Theorie' en het 'Capital Asset Pricing Model', zijn niet zonder meer toe te
passen op vastgoed. Dit wordt veroorzaakt door de karakteristieke kenmerken van beleggingen
in direct vastgoed, waardoor de veronderstellingen waar de betreffende theorieën van uitgaan
slechts beperkt gelden. Desondanks is gebleken dat statistische berekeningstechnieken voor
vastgoed-beleggingen de juiste methoden voor het kwantificeren van beleggingsrisico's kunnen
zijn.
Voor het kunnen kwantificeren van beleggingsrisico's, is het noodzakelijk dat het trackrecord een
voldoende lange periode beslaat en over voldoende cijferreeksen beschikt, om als betrouwbare en daarmee bruikbare - basis te kunnen dienen voor dergelijke berekeningen . Indien dit niet het
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geval is, moeten de uitkomsten van de EVA-berekening eerder als indicatie van de mate van
waardecreatie worden gezien, dan als een absolute waarde.

9.1.2 Conclusies met betrekking tot de niet-financiële prestaties

De waardering voor de kwalitatieve prestaties van vastgoedobjecten kan gemeten worden, door
een score toe te kennen aan de onderkende niet-financiële prestatiefactoren. Deze kunnen
worden geplaatst in drie categorieën, te weten de objectgebonden prestatiefactoren, de
huurdergebonden prestatiefactoren en de locatiegebonden prestatiefactoren. Door middel van de
Mudge-methode kunnen op een objectieve manier wegingen worden toegekend aan de
verschillende prestatiefactoren.

9.1.3 Conclusies naar aanleiding van de casus

Middels een casus is de opgestelde methodiek in de praktijk getoetst. Daaruit is gebleken dat het
gevonden nul-niveau behorend bij /i = 0, oftewel de toe te wijzen risicovrije belegging binnen de
portefeuille, in belangrijke mate afhankelijk is van het aantal opgenomen objecten en de jaarlijkse
resultaten daarvan . Bij een kleine portefeuille-omvang is het risico aanwezig, dat het niet
mogelijk is een objectief nul-niveau te bepalen.
Tevens zijn, door de kenmerkende karakteristieken van vastgoed en de aanwezigheid van
'lagging'- en 'smoothing'-effecten, rendement en risico van vastgoedbeleggingen zo strikt aan
elkaar verbonden , als waar de financiële beleggingstheorieën van uitgaan. Daardoor kan het
voorkomen dat het lage risiconiveau niet is verdisconteerd in de toe te kennen waarde van het
betreffende object, wat resulteert in een bijhorend hoger gerealiseerd rendement. Indien dit het
geval is, moet gewerkt worden met een gecorrigeerd lager rendementsniveau. Of en in welke
mate dit het geval is, dient naar eigen inzicht beslist te worden. Tevens dient de correctiefactor
deels subjectief bepaald te worden. Deze aspecten mogen gezien worden als een tekortkoming
van de voorgestelde methode.
Voor het referentieniveau behorend bij /i = 1 geldt bovendien dat bij een kleine portefeuilleomvang het risico aanwezig is, dat het niet mogelijk blijkt een objectief referentiepunt te bepalen,
aangezien de rendemenUrisico-bijdrage van een bepaald object reeds verwerkt is in het
gemiddelde rendemenUrisico-resultaat van de portefeuille. Indien vervolgens middels de
covariantie het objectrendement wordt afgezet tegen het portefeuillerendement, dan zitten de
karakteristieken van het betreffende object er feitelijk tweemaal in, wat een onzuivere covariantie
geeft.
Met betrekking tot de niet-financiële performance, is uit de casus gebleken dat de wegingen zoals die bepaald zijn op basis van de Mudge-methode - nuancering behoeven, indien het
betrokken management van de vastgoedbeleggingsorganisatie van mening is dat de resultaten
niet voldoende sporen met de oorspronkelijke globale waardering van de vastgoedobjecten.
De beschreven methodiek om de performance te meten, gaat uit van de gemeten prestaties in
termen van waardecreatie en de kwalitatieve waardering, welke worden afgezet tegen de
gemiddelde waarden op portefeuilleniveau. Uit de casus is gebleken dat de EVA-spread een
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objectiever gemiddelde geeft dan de gekapitaliseerde EVA, aangezien omvangrijke investeringen
impliciet een relatief grote (positieve, dan wel negatieve) waarde creëren.
Tevens kan worden geconcludeerd dat, indien het portefeuillegemiddelde als interne benchmark
wordt gehanteerd, dit feitelijk geen informatie geeft over de absolute prestaties met betrekking tot
waardecreatie. Indien geen enkel object waarde creëert, ontstaat immers een negatieve interne
benchmark. Daardoor kunnen objecten die waarde vernietigen toch een out-performance laten
zien ten opzichte van die benchmark, en aldus een onterecht een positief prestatie-profiel
toegewezen krijgen. Ditzelfde geldt voor de niet-financiële prestaties.
Door de concrete begrenzing van de kwadranten, kan bovendien slechts een klein verschil in
gemeten prestatie bepalend zijn voor de uiteindelijke performance-typering.
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de opgestelde methode van performance-meting
een kader schept voor de beleidsvorming ten aanzien van beleggingsbeslissingen. Door de
methode toe te passen op vastgoedobjecten en de -portefeuille, kunnen verantwoorde en minder
risicovolle acquisitie- en dispositiebeslissingen genomen worden.

9.2

Aanbevelingen

Op basis van de geformuleerde conclusies en de toepassing en resultaten van de casus, kan
een aantal aanbevelingen gedaan worden. Deze aanbevelingen worden in het navolgende
beschreven.

9.2.1 Aanbevelingen met betrekking tot de financiële en niet-financiële prestaties

Voor het meten van waardecreatie, dient gebruik te worden gemaakt van de data uit het
trackrecord van de vastgoedportefeuille. Ten aanzien van eventueel aan te kopen objecten c.q.
onlangs aangekochte objecten, is er echter geen historisch trackrecord aanwezig. Het is
derhalve vooral voor die objecten van belang, dat de prognoses voor de toekomstige resultaten
uniform totstandkomen en duidelijk worden onderbouwd, aangezien elke rendement- en waardeontwikkeling doorwerkt op de uiteindelijke geprognosticeerde EVA.
De beschreven methodiek van performance-meting, gaat uit van de gemeten prestaties in
termen van waardecreatie en de kwalitatieve waardering. Deze prestaties worden afgezet tegen
de gemiddelde waarden op portefeuilleniveau. Met betrekking tot de waardecreatie, wordt
aanbevolen om deze door middel van de EVA-spread in procenten uit te drukken, in plaats van
de EVA in waarde, aangezien een percentage een objectievere benchmark voor de mate van
waardecreatie geeft.
Met betrekking tot de niet-financiële performance, wordt aanbevolen de uitkomsten van de
kwalitatieve

waardering

te

analyseren,

waarbij

-

indien

noodzakelijk

geacht

-

de

wegingsfactoren naar eigen inzicht bijgesteld worden. Aangezien de gekozen (beleggings- c.q.
portefeuille-)strategie onderhevig is aan veranderingen in de loop der tijd en de kwalitatieve
waardering van objecten bovendien afhankelijk is van de huidige situatie en positie op de
vastgoedcyclus, wordt tevens aanbevolen de gewichten voor de onderkende prestatiefactoren
periodiek te her(-over-)wegen.

9.2.2 Aanbevelingen met betrekking tot de methodiek van performance-meting

De opgestelde methodiek van performance-meting kan als basis dienen voor ondersteuning van
beleggingsbeslissingen. Echter, naar aanleiding van hetgeen geconcludeerd is, dienen de
resultaten niet blindelings overgenomen te worden door het betrokken management. In eerste
instantie moet de methodiek beschouwd worden als een kaderscheppend model voor de
beleidsvorming ten aanzien van beleggingsbeslissingen.
De performance-typeringen worden bepaald door de objectprestaties ten opzichte van de
gemiddelde waarden van de portefeuille, welke dienen als minimale prestatie-eis, oftewel de
interne benchmark. Daarmee wordt echter geen inzicht verkregen ten aanzien van de absolute
prestaties, maar wordt er slechts een relatief oordeel gegeven. Het strekt derhalve tot
aanbeveling, om een beleidsmatig bepaald minimum voor de waarde van de interne benchmark
te definiëren. Indien de interne benchmark te laag geacht wordt, kan in dat geval die
beleidsmatig bepaalde benchmark als alternatieve (minimum) norm gehanteerd worden. Tevens
moeten de resultaten ten opzichte van de externe benchmark, bepaald door de prestaties van de
concurrentie, niet uit het oog verloren worden.
Daarnaast wordt aanbevolen om een bandbreedte te hanteren voor de, door de gemiddelde
waarden van de portefeuille bepaalde, grenslijnen van het kwadrantenstelsel. Aldus zal een klein
verschil in performance niet direct leiden tot een andere situering in de kwadranten en daarmee
een verschil in het toe te kennen prestatie-profiel.
Voorts zijn voor het kunnen maken van adequate en gefundeerde beleggingsbeslissingen,
waardecreatie en de kwalitatieve waardering niet de enige prestatie-indicatoren . Zo kan op basis
van de gerealiseerde c.q. verwachte gegevens met betrekking tot rendement en risico, middels
het rendement/risico-stelsel selectie plaatsvinden van objecten die in aanmerking komen voor
dispositie, dan wel - afhankelijk van het doel van de performance-meting - voor acquisitie.
Daarnaast zijn er voor de investeringsanalyse en de hold/sell-analyse overige overwegingen, die
evenzeer aandacht dienen te krijgen, zoals de terugverdientijd, de gewenste regionale spreiding,
het bruto aanvangsrendement en de beleggingswaarde in verhouding tot de marktwaarde. Deze
kunnen derhalve als prestatie-indicatoren en -eisen naast de in dit onderzoekskader gestelde
financiële en niet-financiële prestaties gehanteerd worden.
De beschreven methodiek dient te worden beschouwd als kader waarbinnen performancemetingen en portefeuille-analyses voor beleggingen in direct vastgoed kunnen plaatsvinden.
Voor een verdere professionalisering van het vakgebied, wordt tot slot aanbevolen de
beschreven gedachtegang als startpunt te beschouwen, zodat de methodiek middels
vervolgonderzoek voor een verscheidenheid aan gewenste doeleinden toepasbaar gemaakt kan
worden.
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Bijlage 1: Vastgoedmanagement: niveaus en processen
In toenemende mate is het doel van de vastgoedbeleggingsorganisatie het zodanig in vastgoed
beleggen,

dat voor de aandeelhouders een optimaal

vastgoedbeleggingsorganisatie

heeft

daartoe

een

rendement wordt behaald.

strategie

bepaald

en

probeert

De
de

vastgoedportefeuille zoveel mogelijk rond die strategie vorm te geven. In het navolgende worden
de verschillende niveaus van de vastgoedbeleggingsorganisatie weergegeven, evenals de
bijhorende werkzaamheden van de (vastgoed-)belegger en de processen van het beleggen in
vastgoed.

B.1.1 Het vastgoedmanagement
Het management van de vastgoedbeleggingsorganisatie heeft onder meer tot taak om de
aandeelhouders en potentiële aandeelhouders zo goed mogelijk te informeren omtrent onder
andere de financiële positie van de organisatie. Een vastgoedbeleggingsorganisatie dankt haar
bestaansrecht immers aan de aandeelhouders, aangezien zij een deel van hun vermogen
toevertrouwen aan de organisatie. Een goede informatievoorziening is dan ook in het belang van
(potentiële) aandeelhouders, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen ten aanzien van hun
investeringen in de beleggingsorganisatie [Grönloh, Kapiteyn en Van Den Berg, 2001].
Strategisch niveau

Het vastgoedmanagement is te verdelen in drie niveaus, te weten het strategisch niveau, het
tactisch niveau en het operationeel niveau. Op het strategisch niveau speelt zich het proces af
waarin de belegger tot de allocatiekeuze van de verschillende beleggingsassets komt ('Asset
Liability Management'). Het betreffende management op dit niveau is het investment
management. Met behulp van de Moderne Portefeuille Theorie (MPT) bepaalt de belegger zijn
optimale portefeuillesamenstelling. Het investment management bepaalt de omvang van het
aandeel vastgoed en naar soort vastgoedbelegging: direct of indirect. Het portfoliomanagement
is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleggingsbeleid vastgoed en als resultante
daarvan wordt per circa drie jaar het strategisch beleggingsplan en jaarlijks het beleggingsplan
vastgoed geproduceerd. Dit beleggingsplan geeft de uitgangspunten voor de gewenste
wijzigingen in de portefeuille-opbouw (acquisitie en dispositie) en voor de exploitatie in
hoofdlijnen weer. Belangrijkste punt hierbij is de besluitvorming inzake de gewenste organisatie
van het beleggings- en beheerproces en de in te zetten middelen.
Tactisch niveau

Het tactisch niveau is een eenheid die als intermediair tussen het strategische en operationele
niveau staat.

Hoofdtaak is

het interpreteren

van

beheerinformatie,

voortkomende

uit

administratie, huur/verhuur en klachtenafhandeling in relatie tot de externe invloedsfactoren en
de op hoger niveau uitgezette beleidslijnen.
Het tactisch niveau van de exploitatiefase wordt asset management genoemd. Door middel van
performance-analyses per object wordt het objectbeleid vastgesteld. Betreffende de dispositie
wordt op dit niveau het verkoopplan uitgewerkt, waarin de strategie ten aanzien van planning,
vraag- en laatprijs en dergelijke is vastgelegd.

--

--

.

.

, \ll.

Operationeel niveau

Het operationele niveau van de exploitatiefase wordt property management genoemd en wordt
gekenmerkt door (het laagste niveau van) beleidsverantwoordelijkheid. Daaronder ligt het
servicemanagement, wat het uitvoeren van operationele werkzaamheden op basis van
opdrachtverstrekking , dan wel op basis van een lopende overeenkomst of onderhoudscontract
betreft. In figuur B.1 .1 zijn de niveaus van het vastgoedmanagement en de bijhorende taken
weergegeven .
Vastgoedmanagement
·

Strategisch niveau
-

-

-

Beleggingsbeleid

Allocatiebeleid binnen de
total e portefeuille

Bepaling verdeling tussen
aandelen, vastrentende
waarden en vastgoed

Portefeuillebeleid

Allocatiebeleid binnen de
totale portefeuille

Bepaling in welk soort

vastgoed , waar en hoe
(direct/indirect,
nationaaVintemationaal )

Risicomanagement

Managementinformatie
Açquisitieplannen
Olspositieplannen

Acquisitie en dispositie
Prestatiemeti ng
Performance-a nalyse
Benchmarking

Tactisch niveau
~~

·

-

-

Portefeuille-optimalisatie

Portefeuillemanagement

-

Portefeuillebegrotingen en
realisatie van investerings-

en desinvestering&voorstellen
Renovatievoorstellen
Marketingvoorstellen
Plannen voor relatiebeheer
Uitbestedingsvorostellen

·

- Operationeel niveau

•

Propertymanagement

Optimaliseren object
exploitatie

Commercieel beheer
Technisch beheer
Ad min istratief beheer

Service-management

Bieden optimale service
aan huurders

Ver1eoen service
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Figuur B. 1.1: De werkzaamheden binnen de vastgoedbeleggingsorganisatie
[Bron: Van Gooi, Jager en Weisz, 2001].

B.1.2 Managen van beleggingen
Het managen van een specifieke beleggingsportefeuille geschiedt op basis van de beschikbare
informatie, bestaande uit historische gegevens, de huidige situatie en voorspellingen van een
onzekere toekomst. Onzekerheid ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen is de enige
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zekerheid die een belegger heeft. In verband met deze onzekerheid zijn de volgende
aandachtspunten voor de belegger essentieel [Van Driel, 2001]:
•

reduceren van te lopen beleggingsrisico's;

•

optimale inschatting van toekomstige inkomende en uitgaande cashflows;

•

timing op basis van visie.

Spreiding

Beleggingen reageren verschillend op economische en maatschappelijke ontwikkelingen, rente,
inflatie en dergelijke. Bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille is het dus van belang
een combinatie van beleggingsobjecten samen te stellen, die niet gelijk reageren op genoemde
ontwikkelingen, om zodoende risico's te dempen . Een goede spreiding van beleggingen wordt
bepaald door rendement, risico en correlatie. Met behulp van moderne portefeuilletheorieën
bepaalt de belegger zijn efficiënte portefeuillesamenstelling, waarbij diversificatie zorgt voor een
maximaal rendement bij een geaccepteerde risicogrenswaarde, dan wel een zo minimaal
mogelijk risico bij een gewenst rendementsniveau. In bijlage 2 wordt uitgebreid op spreiding van
beleggingen ingegaan.
Inschatten toekomstige cashflows

Toekomstige cashflows worden bepaald door de inkomsten, uitgaven en de toekomstige
restwaarde. Naast het directe rendement, het resultaat uit opbrengsten minus uitgaven, wordt
het totale rendement tevens bepaald door het indirecte rendement, oftewel het (ongerealiseerde)
resultaat uit de waarde-ontwikkeling. Met name het inzicht in de ontwikkeling van toekomstige
cashflows en de waarde-ontwikkeling bepaalt de toegevoegde waarde van het management van
de vastgoedbeleggingsorganisatie.
Timing op basis van visie

Investeringsbeslissingen zijn, net als de inschatting van toekomstige cashflows, afhankelijk van
deskundigheid en visie . Deskundigheid wordt bepaald door kennis en toepassingswaardigheid
van c.q . met beleggingstheorieën als de MPT en het CAPM, evenals kennis van de betreffende
beleggingsobjecten, de markten en de onderlinge samenhang.
Visie wordt onder meer gevormd door aanleg, deskundigheid, ervaringen en netwerk.
Deskundigheid en visie moeten leiden tot de juiste beslissingen op de juiste momenten. In alle
beleggings-assets leidt de juiste timing derhalve tot rendementsoptimalisatie.
In het kader van portefeuillebeleid wordt door beleggers onderscheid gemaakt tussen investment
management en portfolio management. Het investment management is verantwoordelijk voor de
portefeuillesamenstelling en -beheer. Portfolio management staat voor de wijze waarop vastgoed
als asset wordt gemanaged op portefeuilleniveau.

B.1.3 lnvestment management
Het investment management heeft als hoofdtaak het vaststellen van het beleggingsbeleid,
overeenkomstig met de doelstelling van de betreffende vastgoedbeleggingsorganisatie. Het
zogenaamde 'Asset Liability Matching' (ALM) zorgt voor het afstemmen van de beleggingen op
de toekomstige verplichtingen. Het karakter van die verplichtingen bepaalt derhalve het karakter
van de beleggingen .

,,,
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Uitgangspunten voor het investment management om, door middel van inventarisatie, analyses
en strategische keuzes, tot een beleggingsbeleid te komen, zijn [Van Driel, 2001]:
•

Asset Liability Matching;

•

benchmarking van de performance;

•

liquiditeit;

•

interne waardering en beleid.

Het investment management bepaalt het vertrekpunt voor het portfolio management, zoals
schematisch in figuur B.1.2 is weergegeven.

lnvestment management
Beleggingsdoelstelling

Markten
Inventarisatie en analyses

-visie
- scenario's
• strategische keuzes
- beleggingsmodel

- asset-allocatie
- beleggingsbeleid

Portefeuillebeheer

Uitgangspunten
Portfolio management
- beleggingsbeleid vastgoed
(direct/ indirect)
- (strategisch) beleggingsplan vastgoed

Figuur B.1.2.: Het investment management als vetrekpunt [Bron : Van Driel, 2001].

Het investment management is feitelijk verantwoordelijk voor de opzet van het beleggingsbeleid
in het algemeen en genereert daartoe de gewenste asset-allocatie. Het portfolio management
genereert het vastgoedbeleid . Dit beleid leidt tot segmentatie van de vastgoedportefeuille in
direct en indirect vastgoed, alsmede de in de onderscheidende segmenten gewenste
samenstelling naar omvang van het belegd vermogen, regio, leeftijd, type , gewenste aanvangsen totaalrendementen. Dit kan worden samengevat onder het 'strategisch beleid' van de
vastgoedbeleggingsorganisatie . Na goedkeuring en vaststelling dient het beleid als uitgangspunt
voor de werkzaamheden van het asset management en het property management op tactisch en
operationeel niveau.
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B.1.4 Investeringsanalyse
Op grond van marktstudies, economische verwachtingen en periodieke SWOT-analyses van de
vastgoedportefeuille en -objecten, kan worden bepaald wanneer en waar, in welke landen - en
daarbinnen in welke regio's, steden en op welke locaties - verwerving van welk soort vastgoed
nagestreefd kan worden. Dit wordt vervolgens in het strategisch beleggingsplan vastgelegd.
Daarbij worden tevens de randvoorwaarden van investeringen aangegeven. Deze betreffen
onder meer de gestelde financiële investeringscriteria, waaronder rendement en
investeringsomvang, evenals gegevens over de verschillende economische variabelen.
Een investeringsanalyse dient onder andere in te gaan op de markt waarin het desbetreffende
vastgoed zich bevindt, de historische en verwachte marktontwikkelingen, de technische aspecten
van het vastgoed, de toetsing aan het strategische meerjarenplan en het jaarplan, de structuur
van de transactie, de economische, fiscale, juridische en valutaire aspecten van de
voorgenomen belegging en op de beide componenten van het verwachte beleggingsresultaat, te
weten het directe en het indirecte beleggingsresultaat [Van De Weerdt, 1991).
Ook de gehanteerde veronderstellingen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de verwachte
huuropbrengsten en kostenontwikkeling, de inflatieverwachting etc., dienen degelijk onderbouwd
te worden aangegeven. Een gedetailleerde financiële investeringsanalyse is een noodzakelijk
onderdeel van een investeringsvoorstel.
Bij de investeringsanalyse dienen tevens de aangenomen te lopen risico's inzichtelijk te worden
gemaakt, door middel van een risico-analyse. Bij de risico-analyse gaat het niet zozeer om het
nauwkeurig voorspellen van de toekomstige cashflows, maar om de spreiding van de mogelijk
toekomstige ontwikkelingen [Berkhout, 1997). Daarom is het zinvol verschillende scenario's op te
stellen, bijvoorbeeld 'best case' en 'worst case' scenario's. Voor het meten van risico's is het
tevens noodzakelijk een inschatting te maken van de kans waarop elk scenario zich kan
voordoen. Daarbij wordt aan de te onderscheiden scenario's een statistische kans van
voorkomen gekoppeld, zodanig dat één waarde resulteert waarin de diverse onzekerheden
verdisconteerd zijn. Tevens kunnen verwachtingen met betrekking tot de toekomst inzichtelijk
worden gemaakt, door te analyseren welke relaties er te herkennen zijn in de data- en
tijdreeksen uit het verleden, als indicator van trends in de ontwikkelingen. Die analyse van het
verleden geldt derhalve als spiegel voor de toekomst.
Om statistische rekenmethoden toe te kunnen passen, zijn cijferreeksen noodzakelijk. Voor
vastgoedinvesteringen wordt als rekeneenheid de toekomstige cashflows genomen als basis
voor de risicoanalyse. De toekomstige cashflows zijn het enige correcte analysemiddel voor
investeringsvraagstukken met betrekking tot vastgoedbeleggingen [Berkhout, 1997).
Vanuit de wetenschap wordt voor investeringsselectie van ongelijksoortige investeringen de
'Discounted Cashflow'-methode (DCF-methode) aanbevolen. Deze methode omvat zowel de
tijdvoorkeur van geld, als de risicovoorkeur van de belegger en neemt alle toekomstige
cashflows in ogenschouw. De betrouwbaarheid en de juiste inschatting van de kasstromen
vereisen voortdurend aandacht en relativering.
In figuur B.1.3 is het proces van investeringsanalyse schematisch weergegeven.

De

investeringsanalyse zal gedurende de periode dat een vastgoedobject in portefeuille is, periodiek
geactualiseerd moeten worden. Daarbij zal de vraagstelling onder meer moeten zijn of het
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desbetreffende object (nog) voor de op dat moment geldende waarde zou moeten worden
aangekocht, of dat het in het object vastgelegde vermogen beter elders kan worden belegd.
Deze continue investeringsanalyse leidt zodoende tot een onderzoek of een object verkocht
moet worden of niet. Er wordt dan gesproken over een 'hold/sell'-analyse.

Investeringsproces

Risicoanalyse /
Informatiestroom

Stap 1:
- Beleggingsbeleid /
ondernemingsdoelstellingen
- Vaststellen doelstellingen
en beperkingen

Vaststellen risicoprofiel
• Rendement/risicoverhouding
Waarde-ontwikkeling

Stap 2 :
-Analyse
investeringsklimaat
- Analyse marktcondities

Inventarisatie
sleutelfactoren
• Kansberekening
toekomstscenario's

Stap 3:
- Financiêle analyse

Cashflow analyse
IRR,NCW
• EVA, '-WA
Standaarddeviatie
Terugverdientijd

Stap 4:
- Beslissingscriteria en
besluitvorming

Benchmarking
• Financiêle criteria
• Niet-financiêle criteria
(kwalitatief, functioneel,
technisch }

Figuur B.1.3: Proces van investeringsanalyse [Bron : bewerkt naar Berkhout, 1997].

B.1.5 Hold/Sell-analyse
Het dispositiebeleid inzake vastgoedbeleggingen kan worden omschreven als het beleid gericht
op het maximaliseren van de beleggingsportefeuille en de beleggingsrendementen door het
verkopen van portefeuille-onderdelen. Daarbij komen uiteenlopende vraagstukken aan bod,
zoals de selectie van de te verkopen objecten, de verkoopwijze, de onderhandelingsstrategie
etc.
Om tot een selectie te komen van objecten die voor dispositie in aanmerking komen , dient er een
hold/sell-analyse gemaakt te worden. Daarbij kan pragmatisch te werk worden gegaan. Zo kan
gekeken worden naar objecten die in de afgelopen jaren bijzondere (negatieve) sprongen in het
rendement hebben laten zien. Het is echter moeilijk om alleen op basis van historische prestaties
met betrekking tot rendementsgegevens tot een goed oordeel te komen. Schommelende
rendementen en waarderingen zijn vaak niet het gevolg van schommelingen in de netto
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cashflows, maar eerder het gevolg van wisselende en verschillende denkbeelden van de
taxateurs, wat tot uitdrukking komt in de waarde-component [Van Gooi, Jager en Weisz, 2001].
Een andere mogelijkheid om tot een selectie te komen is op basis van de mening van het
portefeuillemanagement: objecten waar het betreffende portefeuillemanagement zijn twijfels over
heeft, komen aldus voor dispositie in aanmerking. Dit kunnen arbeidsintensieve en wat huurders
betreft lastige objecten zijn, of objecten die niet binnen de portefeuille 'passen' volgens de visie
van het management. Die objecten hoeven in dat geval niet per definitie de minst renderende te
zijn.
Verkoopmoment

In beginsel zou er vanuit financieel oogpunt moeten worden overgegaan tot dispositie van een
vastgoedobject, voordat het betreffende object een negatieve bijdrage gaat leveren aan de
resultaten. Er moet dus verkocht worden op een moment voordat het objectrendement, zowel
direct als indirect, onder de interne rendementseis daalt [Van Gooi, Jager en Weisz, 2001].
Het toekomstige rendement op een object bestaat uit het te verwachten rendement uit exploitatie
(direct rendement) en de te verwachten waarde-ontwikkeling (indirect rendement). Indien de
waarde van het object stijgt, daalt het directe rendement ten opzichte van de waarde van het
object. In sommige gevallen levert verkoop van het object dan wellicht een hoger (indirect)
rendement op, dan exploitatie. De hold/sell-analyse zou zich dus ook op de onderlinge relaties
van direct en indirect rendement moeten richten.
In theorie wordt vaak gesteld dat het verkoopmoment zich voordoet, indien de marktwaarde van
het object hoger is dan de (interne) beleggingswaarde ervan. Bij de bepaling van de
marktwaarde van een object, wordt uitgegaan van de momentane marktsituatie per balansdatum,
waarbij de toekomstverwachtingen verdisconteerd dienen te zijn in het geraamde hoogste bod
van de potentiële koper.
De beleggingswaarde weerspiegelt het prestatieniveau van het betreffende vastgoedobject en de
visie van het betrokken management ten aanzien van mogelijkheden tot exploitatie bij
aangenomen marktontwikkelingen. In tegenstelling tot de marktwaarde, wordt bij vaststelling van
de beleggingswaarde dus een op de toekomst gebaseerde waardering gegeven.
Als de marktwaarde hoger is dan de beleggingswaarde, zou het beleid gericht moeten worden op
verkoop van het vastgoedobject, omdat het hogere rendement dat de koper denkt te kunnen
behalen niet gehaald kan worden door de eigen organisatie volgens de gehanteerde scenario's,
zodat dan volstaan moet worden met de hogere verkoopopbrengst [Keeris, 2002a]. Een
dergelijke situatie zal zich vooral voordoen in tijden van hoogconjunctuur.
In de praktijk geeft deze benadering echter weinig houvast, vooral omdat het vaak moeilijk is een
beleggingswaarde te berekenen die losstaat van marktinvloeden. Het gevolg daarvan is dat er
vaak geen grote verschillen zijn tussen de marktwaarde en de beleggingswaarde.
Derhalve kijkt men vaak naar de factoren die ertoe kunnen leiden dat de beleggingswaarde van
een object in de toekomst structureel kan gaan dalen. Als die risicofactoren bekend zijn, dan valt
een waardedaling immers te voorspellen . Het is dus zaak te kijken naar de factoren die de
waarde bepalen. Die waarde wordt in de praktijk vaak bepaald met behulp van de DCF-methode,
waarin alle toekomstverwachtingen zijn verwerkt. Zo werken yields, verwachte leegstanden,
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verwachte huurbijstellingen en toekomstige onderhoudswerkzaamheden direct door in de huidige
contante waarde [Van Gooi, Jager en Weisz, 2001].
Om een waardedaling te voorspellen moet worden gekeken naar onder meer de volgende
factoren:
•

de kans op een opwaartse bijstelling van de disconteringsvoet;

•

de kans op meer leegstand dan waarmee rekening gehouden wordt;

•

de kans op een tegenvallende huurgroei als gevolg van een (op de inflatie)
achterlopende markthuurgroei;

•

de kans op meer onderhoudskosten dan waarmee reeds rekening wordt gehouden.

Het gaat hierbij dus niet om reeds bekende of verwachte ontwikkelingen, want die zijn al in de
bestaande (DCF-)waarderingen meegenomen. Het gaat juist om mogelijke ontwikkelingen die
nog niet in de huidige waardering zijn 'ingeprijsd', maar waarvan de kans bestaat dat die in de
komende jaren zich zullen voordoen én waar potentiële kopers wellicht anders over denken.
In feite gaat het dus om een visie op de toekomstige ontwikkelingen van de vastgoedmarkt in
kwestie en om de toekomstige positie van het desbetreffende object daarin.
De mogelijkheid van verkoop hangt overigens tevens af van de op dat moment bestaande
marktsituatie. Daarbij spelen ook de aan de verkoop verbonden kosten een rol, evenals in zekere
mate de gewenste spreiding van de beleggingsportefeuille over de verschillende regio's.
Tot slot speelt ook mee dat het financieel gezien wel aantrekkelijk kan zijn een bepaald
vastgoedobject te verkopen, maar dat het moeilijk is een ander object te verwerven. Verkoop zou
in dat geval de gewenste strategische portefeuillesamenstelling verstoren.
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Bijlage 2: De Moderne Portefeuille Theorie en het Capita! Asset Pricing
Model
Er is vanuit de vastgoedbelegger in toenemende mate behoefte aan een onderbouwde en
gestructureerde benadering van de wijze waarop de vastgoedbeleggingsportefeuille wordt
samengesteld. Voor het analyseren van de samenstelling van een 'optimale' portefeuille, is de
theorie van de portefeuilleanalyse ontwikkeld. De theorie beschouwd hoe door middel van
diversificatie een belegger het risico, inherent aan zijn beleggingsportefeuille, kan reduceren .
Deze theorie wordt in de literatuur aangeduid als de 'Moderne Portefeuille Theorie' (MPT),
waarvan

de

econoom

Markowitz

als

grondlegger

kan

worden

gezien.

Hoewel

portefeuilletheorieën (vooralsnog) nauwelijks worden toegepast binnen de vastgoedwereld,
worden deze wel al enkele decennia gehanteerd bij het beleggen in aandelen en obligaties.

B.2.1 Rendement en risico volgens de MPT
De portefeuilleselectie-methode van Markowitz gaat ervan uit dat een belegger bij het uitvoeren
van zijn activiteiten een gecombineerde doelstelling nastreeft, te weten een zo hoog mogelijk
rendement op zijn belegd vermogen, tegen een zo laag mogelijk risico . Als maat voor de
opbrengst wordt het verwachte rendement gehanteerd, terwijl het risico wordt gemeten aan de
hand van de afwijkingen van het werkelijke toekomstig gerealiseerde rendement, ten opzichte
van dat verwachte rendement. De waarschijnlijkheidsverdeling van toekomstige te realiseren
rendementen levert derhalve een gemiddelde op, dat wordt gehanteerd als het verwachte
rendement.

Die waarschijnlijkheidsverdeling van toekomstige rendementen

kan worden

weergegeven middels een zogenaamde 'Gauss-kromme', zoals is weergegeven in figuur 8.2.1.
Binnen deze kromme is het gemiddelde verwachte rendement te bepalen , waarbij elke waarde
op de kromme uitgedrukt kan worden in de afstand tot dat gemiddelde. De mate waarin deze
waarde afwijkt van dat gemiddelde en het aantal malen dat die afwijking voorkomt, wordt binnen
de MPT gehanteerd als de mate van de te lopen beleggingsrisico's.

î

Aantal

--

Rendementen

Figuur B.2.1: Schematische normaalverdeling van rendementen.

Daar de MPT uitgaat van verwachte rendementen en risico's, dient er een kansverdeling te zijn
van die toekomstige rendementen. Een dergelijke kansverdeling is echter per definitie onbekend .
Om dit probleem te ondervangen, baseren beleggers zich bij het bepalen van rendement en
risico op historische gegevens. De gerealiseerde verdeling van rendementen uit het verleden
geldt derhalve als substituut voor de toekomstige kansverdeling. Het probleem dat zich daarbij
voordoet, is dat cijfers welke in het verleden golden , geen toepassing kennen in het heden of de
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toekomst. Echter, bij het maken van prognoses, dienen de historische cijfers als basis,
aangevuld met eigen ramingen van eventuele ontwikkelingen [Klijnen, 1992).
Het verwachte rendement en risico worden uit het historisch datamateriaal berekend met behulp
van de volgende formules:
• Gemiddeld rendement:
R; gem
waarbij: R;(t)

=

r

R;(t) / n

= gerealiseerde rendement gedurende periode t;
= aantal waarnemingen

n
• Variantie:
var(R;)

=

a;2

= r [R;(t) - R; gem] 2 / n

• Standaarddeviatie:
SD(R;) = a;

= ✓var(R; )

Het verwachte rendement wordt dus gemeten als het rekenkundig gemiddelde over de
beschouwde periode. De standaarddeviatie of de variantie geeft in feite de gemiddelde afwijking
ten opzichte van het verwachte rendement weer. Een hoge variantie betekent dat er grote
uitslagen ten opzichte van het gemiddelde voorkomen. Daar de standaarddeviatie wordt
berekend

als

de wortel

van

de

variantie, impliceert een

hoge

variantie een

hoge

standaarddeviatie.
Om het MPT-model te kunnen toepassen, dient uit historisch cijfermateriaal het verwachte
rendement en de variantie, dan wel standaarddeviatie te worden bepaald . Vervolgens moet
bepaald worden welke beleggingen in de portefeuille moeten worden opgenomen, gegeven deze
rendementen en bijhorende risico's.
De MPT stelt dat rendement en risico alleen niet voldoende zijn om een dergelijke beslissing te
kunnen nemen . Andere indicatoren spelen hier een dominante rol. Uitgangspunt van de MPT is
namelijk dat, om de risico's die aan een bepaalde belegging verbonden zijn goed te kunnen
inschatten, men moet weten hoe die risico's gerelateerd zijn aan de rendementen van
alternatieve beleggingsmogelijkheden.
De correlatie tussen iedere combinatie van beleggingsmogelijkheden moet dus gekwantificeerd
worden. Dit kan met behulp van de in de statistiek gedefinieerde correlatiecoëfficiënt. Om de
correlatiecoëfficiënt te kunnen berekenen, dient eerst het begrip covariantie gedefinieerd te
worden.
• Covariantie:
Cov(R;,Rj)

=

r [R;(t) -

R; gem) * (Rj(t) - Ri gem)] / n

In deze formule geven R;(t) en Ri(t) het rendement van respectievelijk belegging i en belegging j
weer op tijdstip t. De covariantie tussen deze twee variabelen geeft dus de gemiddelde
samenhang tussen die twee weer. De correlatiecoëfficiënt kan vervolgens worden gedefinieerd
als:
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• Correlatiecoëfficiënt:
Cor(R;,Ri)
Deze correlatiecoëfficiënt ligt per definitie tussen -1 en 1. Een positieve waarde betekent dat de
beide beleggingsmogelijkheden positief gecorreleerd zijn, zodat beide rendementen ook in
dezelfde richting zullen bewegen. Een negatieve waarde heeft daarentegen tegenovergestelde
effecten. Aangezien dit cruciaal is in de benadering van de MPT, zal een rekenkundig voorbeeld
volgen om dit principe te verduidelijken.
Aangenomen wordt dat er twee alternatieve beleggingsmogelijkheden zijn, die beide een gelijk
verwacht rendement hebben van 8% en beide een gelijke standaarddeviatie (risico) van 10%.
Indien nu een portefeuille samengesteld wordt, die voor 50% uit beleggingsmogelijkheid 1 en
voor 50% uit beleggingsmogelijkheid 2 bestaat, dan geldt voor die portefeuille - afhankelijk van
de correlatie-coëfficiënt - de standaarddeviatie zoals die in tabel 8.2.2 is weergegeven.

Correlatiecoëfficiënt

~

Standaarddeviatie
10,0

1,0

8,0

0,5

8,0

8,7

0,0

8,0

7,1

-0,5

8,0

5,0

-1 ,0

8,0

0

Tabel 8.2.2: Correlatiecoiifficiënt bij twee beleggingen en standaarddeviatie op portefeuilleniveau.

Uit tabel 8.2.2 volgt dat, naarmate de correlatiecoëfficiënt afneemt, het rendement op
portefeuilleniveau constant blijft, maar dat het risico van de portefeuille echter afneemt, of zelfs
volledig wordt gereduceerd. Dit effect, dat optreedt als gevolg van het diversifiëren over
beleggingsmogelijkheden die niet (volledig) aan elkaar gecorreleerd zijn, is in wezen de kern van
de MPT. Ondanks het feit dat individuele beleggingsmogelijkheden een hoog risico kennen, kan
dit op portefeuilleniveau tot een risico-reductie leiden. Risico moet volgens de MPT dus gezien
worden op portefeuilleniveau en niet op objectniveau. Het relatieve risico is belangrijker dan het
absolute risico
Vervolgens introduceert de MPT het begrip 'efficiënte portefeuille'. Een portefeuille is efficiënt,
indien er geen portefeuille bestaat met een hoger of gelijk rendement en een kleiner risico, of
een gelijk risico

bij

een

hoger verwacht rendement.

Dit leidt tot het zogenaamde

'ExpectationNariance'-beslissingsprincipe: een risicomijdende belegger kiest zijn optimale
portefeuille uit de verzameling van efficiënte portefeuilles. Alle optimale portefeuilles liggen
daarbij op de zogenaamde 'efficiënte grenslijn'. Indien alle mogelijke efficiënte portefeuilles in
een grafiek worden weergegeven, dan ontstaat figuur 8.2.3. De punten op de kromme in de
grafiek vormen een efficiënte portefeuille, waarbij het gebied onder de grafiek de combinatie van
alle mogelijke portefeuilles weergeeft.
Uit de efficiënte portefeuilles moet de belegger een voor hem geschikte combinatie kiezen.
Indien de portefeuille van de belegger zich in het gebied onder de grenslijn bevindt, is deze voor
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verbetering vastbaar. In dat geval kan het rendement verhoogd worden zonder dat daarvoor een
groter risico gelopen hoeft te worden, of kan met een lager risico worden volstaan om dat
rendement te halen. Die keuze wordt bepaald door de preferentie-functionaal van die belegger.
Deze functionaal is gebaseerd op de combinatie van rendement/risico-eisen , welke voor de
belegger acceptabel zijn. De voor de belegger acceptabele combinaties van rendement en risico
worden voor een belangrijk deel weer beïnvloed door de verplichtingenstructuur van de belegger.

Efficiênte grenslijn

soFiguur B.2.3: De efficiënte grenslijn.

Het samenstellen van een dergelijke functionaal , leidt tot een curve die de portefeuilles aangeeft,
welke voor de belegger hetzelfde nut opleveren, de zogenaamde 'iso-nutscurve'. Een isonutscurve geeft alle combinaties van rendement en risico weer, waarvoor de belegger indifferent
is. Daarbij is de risico-acceptatie van die belegger de bepalende factor, waarvoor geldt dat naar
mate het risico toeneemt, daar een sterkere verbetering van het rendementsniveau tegenover
moet staan. De ontwikkeling van de verhouding van rendement en risico is zodoende geen
rechte lijn , maar een min of meer stijl oplopende curve. Aan de onderzijde komen deze curven
allen samen op het niveau ven het (aangenomen) risicovrij zijn van de belegging : het risicovrije
rendement. Het vereiste rendement wordt gezien als de premie die behaald moet worden , te
rekenen vanaf het risicovrije rendement. Derhalve schuift de curve naar boven of beneden,
wanneer dat risicovrije rendementsniveau verschuift. Een en ander is weergegeven in figuur
B.2.4 en B.2.5.

SD--+

SD--+

Figuur B.2.4: Grafische weergave van de iso-curve:

Figuur B.2.5: Verschuiving van de rendementseis

het verloop van het vereiste rendement volgens twee

bij een veranderd risicovrij basispercentage en

verschillende visies van beleggers.

gelijkblijvend risico.
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De belegger zal zijn beleggingsportefeuille zodanig samenstellen, dat hij zijn nut - uitgedrukt in
de verhouding tussen vereist rendement en risico - maximaliseert, onder de restrictie dat die
portefeuille realiseerbaar is. Grafisch kan deze selectie worden weergegeven als in figuur 8.2.6.
Naarmate een belegger meer risicomijdend optreedt, zal hij op de kromme naar links schuiven.

soFiguur B.2.6: Grafische weergave van het bepalen van de na te streven theoretische optimale
beleggingsportefeuille, volgens visie op de rendement/risico-verhouding van een belegger.

Overigens zijn niet alle portefeuilles efficiënt. Door de opbouw ervan te wijzigen , kan het
rendement/risico-profiel aangepast worden. In het geval dat de gekozen portefeuille naar de
mening van de belegger een te hoog risiconiveau heeft, dan kan dat risiconiveau teruggebracht
worden door het opnemen van (meer) 'risicovrije' assets. Omgekeerd kan bij een te laag geacht
rendement door het opnemen van (meer) risicodragende assets het rendementniveau worden
verhoogd . Een belegger kan aldus naar eigen inzicht zijn portefeuille diversifiëren en zodoende
elk risico lopen, tot het zelf gestelde maximale acceptabele theoretische niveau in relatie tot het
vereiste rendement.
Voor het kunnen samenstellen van efficiënte portefeuilles, hanteert de MPT de volgende
uitgangspunten [Klijnen, 1992]:
•

de beleggingsbeslissing wordt genomen voor één periode;

•

de belegger gedraagt zich als risicomijdend;

•

de belegger beoordeelt zijn portefeuille op basis van verwachte rendementen en de
variantie, dan wel standaarddeviatie van dat rendement;

•

de verwachtingen , de varianties en de covarianties zijn bekend;

•

er bestaan geen belastingen en transactiekosten.

Op basis van deze uitgangspunten kan het beslissingsprincipe herleid worden tot een, met
behulp van wiskundige technieken, eenvoudig op te lossen vraagstuk.

B.2.2 Het Capital Asset Pricing Model
Het MPT-model van Markowitz is door econoom Sharpe gemodificeerd , om het praktisch
hanteerbaar te maken. Daarbij zijn vereenvoudigingen ingevoerd, welke uitgaan van specifieke
kenmerken en algemeen optredende ontwikkelingen op de betreffende beleggingsmarkt. Tevens
is de onderlinge vergelijking van mogelijke efficiënte portefeuilles vervangen door invoering van
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samengestelde indices. Dit model, dat geplaatst is in de context van de kapitaalmarkt, staat
bekend als het 'Capital Asset Pricing Model' (CAPM).
Sharpe heeft met behulp van regressie-analyse de verwachte opbrengst gesplitst in een
specifiek deel, dat wordt bepaald door de specifieke kenmerken van het beleggingsobject, en
een algemeen deel, dat valt toe te schrijven aan algemene ontwikkelingen op de betreffende
markt. Daarbij kan de risico-parameter langs dezelfde weg worden opgesplitst in een
onsystematische component, het zogenaamde 'specifieke risico' of objectrisico , en een
systematische component, het zogenaamde 'systematische risico' of marktrisico.
Het CAPM gaat uit van dezelfde uitgangspunten als de MPT. Tevens hanteert het CAPM een
aantal aanvullende veronderstellingen , te weten [Klijnen , 1992]:
•

beleggers willen hun portefeuille op de efficiënte grenslijn gepositioneerd hebben;

•

beleggers hebben homogene verwachtingen;

•

beleggers hanteren dezelfde beleggingshorizon met de duur van één periode;

•

de kapitaalmarkten zijn in evenwicht;

•

er is geen sprake van inflatie, c.q. deflatie;

•

uitgezet geld is rentedragend tegen het percentage van de risicovrije rentevoet, dat niet
aan verandering onderhevig is;

•

alle beleggingen zijn qua omvang oneindig deelbaar in kleinere eenheden;

•

er bestaan geen beperkingen ten aanzien van de omvang van het te lenen en uit te

•

er bestaan geen belemmeringen voor het belegen met betrekking tot het aan- en

lenen geld;
verkopen, zoals transactiekosten.
Centraal in het CAPM staat de 'Capital Market Line' (CML). De CML loopt vanaf het niveau van
de risicovrije belegging en raakt de curve van de efficiënte grenslijn op één punt, dat de positie
van de zogenaamde marktportefeuille aangeeft. Deze portefeuille geldt als referentiepunt voor
beleggers bij de samenstelling van hun beleggingsportefeuille. In figuur B.2.7 is de relatie tussen
de efficiënte grenslijn en de CML weergegeven.

soFiguur B.2. 7: De Capita/ Market Line en de efficiënte grenslijn.

De CML beschrijft feitelijk een lineaire relatie tussen het rendement op een portefeuille en het
bijhorend risico in een situatie in evenwicht. Door het vermogen van de belegger te diversifiëren
over

zowel

risicovrije

vermogenstitels ,

meestal

tienjarige

staatsobligaties,

als
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marktportefeuille, kan hij elk risico lopen dat hij maximaal acceptabel acht. Het minimale risico
wordt gelopen, indien de belegger ervoor kiest al zijn middelen te beleggen in risicovrije
beleggingen en een maximaal risico wordt gelopen, indien volledig wordt belegd in de
marktportefeuille. De verzameling van efficiënte portefeuilles wordt zodoende weergegeven door
de CML, die bestaat uit twee componenten: het risicovrije rendement (het rendement dat met
zekerheid verworven kan worden) en een opslag voor het risico dat gelopen wordt.
Deze methode kan vervolgens tevens worden toegepast op individuele objecten in de
portefeuille, zodat ook daarvoor het minimaal vereiste rendement bestaat uit een risicovrij
basispercentage en een premie voor de te lopen risico's. Daarbij wordt de relatie van de
individuele belegging met de marktportefeuille aangeduid met de bèta en het symbool fJ.
Het eerder genoemde specifieke risico betreft de gevoeligheid van het rendement van een
beleggingsobject

voor

factoren

die

specifiek

betrekking

hebben

op

het

betreffende

beleggingsobject. Voor vastgoed kan dat bijvoorbeeld de locatie zijn, de aard van de huurders of
de fysieke kwaliteiten van het gebouw. Het betreft voor vastgoed dus alle objectgebonden
risico's. Het systematische risico betreft de gevoeligheid van het rendement van een
beleggingsobject voor de niet-beïnvloedbare risico's, welke voortkomen uit de algemeen
optredende (macro-economische) ontwikkelingen van de markt. Het systematische risico wordt
daarom ook wel aangeduid als het marktrisico en wordt uitgedrukt middels de eerder genoemde

fJ. Aangezien volgens de theorie van het CAPM het systematische risico niet door diversificatie in
de beleggingsportefeuille kan worden geëlimineerd, dient slechts dit deel van het risico te
worden vergoed in de aan te houden minimale rendementseis. In figuur 8.2.8 is het diversificatieprincipe schematisch weergegeven .

SD

î

f - - - - - - l Systematisch risico

Aantal objecten -

Figuur 8.2.B: Het principe van diversificatie binnen de portefeuille, waarbij volgens
het CAPM de standaarddeviatie afneemt bij een toenemend aantal objecten.

Aangezien de specifieke risico's op portefeuilleniveau weg te diversifiëren zijn, dient slechts het
systematisch risico in de rendementseis vergoed te worden. Het minimaal vereiste rendement
('Target Return') kan vervolgens berekend worden middels de volgende formule:
T(R;) = Rrv + /J; [R(Rm) - Rrv]
waarbij: T(R;)

= minimaal vereist rendement object i;

Rrv

= risicovrije rendement;

/J;

= systematisch risico object i;

T(Rm)

= vereist rendement marktportefeuille.

,,,-

De bèta-factor

Zoals hiervoor beschreven is, worden beleggingsmogelijkheden volgens het CAPM niet
gerelateerd door de onderlinge vergelijking en onderlinge covarianties, maar door de individuele
covariantie met een relevante index. Dit komt tot uitdrukking in dep, waarvoor de formule luidt:

P; = cov(R; , Rm) / var(Rm)
De P is feitelijk een maatstaf voor het systematische risico van beleggingsobject, waarmee de
gevoeligheid van het rendement van die betreffende belegging ten opzichte van het rendement
van de betreffende markt als geheel weergegeven wordt.
Door bij het samenstellen van een efficiënte portefeuille gebruik te maken van de

P, worden

alle

beleggingen aan een gemeenschappelijke factor (de marktportefeuille) gerelateerd, waarbij de
onderlinge verschillen steeds relatief worden uitgedrukt ten opzichte van het meetpunt. Bij het
bepalen van onderlinge covarianties en correlaties van beleggingen is dit niet het geval,
waardoor berekeningen bij een omvangrijke portefeuille erg arbeidsintensief zijn. Het CAPM
zorgt zodoende voor aanzienlijke reductie van het rekenwerk.
De relatie van de individuele belegging met de marktportefeuille wordt dus aangeduid met de
eerder genoemde p en kan worden weergegeven middels de 'Security Market Line' (SML). Op
basis van deze SML is het theoretisch mogelijk om het te geëiste rendement op elke willekeurige
belegging over een bepaalde periode te bepalen . Daarbij is het uitgangspunt dat bij een groter
risico een hogere rendementseis behoort, een essentieel onderdeel van het CAPM. De SML is
weergegeven in figuur 8.2.9.

0

1,0
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Figuur B.2.9: Grafische weergave van de Security Market Line.

B.2.3 Toepassing van de MPT en het CAPM
De beschreven methoden van de MPT en het CAPM zijn redelijk eenvoudig. De bevattelijke
logica en de relatieve eenvoud van de modellen zijn er wellicht in belangrijke mate debet aan,
dat deze zich mogen verheugen in een wereldwijde belangstelling van beleggers, gedurende een
lange periode.
Het dient echter wel duidelijk te zijn dat de modellen geen perfecte weergave zijn van de
werkelijkheid, maar dat het gezien moet worden als een denkpatroon. De effecten van de
toepassing ervan moeten dan ook niet overschat worden. De MPT leert de portefeuillemanager
hoe een portefeuille als geheel kan functioneren en wat de invloeden van diversificatie naar soort
belegging kunnen zijn. De MPT is zodoende het ontmoetingsgebied tussen de ervaren belegger

BIJLAGE

en de strategie op basis van een modelbenadering, welke nodig is bij de samenstelling van de
optimale portefeuille. De MPT en het CAPM gelden zodoende als leidraad voor het denken en
handelen binnen de financiële markt.
De vastgoedmarkt is zowel een markt op zich, als onderdeel van de financiële markt. Derhalve
moet rekening gehouden worden met de uitgangspunten en theoretische veronderstellingen die
aan de MPT en het CAPM ten grondslag liggen. Duidelijk is wel dat de toepassing van de MPT,
of de in aansluiting daarop ontwikkelde modellen en theorieën, in het vastgoed problemen
ondervindt. Toch zijn de toepassingsmogelijkheden wel degelijk aanwezig.

Bijlage 3: Waardecreatie en Economie Value Added
De waarderingsmethoden op basis waarvan een vastgoedanalist, oftewel de aandeelhouder, een
vastgoedbeleggingsorganisatie beoordeelt, verschillen vaak sterk van de waarderingsmethoden
die de vastgoedbelegger gebruikt voor de beoordeling van individuele beleggingsobjecten. De
vastgoedanalist opereert op de financiële markt, waar hij beslist in welke ondernemingen of
fondsen hij gaat beleggen. Deze beslissing hangt mede af van de vergoeding die wordt gegeven
in ruil voor het verschaffen van vermogen. De vastgoedanalist hanteert derhalve maatstaven als
de winst per aandeel en de koers/winst-verhouding.
De vastgoedbelegger opereert, in tegenstelling tot de vastgoedanalist, op de (directe)
vastgoedmarkt. Op deze markt beslist hij in welke objecten te investeren. Daarbij kunnen
investeringen beoordeeld worden op basis van de 'Discounted Cashflow'-methode, met
indicatoren als de 'Netto Contante Waarde' en de 'lnternal Rate of Return'. Tevens kan de
vastgoedbeleggingsorganisatie de financiële performance van het in bezit zijnde vastgoed meten
aan de hand van traditionele maatstaven, zoals de winstmarge, de 'Return on Assets' en 'Return
on Equity'.

B.3.1 Shareholder Value
Het opereren op verschillende markten komt tot uiting in verschillen in de waarderingsmethoden
en waarderingskengetallen, die vastgoedbeleggers en vastgoedanalisten hanteren. Bij een
investeringsbeslissing komen beide partijen bij elkaar. De aandeelhouders verschaffen namelijk
een gedeelte van het vermogen dat de vastgoedbeleggingsorganisatie nodig heeft om te
investeren. Het vereiste rendement wordt dan ook op de financiële markten bepaald (door zowel
aandeelhouders als vreemd vermogenverschaffers), terwijl de vraag in hoeverre het vereist
rendement haalbaar is op de vastgoedmarkt wordt bepaald.
Om te voorkomen dat de vastgoedbeleggingsorganisatie een belegging goedkeurt, terwijl de
aandeelhouders het op basis van andere maatstaven zouden afkeuren, is het belangrijk dat de
ontwikkelingen in de financiële markt worden betrokken in de waarderingsmethoden die
vastgoedinvesteerders gebruiken. Er moet een afstemming tussen beide markten plaatsvinden,
waarbij veranderingen in het vereist rendement van de financiële markt dienen door te werken in
de rendementseis op de vastgoedmarkt. Er is zodoende behoefte om de verschillende
beoordelingssystemen op elkaar af te stemmen, zodat zowel de vastgoedbeleggingsorganisatie
als de aandeelhouders de resultaten van een investering kunnen beoordelen aan de hand van
dezelfde criteria. De term 'Shareholder Value', oftewel aandeelhouderswaarde, is de benodigde
katalysator gebleken voor het beoordelen van prestaties door zowel vastgoedbeleggers als
vastgoedanalisten [Verblakt, 2000].
In het kort komt de visie van beoordeling van prestaties op basis van aandeelhouderswaarde, op
de navolgende punten neer [Nichols, 1999]:
•

de winst als maatstaf is uit gratie geraakt, de werkelijke liquiditeit wordt als maatstaf
geïntroduceerd;

•

de traditionele vermogenskosten, zoals die tot uitdrukking komen in de winst- en
verliesrekening , voldoen niet. Wanneer een onderneming de haalbaarheid van een
investering beoordeelt, zal gebruik gemaakt moeten worden van een vermogenskosten-
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percentage dat niet alleen de kosten van het vreemd vermogen omvat, maar ook een
factor die staat voor de kosten van het eigen vermogen;
•

wat gemeten moet worden is hoe goed de investering het doet ten behoeve van de
financiers van de (vastgoedbeleggings-)onderneming, te weten de aandeelhouders. Van
belang is het creëren van aandeelhouderswaarde.

Deze gedachtegang heeft drie typen modellen opgeleverd, te weten de 'Cashflow Return On
lnvestment' (CFROI), de 'Economie Value Added' (EVA) en de 'Cash Value Added' (CVA). Bij
deze drie modellen is Shareholder Value het sleutelwoord. In het gestelde onderzoekskader is
de EVA-methodiek gehanteerd om de creatie van aandeelhouderswaarde te berekenen. In het
navolgende zal deze EVA-methodiek voor vastgoedbeleggingsinstellingen c.q. voor directe
vastgoedbeleggingen nader beschouwd worden .

B.3.2 Economie Value Added
De Economie Value Added (EVA) is een prestatie-indicator voor de toegevoegde economische
waarde die een organisatie of investering genereert. Het begrip gaat er feitelijk vanuit dat slechts
aandeelhouderswaarde gecreëerd wordt, indien het operationeel rendement dat het door de
onderneming geïnvesteerd vermogen oplevert, de gewogen gemiddelde vermogenskosten
overtreft. De gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet wordt daarbij gelijk gesteld aan de
minimale rendementseis van de vermogensverschaffers. Die rendementeis is in deze context
een gemiddelde van het geëiste rendement door eigen vermogen-verschaffers, oftewel de
aandeelhouders, en het geëiste rendement door vreemd vermogen-verschaffers.
EVA gaat verder dan het economische netto winst-begrip, daar het niet alleen rekening houdt
met de kosten van vreemd vermogen, oftewel de rentelasten van de aangegane leningen, doch
tevens met de kosten van het eigen vermogen. Beide zijn namelijk opgenomen in de aan te
houden vermogenskostenvoet.
EVA is feitelijk het verschil tussen Return On lnvested Capita! (ROIC) en de Weighted Average
Cost of Capita! (WACC). In formulevorm is de EVA als volgt weer te geven:
EVA=

(ROIC -WACC) * IC, oftewel:

EVA=

NOPLAT - IC* WACC

waarbij: EVA
ROIC

= Economie Value Added;

= Return on lnvested Capita!;

NOPLAT

= Net Operating Profit Less Adjusted Taxes (na rentelasten);

IC

= lnvested Capita! (totaal geïnvesteerd vermogen);

WACC

= Weighted Average Cost of Capita! (gewogen gemiddelde
vermogenskostenvoet).

De EVA-methode geeft een goed beeld met betrekking tot het vermogen van een organisatie om
waarde te creëren voor de aandeelhouders, door te analyseren of het rendement op het
geïnvesteerd kapitaal, de RIOC, het percentrage van de daaraan verbonden gemiddelde
vermogenskosten, de WACC, overtreft. De toegevoegde economische waarde in een bepaald
jaar staat dus gelijk aan de overschrijding van de WACC door de ROIC, vermenigvuldigd met het
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geïnvesteerd vermogen IC. EVA is zodoende de belangrijkste financiële maatstaf teneinde de
gezondheid van een investering weer te geven.
De EVA kan voor vastgoed zowel berekend worden op ondernemingsniveau, bijvoorbeeld van
(beursgenoteerde) vastgoedfondsen, als op objectniveau. In het ene geval creëert het behaalde
of aangenomen rendement van de organisatie waarde voor de aandeelhouder. In het andere
geval

creëert

de

directe

vastgoedbelegging

waarde

voor

de

betreffende

vastgoed-

beleggingsorganisatie en daarmee indirect voor de aandeelhouder. In figuur 8.3.1 is dit verschil
in

waardecreatie

schematisch

weergegeven.

Overigens

wordt

binnen

het

gestelde

onderzoekskader slechts de laatste benadering van waardecreatie beschouwd.

Financiöle beleggingsmarkt

Belegger:

Vastgoedbeleggingsmarkt

Aandeelhouder

Vastgoedbeleggingsorganisatie

Belegging:

Aandelen
onderneming

Direct vastgoed

Waardecreatie via:

Onderneming

Vastgoedobjecten

(rendement)

(rendement)

Figuur B. 3. 1: Verschil in benadering van waardecreatie.

Weighted Average Cost of Capita/

De gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet bestaat uit de kosten van het eigen vermogen en
de kosten van het vreemd vermogen en kan weergegeven worden middels de volgende formule:
WACC = [EV /IC]* Re+ [W /IC]* Rd
waarbij: WACC

= Weighted Average Cost of Capita! (gewogen gemiddelde

vermogenskostenvoet);
EV

= marktwaarde eigen vermogen;

w

= marktwaarde vreemd vermogen;

IC

= lnvested Capital (marktwaarde totaal geïnvesteerd vermogen);

Re

= Return on Equity (rendementseis eigen vermogen-verschaffers);

Rd

= Return on Debt (gemiddelde rendementseis vreemd vermogen-

verschaffers).
Zoals uit de formule blijkt, speelt de 'leverage-ratio', oftewel de vermogensstructuur mee in de
berekening van de WACC. De mate van leverage is dus van belang bij het financieren van een
investering. Is de rendementseis van de vreemd vermogen-verschaffers lager dan de berekende
rendementseis van de eigen vermogen-verschaffers, dan kan gekozen worden om met een
groter percentage vreemd vermogen te financieren. Op ondernemingsniveau zitten er echter wel
wettelijke beperkingen aan het maximale aangetrokken percentage vreemd vermogen.

,
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Bij vastgoedbeleggingsinstellingen wordt derhalve veelal een 'target leverage'-ratio van 60:40
(EV:VV) aangehouden.
Bèta-factor

Voor de benadering van de kosten van het eigen vermogen, wordt gebruik gemaakt van het
Capital Asset Pricing Model (CAPM). Het CAPM beschrijft de relatie tussen het systematisch
risico van een belegging en de daarvoor geëiste premie boven het risicovrije rendement. Het
systematisch risico van een onderneming wordt uitgedrukt in de bèta (P). Deze kan op
ondernemingsniveau bepaald worden op basis van empirisch onderzoek. De fl geeft aan in
hoeverre de koers van een aandeel van een fonds gevoelig is voor koersschommelingen in de
marktportefeuille. Daartoe kunnen de bèta's door middel van regressietechnieken worden
afgeleid van historische beursinformatie. Door de volatiliteit in de beurskoers van een fonds
gedurende een aantal perioden te relateren aan de volatiliteit van 'de markt' (vaak gelijkgesteld
aan de volatiliteit van de beursindex), ontstaat inzicht in de historische koersgevoeligheid van het
aandeel ten opzichte van de markt [Van Rassel, 2000].
Voor

vastgoed

is

de

fJ

op

objectniveau

moeilijker

te

bepalen,

aangezien

voor

vastgoedbeleggingen geen historische beursinformatie beschikbaar is, zoals dat voor aandelen
wel het geval is. In het onderzoek is derhalve getracht de fJ te benaderen middels gegevens van
de eigen portefeuille.
In recent onderzoek wordt de fJ op andere wijzen benaderd. Zo gaat De Kroon [2002] uit van een
kwantificatie van

het objectgebonden

risico,

waarbij

die

kwantificatie op

een

hoger

aggregatieniveau plaatsvindt, namelijk de cashflow-kwaliteit. Daarbij wordt uitgegaan van het in
bijlage 2 beschreven principe, dat de objectspecifieke onzekerheid kan worden benaderd door
statistische berekeningen te projecteren op toekomstige cashflows. Om vervolgens de
projectgebonden onzekerheid vast te stellen, worden twee cashflow-prognoses beschouwd, te
weten een theoretische prognose, hetgeen de meest realistisch geachte verwachting is van de
toekomstige cashflows is, en een gecorrigeerde prognose, waarin correcties zijn verwerkt voor
additionele risico's. Derhalve kan de specifieke onzekerheid , te weten de

/Jcashflow

berekend

worden.
Keeris [2002a] komt met een soortgelijke oplossing, waarbij wordt uitgegaan van drie
alternatieve scenario's: een reëel geacht scenario en daaraan gerelateerde 'best'- en 'worstcase' scenario's. In het geval van het 'best-case'-scenario is sprake van boven verwachting
positieve marktontwikkeling, met een dito effect op de toe te kennen restwaarde van het object,
hetgeen resulteert in een hoger dan geraamd rendement. Omgekeerd zal volgens het 'worstcase' -scenario

het

beoogde

rendement

niet

gehaald

worden

door

negatieve

marktontwikkelingen. Vervolgens wordt geschat hoe groot de kans is dat een dergelijk scenario
werkelijkheid zal worden. Er wordt daarbij uitgegaan dat de kans het grootst is dat de
ontwikkelingen een beeld te zien zullen geven volgens het reëel geachte scenario, welke kans
dan gesteld zou kunnen worden op meer dan 50%. Het resterende percentage wordt dan
toegekend aan de beide andere scenario's, afhankelijk van een meer positieve of negatieve kijk
op de ontwikkelingen. Op basis van die kansverdeling en berekeningen voor zowel het
verwachte marktrendement, als het verwachte objectrendement, wordt vervolgens de fJ voor het
specifieke object voor de toekomstige periode bepaald. De moeilijkheid bij een dergelijke analyse
is echter het inschatten van de kans dat een bepaald scenario in de toekomst zal optreden .
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Net Asset Value en Economie Value Added

De EVA kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Zoals is geconstateerd, is de EVA
geschikt voor het meten van de gerealiseerde waardecreatie gedurende een bepaalde periode,
waarbij de lengte van de periode kan variëren. De EVA kan tevens worden gebruikt om de totale
toegevoegde waarde te bepalen, in welk geval de toekomstige EVA's bepaald moeten worden.
Met behulp van een EVA-analyse kan worden vastgesteld of de onderneming waarde heeft
gecreëerd voor de aandeelhouders, of dat waarde wordt vernietigd. Aan de hand van de EVA
zou een premium of discount van de marktwaarde van het eigen vermogen, ten opzichte van de
intrinsieke waarde kunnen worden verklaard [Grönloh, 1999).
De

intrinsieke

waarde

van

een

vastgoedfonds

kan

een

indicator

zijn

van

de

aandeelhouderswaarde van het fonds. De intrinsieke waarde wordt in de literatuur en praktijk ook
wel aangeduid met netto vermogenswaarde of 'Net Asset Value' (NAV). De NAV is de basis van
de intrinsieke waardebepaling van de onderneming en wordt beschouwd als een belangrijke
methode om de performance van een onderneming te meten en de werkelijke waarde van een
aandeel te bepalen [ABN-AMRO, 1997).
Bij het waarderen van vastgoedbeleggingsinstellingen zijn twee factoren van belang: de waarde
van de assets van een onderneming, gemeten door de NAV, en de economische waarde die een
onderneming op zijn assets kan creëren, gemeten door de EVA. Ondernemingen die een
positieve EVA creëren (waardecreatie), verdienen gewaardeerd te worden met een premie op
hun NAV en vice versa. De premie of de discount op de NAV wordt bepaald door de huidige
waarde van de toekomstige EVA's [De Boer en Van Bommel, 2001). Daarbij is het verschil
tussen marktwaarde van een fonds en zijn intrinsieke waarde, gelijk aan de contante waarde van
toekomstige EVA's [Van Rassel, 2000). Dit wordt ook wel aangeduid als de 'Market Value
Added'. De marktwaarde van een onderneming is de waarde die de markt toekent aan de
onderneming. Voor beursgenoteerde fondsen is dat de beurswaarde. Voor niet-beursgenoteerde
fondsen is dat bij benadering de marktwaarde van de activa verminderd met de marktwaarde van
het vreemd vermogen [Grönloh, Kapiteyn en Van Den Berg, 2001).
Market Value Added en Economie Value Added

De theorie van de EVA kent een uitbreiding, die een koppeling legt tussen shareholder value en
EVA, te weten de hiervoor genoemde Market Value Added (MVA). Op ondernemingsniveau geldt
dat de MVA gelijk is aan het verschil tussen de beurswaarde van een fonds en de intrinsieke
waarde van dat fonds. Het positieve of negatieve verschil van de EVA ten opzichte van de MVA
drukt respectievelijk het over- dan wel ondergewaardeerd zijn uit van de beleggingsinstelling in
de ogen van de markt, genoemd een premium- of discountwaardering. Op objectniveau zou dit
vertaald kunnen worden als het verschil tussen de marktwaarde en de economische boekwaarde
van het vastgoedobject. In figuur 8.3.2 is waardecreatie voor vastgoedbeleggingen schematisch
weergegeven.
De MVA is feitelijk de contante waarde van de verwachte toekomstige EVA's. Als
disconteringsvoet worden de vermogenskosten van de onderneming of investering genomen.
Periodiek is EVA, net als winst, te beïnvloeden door bijvoorbeeld investeringen uit te stellen.
Uiteindelijk wreekt het uitstellen van investeringen zich op de ontwikkeling van de toekomstige
EVA's en heeft dus effect op de som van alle EVA's. Creëert een onderneming (of investering)
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op termijn geen waarde , dan is het slechts een tijdelijke speler op de markt waar zij opereert
[Van De Wiel, 2000].

Waardecreatie
Minim ale rendementseis (op basis van de
WACC) t.b.v. vermogensverschafferS

Contante waarde
toekomstige

kasstromen

~--- -----~ -Jaren
Compensatie t.b.v. investering
lnitlêle investering

Figuur B.3.2: Schematische weeryave van waardecreatie bij vastgoedbeleggingen
[Bron: bewerlct naar Van De Wiel, 2000].

B.3.3 Voor- en nadelen EVA
De methoden volgens de benaderingen van NAV, EVA en MVA worden door beleggers en
analisten in de Nederlandse situatie het meest gehanteerd, op basis van hun specifieke
voorkeuren gelet op de voor- en nadelen [Keeris, 2001].
Als voordelen van de EVA kunnen worden genoemd :
•

de EVA gaat uit van daadwerkelijke cashflows en vermogen . Op de NOPAT en het IC,
die hun grondslag vinden in de jaarrekening, worden namelijk correcties toegepast (de
'Equity Equivalents') om van het boekhoudkundig begrip een economisch begrip te
maken [Verblakt, 2000];

•

alle financiële componenten zijn verwerkt in één prestatiemaatstaf. Omzetgroei en
winstgroei geven onvoldoende weer of de investering financieel gezond is. Enorme
winsten staan namelijk niet per definitie garant voor waardecreatie [Van De Wiel, 2000];

•

de EVA houdt rekening met de totale vermogenskosten , zowel op vreemd vermogen als
eigen vermogen. Overige prestatie-indicatoren houden slechts rekening met de kosten
van het vreemd vermogen (interestlasten) en geven aldus een rendement-indicatie
voordat rekening is gehouden met het minimaal geëiste rendement van eigen
vermogen-verschaffers. Alleen investeringen die meer opleveren dan de totale
vermogenskosten zijn acceptabel [Van Rassel , 2000];

•

door rekening te houden met de vermogenskosten houdt EVA ook rekening met risico.
Het risico van een bepaalde investering wordt namelijk verdisconteerd in de hoogte van
de vermogenskosten [Verblakt, 2000];

•

de EVA houdt rekening met het aspect risico en de daaraan verbonden Cost of Capita!,
zodat op dit punt de EVA-methodiek superieur is ten opzichte van andere methodieken.
Deze notitie is van belang voor vastgoedbeslissingen , aangezien het (markt)risico van
vastgoed veelal aanmerkelijk lager is dan het risico van de operationele activiteiten van
de onderneming [Buijssen , 2001].

Als nadelen van de EVA kunnen worden genoemd:
•

de EVA is een absoluut getal. Hierdoor is de EVA sterk afhankelijk van de omvang van
het in de investering belegde vermogen. Om een vergelijking van de EVA's van
verschillende ondernemingen

te kunnen

maken

is

inzicht in

de hoogte het

geïnvesteerde vermogen vereist [Verblakt, 2000];
•

de aanpassing van de NOPAT en het IC met de 'Equity Equivalents' is meestal niet
eenvoudig. Daarnaast publiceren ondernemingen vaak niet welke aanpassingen zij
verrichten. Hierdoor blijft het moeilijk EVA-resultaten van verschillende ondernemingen
met elkaar te vergelijken [Verblakt, 2000];

•

de EVA biedt geen oplossing voor de prikkel om investeringen uit te stellen, welke
voortvloeit uit de formule voor de EVA. Door uitstel van investeringen neemt het
geïnvesteerde vermogen af. De EVA neemt derhalve toe, naarmate een activum ouder
is (gelijkblijvende prestatie ten opzichte van een lagere economische (rest-)waarde van
het actief) [Van Rassel, 2000].

--

Bijlage 4: Niet-financiële prestatiefactoren: wegingen en scores
Op basis van de strategische doelstellingen die KFN als vastgoedbeleggingsorganisatie
hanteert, is gekozen om de performance te beoordelen op basis van zowel de gerealiseerde en
te verwachten financiële prestaties, als de toegekende niet-financiële prestaties. De niet
financiële prestaties bepalen daarbij de kwalitatieve performance van de vastgoedobjecten en
-portefeuille. Die kwalitatieve performance is feitelijk de waardering die de vastgoedbeleggingsorganisatie aan de betreffende prestaties op objectniveau geeft.
In hoofdstuk 7 is beschreven dat die waardering het meest objectief bepaald kan worden, door
de Mudge-methode toe te passen. Met behulp van de Mudge-methode worden de wegingen
toegekend, zodat per prestatiefactor een score-bandbreedte bepaald kan worden, waarbij de
som van alle prestatie-scores de totaal-score voor het betreffende object weergeeft.

8.4.1 Waardering
Op basis van visie van deskundigen binnen KFN, zijn de waarderingen voor de prestatiefactoren
en onderliggende hoofd- en subaspecten bepaald. Dit is weergegeven in tabel B.4.1.

8.4.2 Weging
Op basis van de Mudge-methode, is voor de prestatiefactoren de weging binnen de totaal-score
van de niet-financiële prestaties bepaald. Dit is niet gedaan voor de subaspecten, aangezien de
wegingen daarvan zijn bepaald op basis van de 'Real Estate Norm' voor kantoren. Voor de
hoofdaspecten geldt dat deze in onvoldoende aantal zijn om de Mudge-methode toe te kunnen
passen. Derhalve wordt de initiële waardering als gewicht binnen de betreffende prestatiefactor
aangehouden. De resultaten van de Mudge-methode zijn weergegeven in tabel B.4.2.

8.4.3 Scores
De

verkregen

wegingen

bepalen

de

maximale

score

per

prestatiefactor.

In

de

waarderingsmethodiek van de financiële prestaties is ervoor gekozen om de maximale totaalscore op 100 te stellen. De bandbreedte van de score loopt zodoende van O tot 100.
De maximale score per prestatiefactor is vervolgens de verkregen weging, vermenigvuldigd met
de maximale totaal-score. Aldus kan de bandbreedte berekend worden per prestatiefactor, op
basis waarvan de scores worden berekend. Dit is weergegeven in tabel B.4.3.

8.4.4 Berekening
Wanneer alle wegingen en bandbreedtes van de score per prestatiefactor bekend zijn, kan
middels beoordeling per object het niveau van de niet-financiële prestaties inzichtelijk worden
gemaakt. In figuur B.4.4 is een overzicht gegeven, waarin alle scores per prestatiefactor, hoofden subaspect zijn beoordeeld en berekend.

Tabel B.4. 1
Prestatiefactoren
1

Obiectaebonden
Kwa liteit gebouw

Leeftijd gebouw

Locatiegebonden
Kwaliteit locatie

Regionale marktdynamiek

Huurderaebonden
Kwaliteit huurder

Waarderina
0,10

0,05

Waardering
0,35

0,20

Waarderina
0,10

Hoofdaspect
flexibi liteit

Weaing
0,30

Subaspect
horizontaal constructief
zelfstandigheid van de unit

Weg ing
0,65
0,35

hoofdentree

0,25

herkenbaarheid
ruimtelijkheid

0,40
0,60

binnenmilieu

0,30

temperatuur in de zomer
overschrijding van de 25 graden
kunstlicht op werkvlak
ventilatie (verse buitenlucht)
achtergrondgeluid installaties
bedieningscomfort koeling
te openen ramen

0,10
0,10
0,20
0,20
0,20
0,15
0,05

facilitaire ruimten

0,15

sanitair

1,00

Datum oplevering

1,00

Weging
0,45
0,10
0,10
0,35

Hoofdaspect
Bereikbaarheid auto

Weging
0,45

Bereikbaarheid o .v.

0,20

nabijheid treinstation
aantal buslijnen

0,60
0,40

Representativiteit

0,30

imago
landscaping

0,80
0,20

Voorzieningen

0,05

nabijheid winkels

1,00

Structuur markt

0,25

aandeel kantoorarbeid
aandeel huursector

0,60
0,40

Vraagzijde markt

0,35

opnamedynamiek
huurgroei

0,65
0,35

Positie stad

0,40

bereikbaarh eid stad
ligging stad

0,40
0,60

Hoofdasoect
Solvabiliteit

We11in11
1,00

Percentage verhuurd

0,10

Leegstand

1,00

Looptijd contracten

0,10

Resterende looptijd

1,00

Subaspect
nabijheid autosnelweg
verkeersdoorstroming
zichtbaarheid
parkeren

Subaspect

Weging

Tabel B.4.1: Waardering van prestatiefactoren, hoofd- en subaspecten [Bron : Verblakt, 2000].

Tabel B.4.2

Prestatiefactoren
Factoren
Kwaliteit gebouw
Leeftijd gebouw

Gem. Aantal
5
0

Waarderina
10
5

Weaina
13,30%
4,70%

Kwaliteit locatie
Regionale marktdynamiek

6
3

35
20

40,84%
15,02%

Kwaliteit huurder
Percentage verhuurd
Looptijd contra eten

2
1
4

10
10
10

8,14%
6,42%
11,58%

Totaal

21

100

100,00%

Tabel B.4.2: Resultaten van weging van de prestatiefactoren via de Mudge-methode.
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Tabel B.4.3

Samenvatting weging en scores

r=Ml,GJ4.iiffllt4ii-- r ;;.;;;.;;;,;;;,.,.....,
Totale bandbreedte

0-100

Prestatiefactoren
Factoren:
kwaliteit huurder
kwaliteit lokatie
kwaliteit gebouw
leeftijd gebouw
percentage voorverhuur
looptijd huurcontracten
dvnamiek markt
Totaal

Relatieve weging
Totale bandbreedte
8%
8
41%
41
,'ij
13%
13
5%
5
6%
6
12%
12
15%
15
100%
100

Il

Minimale score bij

1 punt
5 unten

Minimale score bij

0 punten
100 unten

Minimale score bij
Maximale score bï

0 punten
100 unten

Minimale score bij
Maximale score bï

0 jaren
25 ·aren

Minimale score bij
Maximale score bï

0% verhuurd
100% verhuurd

Looptijd huurcontracten
Gemiddelde looptijd contracten:
Maximale looptijd in formule:
Minimale score bij
Maximale score bï

Minimale score bij
Maximale score bï

Minimale score
0
0
0
0
0
0
0
0

Leeftijdsgrenzen

6,9 jaren
10 jaren
0 jaren
10 ·aren

0 punten
100 unten

Tabel B.4.3: Bandbreedte en toekenning van prestatiefactor-score.

--~

Maximale score

8
41
13
5

6
12
15
100

BIJLAGE

Tabel 4.4a

-

1~·

voorbeeld

Adres:

Niet-financiële objectpresta!ies
bandbreedte

Kwaliteit huurder

=

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

=

Kwaliteit locatie

Kwaliteit gebouw

Leeftijd gebouw

Verhuur

0 punten
100 punten

!Punten
Minimale score bij:
Maximale score bij:

0 punten
100 punten

1Percenta!!e verhuurd
Minimale score bij:
Maximale score bij:

Looptijd contracten

Dynamiek markt

1

0,00
41,00

0,00
13,00

01-01-1999
4
25 jaren
0 jaren

1

Minimale score bij:
Maximale score bij:

1

4,20

0,00
5,00
4,80

80%1

0,00
6,00

0% verhuurd
100% verhuurd

0 punten
100 punten

8,45

ss,00I

9,00
Looptijd contract (in jaren)
01-01-2000
Ingangsdatum contract
01-01-2009
Expiratiedatum contract
Resterende loo tïd In ·aren
6,00
Minimale score bij:
o jaren
Gemiddelde looptijd:
6,9 jaren
10 jaren
Maximale score bij:

1Score

31,51

76,851

!Punten
Minimale score bij:
Maximale score bij:

Datum van oplevering
Leeftïd in ·aren
Minimale score bij:
Maximale score bij:

score
6,00

41

!Punten !!!etal 1-5)
1 slechte solvabiliteit
2 = matige solvabiliteit
3 = voldoende solvabiliteit
4 = goede solvabiliteit
5 uitstekende solvabiliteit

7,20

0,00
12,00

79,051

11,86

0,00
15,00
Totale Score

Tabel 4.4a: Samenvatting scores prestatiefactoren per object.

l

74,02

4
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Tabel 4.4b

Ic"'

voorbeeld

Plaa~

Adres:

Kwaliteitsaspecten van kantoorlokaties
relatief

hoofdaspect

belang
0,45

0,20

relatief

subaspect

score

beoordeling

belang
bereikbaarheid auto

bereikbaarheid openbaar vervoer

0,30

representativiteit

0,05

voorzieningen

0,45

nabijheid autosnelweg

5

20,25

0,10

verkeersdoorstroming

5

4,50

0,10

zichtbaarheid

3

2,70

0,35

parkeren

4

12,60

0,60

nabijheid treinstation

5

12,00

0,40

aantal buslijnen

5

8,00

0,80

imago

3

14,40

0,20

landscaping

2

2,40

1,00

nabijheid winkels

0

0,00

totaal

76,85

Score x relatief belang • 20 = beoordeling

Kwaliteitsaspecten van kantoorgebouwen
relatief
belang
0,30

hoofdaspect

subaspect

score

beoordeling

belang
flexibiliteit

0,25

hoofdentree van gebouw

0,30

binnenmilieu

0,15

relatief

facilitaire ruimten

0,65

horizontaal constructief

3

0,35

zelfstandigheid van de unit

3

6,30

0,40

herkenbaarheid

4

8,00

0,60

ruimtelijkheid

3

9,00

0,10

temperatuur in de zomer

3

1,80

0,10

overschrijding van de 25 graden

3

1,80

0,20

kunstlicht op werkvlak

3

3,60

11,70

0,20

ventilatie (verse buitenlucht)

3

3,60

0,20

achtergrondgeluid installaties

3

3,60

0,15

bedieningscomfort koeling

3

2,70

0,05

te openen ramen

3

0,90

1,00

sanitair

4

12,00

totaal

65,00

Score x relatief belang • 20 = beoordeling

Marktdynamiek
relatief
belang
0,25
0,35
0,40

hoofdaspect
structuur kantorenmarkt
vraagzijde kantorenmarkt
positie stad

relatief
belang

subaspect

score

beoordeling

0,60

aandeel kantoorarbeid

4

12,00

0,40

aandeel huursector

5

10,00

0,65

opnamedynamiek

3

13,65

0,35

huurgroei

4

9,80

0,40

bereikbaarheid stad

3

9,60

0,60

ligging stad

5

24,00

totaal

79,05

Score x relatief belang • 20 = beoordeling

Tabel 4.4b: Samenvatting beoordeling hoofd- en subaspecten per object.
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Tabel 4.4c
Kwaliteit locaties

Kwahte,t Y"' 1u•1
Operationalisering subaspecten

Operationt!Jlisering subaspecten

1

lwNfll•nSkilomlltllr

indNlbumeidnn~lekkenwoldtvolltdlgbepeo1,lddoor~ijk

1

<10%

dniet•-..rwijcletw,obstakels

2

10-~

meerdan10'11.wordtbelenwnerddoord~l'lffot»tault

,._,
'"'°°"

,

-......

be19mmeringenrlen1Detplnsapilauren

4

110-70%

geen~en

5

>70%

1

tus-, 2 •n3kllomli!IH

2

tunen 1 •n Z tllometlilr

3

---mînderdlll'l 1 kibmelBr

luHM5en10'll.wordtbelonmet'ddoor~obslak.
mitldWdanS,i, _,.~doordrage,,dec:ibukff
1Dtaa.111irTMwor~kenwat"nietbelwn-,ldoo,~

u twlN/#tuurHClillr

~ consto!II ~

1

~.a-i~urnaarwwn

'

~al&ientijdeNspils&lf9n

....

-

......

opnarn■dyMflNlt

Zld!~rlleld
11■,_jg

~

Nn worzien1ng

wijkveR11rrwlweg

IWN voorzieningen a■ nwezi;

<4%
. .%

. .%

belangrijk•ontsluitingswegnwlstopliehten

3

dri■

bel,ngrijk,ontsluitingswegzonderstoplîchten

4

vier voo11:ieningen

snelweg

5

■ llllvoorzienin;enaenwezig

-

worzienin;en ■■nwezig

8-10 %

■ e-.zig

>10%

huurg,oel

herbnburtreld

m inderdan1:200m1 b.v.c.

tuaMn 1:150 m2 b.v.o. .,, 1:200 m2 b.w.o.

1
tunen1 :100m b.v.o.en1 :150rn2b.WD .

l:unM1 :50rrf'b.v.o. en1:100rn2b.v.o.
~d4n1 :50m2 1u.o.

1

1
2
3

ts-2%

blo■..,.

3
..

2-2,5%
2,5-3%

gevelversprin;endopbe;■ ne~

5

g■■a:«rtuNrd

in
g e ~ in

--

lt■t gw■Mek

op

lt■taw■M■ kop

g10t1dlW-.i
~ , . IWMut d•lllo , ._

g■ velv■rspri,ngendopmell!Ver1ol ■

INbJ/tleidhwtstlllfon

-dan 2.000'"81ar
lu$Nn

1.oooen2.ooomear

ll-.-500N1.000-1Df
luaun250en500nm&r
minderdan2$0mater

1
2
3

Mnllll:xlslljnM

4

11N11bwslljr'lbiri11enllb'Nlvan500metllr

5

1Ml;lbinnen ■lrBalvan500rr..ter

flNnp■latuurlndeZDfflw

Jbulllijnen biinenslrullvan 500,,_.,

(open1t11W11 f9fTJ' llfi!ll.lur)

.,_-c1,nJb11slijnan

clo

,...,,,

m«llboiisme 1,JAIET

0,9

-__

minderdan19ofrMel'dan211
tuuen11len28

VM'l~.,I

-sn~

drilo&neiwag■n

----lwM09n
,-ca-,dn■......,.

llfHllr,g•ud
1

gNnknooppunl:

2

liggWlg
. nabij knoapp11nt.-n..topc:orridor;I
ligglngopcorridartuaNnlwMlo.nooppi.,nlltn

._,....

liggngnab ï knooppuntenopcorridor

tuMen21en26
tl.lH■n22en25

_,.......,

- dlJ M l ' ! ~ o~s.HIBS n jrl lfllemal/OIIBIJI

lok--ja

- -1dljd 8 00-18 00wr

---~:,00

11r.--;a

n_.;e

meerd■ nJOD

1
2
3
4

tunen 100 1111 200
minóerdan100

5

geen~jding

groenl-rtopWHn:l-ndel'unlr.lio9benadl\lkl

1

minderdan200

doorlandach■ps■rchitllduur

2

tuuen200en400

3

tut.s■n400en600

groenni.tNrrWerig
gro«JhNllondergeschit'-funkö.9
a,oent...n"n~l'unktia

1
2
3
4
5

tl.llJS■n20en'Il

- de MnloorQ~h8bben hoogarohit«::toniJ/dl

u-

~ e l d s t ad

/ix:h/$1fJ/hetd 0,15/IW

mvlo&asfak/oren In de dtrecl■ OffllJtMllQ

- w s /Nn gebov#en mei grote naa1Mbe/, er1dheid
- de ~
bevinden z:ich in hel quegmMt

o-;.

>J'!li

.. I\ÎIM,l11&

meerdanl5
MHll1Den 15
tusMn8en1 D
tuAen7enll
minderdan7

2 bul ~j,nen binnen straal van 500 meter

JkMri-

<1,5%

2

..~

UMn200 ■n300

kunsllldltopw■rll',,/ak

v■rllc:htl~terktemluJI "

groenhNllopw■■rdefllndel'unktit

fNbijheldWlnk■1-

luuen600en000

meerdan1.000rnei.tr
ills11Ctfl7S0en1.000~r

nntn.tJe (wne bultMIIRlhlJ

b,ls-,500en750rnslar

11an11J1 m• buiterJuch/pt'Jl'uur pw p,n,oon (utfgHnd91efl 10"1' p1trper,aoo)

tusM11250an500rn.ter

ITS!Wdan2S01T19ter

1
2

geen-..oorziening
minderdanZ5

11'5Hn25on50
llalen 50 on 75

5

rrwerdan75

1

- d a n 45
tuuen45en40
tuaMn40en35
b.1Qen35en30
mindefdan30

4
5

bedlen/ngxomloft k°'11/ng

ftlfJlll~

1

d

centrHI

__

perbouwlllleg

,

C.op,«Mfl111-

3

"

5

.,...,,...

per 2 •1r~n

per•lramien

pe,,hmien +lntplooa . . . . . . .

N_,,
aanliJINllhedsn,,.rrrb.vo

1per-danJOD
1parU■-1250"300

l

1partuu.i200 ■n250

1per . . .■n150 ■n200
1-minderdan150

Tabel 4.4c: Beoordeling subaspecten per object.
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