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3De ontdekking van direct  
vastgoed in het heelal van  
beleggingsmogelijkheden
Prof. dr. P. van Gool FRICS 1

1 Inleiding en samenvatting

De Vastgoedindex bestaat 20 jaar. Dit artikel gaat over de bijdrage van de index aan het 
inzicht in Nederlandse directe vastgoedbeleggingen. Ik ga na wat de indexrendementen 
nu zeggen over de kenmerken van direct vastgoed zoals die in de tekstboeken worden 
genoemd. Het gaat dan vooral over de volatiliteit en de rendement-risicoverhouding van 
direct vastgoed. Maar ook betreft het de correlaties tussen rendementen van vastgoed 
en die van andere beleggingscategorieën. Zo komt het nut van direct Nederlands vast-
goed in gemengde beleggingsportefeuilles aan de orde. Ik geef eveneens aan wat achteraf 
gezien de optimale mix is geweest in portefeuilles met direct Nederlands vastgoed. Ten 
slotte bespreek ik de veelverkondigde stelling dat beursgenoteerd vastgoed op lange ter-
mijn dezelfde bijdrage geeft als direct vastgoed. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt 
van studies die dankzij de komst van de index mogelijk zijn geworden.

Ik concludeer dat de index sterk heeft bijgedragen aan de ontdekking van de plaats van 
direct Nederlands vastgoed in het universum van beleggingsmogelijkheden. De index-
resultaten wijzen erop dat het achterliggend vastgoed goede prestaties heeft geleverd, zo-
wel nationaal als internationaal gezien. In feite is dit een compliment voor de ongeveer 
dertig managers die het vastgoed van de index hebben beheerd. Verder komt naar voren 
dat direct Nederlands vastgoed een goede diversificator in gemengde portefeuilles is, al 

1 Prof. dr. P. van Gool FRICS is verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), de Uni-
versiteit van Amsterdam en aan SPF Beheer, voor onder andere het Spoorwegpensioenfonds. 
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leveren sommige optimalisatiestudies geen stabiele uitkomsten. Maar ook is het zo dat 
sommige denkbeelden over direct vastgoed naar het rijk der fabelen moeten worden 
verwezen. Dat geldt in het bijzonder voor de inflatiebescherming. Maar ook is het niet zo 
dat beursgenoteerde Nederlandse vastgoedaandelen op de lange termijn gaan lijken op 
direct vastgoed, wat vaak wordt gedacht. Direct vastgoed ontpopt zich tot een eigenzin-
nige heelalbewoner.

2 Kloppen de aan direct vastgoed toegedichte kenmerken wel?

In elk tekstboek over het beleggen in vastgoed staan de positieve kenmerken van het 
beleggen in direct vastgoed beschreven. Dat zijn de volgende:2

 • een stabiele stroom van (directe) rendementen,
 • aantrekkelijke cumulatieve rendementen,
 • een gunstige verhouding tussen rendement en risico,
 • lage correlaties tussen het rendement van direct vastgoed en dat van andere vermo-

genstitels,
 • een redelijke bescherming tegen inflatie,3

 • portefeuillediversificatie.

Natuurlijk kleven er ook tal van nadelen aan het beleggen in direct vastgoed, waaronder 
het kapitaalintensieve karakter, de relatief hoge transactiekosten, de illiquiditeit en het 
management-intensieve aspect ervan, maar die komen hier niet aan bod. 

In het onderstaande bezie ik of de data van de index deze kenmerken ook onderschrijven. 
Eerst toets ik de portefeuilleoptimalisaties aan asset only-benaderingen en later in een 
ALM-context. Ten slotte is er nog aandacht voor direct versus publiek vastgoed.

In het onderstaande ga ik achtereenvolgens in op de genoemde positieve kenmerken (pa-
ragrafen 3 t/m 7). In het kader van het nut van de portefeuillediversificatie (paragraaf 8) 
worden verschillende modelportefeuilles met onder andere direct Nederlands vastgoed 
beoordeeld. Ik bekijk of en hoe diversificatie leidt tot een optimale rendement-risicover-
houding. 

2 Zie bijvoorbeeld Van Gool et al., 2013, p. 30 en 40.
3 Zie bijvoorbeeld IVBN, 2010, die de hedge tegen inflatie als een ‘aantrekkelijke karakteristiek van 

direct vastgoed’ beschrijft (p. 20).
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Ik beschouw de volgende modelportefeuilles:
 • een vereenvoudigde wereldportefeuille,
 • een gemengde internationale vastgoedportefeuille,
 • een gemengde portefeuille direct Nederlands vastgoed.

Vervolgens komen aan bod:
 • vastgoedoptimalisatie in ALM-studies (paragraaf 9),
 • praktijkonderzoek naar de beste portefeuillesamenstelling (paragraaf 10). 

Ten slotte ga ik in op de vraag of beursgenoteerd indirect vastgoed op de lange termijn 
hetzelfde oplevert als direct vastgoed (paragraaf 11). Ik eindig met een conclusie (para-
graaf 12).

3 Stabiele stroom van (directe) rendementen?

Er is sprake van een stroom van redelijk stabiele rendementen van direct Nederlands 
vastgoed, tenminste als wij kijken naar de totale jaarrendementen van de ROZ/IPD- 
index (thans de IPD Nederlandse Jaar Vastgoedindex geheten, of hierna afgekort als ‘De 
Nederlandse Vastgoedindex’)4 vanaf 1977 (zie figuur 1 volgende pagina).5

Stabiliteit is er zeker vergeleken met de rendementen van aandelen, beursgenoteerde (pu-
blieke) vastgoedaandelen en obligaties in Nederland. Het laagste totaalrendement van 
direct vastgoed in de periode 1977–2015 was slechts -0,2% in 2009. Dat is weinig verge-
leken met de negatiefste uitschieters van de andere vermogenstitels: aandelen (-52,3% in 
2008), publieke vastgoedaandelen (-39,3% in 2008) en obligaties (-8,8% in 1999). 

Maar ook als wij kijken naar de rendementen van de verschillende soorten Nederlands 
vastgoed (kantoren, winkels, woningen enz.), zijn er geen grote negatieve rendemen-
ten geweest. In de periode 1977–2015 is het meest negatieve rendement gescoord door 
winkels (-5,0% in 1981). Hierna volgden kantoren (-4,7% in 1992) en woningen (-2,3% in 
1994). Telkens blijkt dat de waardedalingen grotendeels worden opgevangen door relatief 

4 Het gaat hier om de index (voor verschillende soorten vastgoed) die alleen betrekking heeft op 
standing property investments, dus exclusief rendementen op ontwikkelingsprojecten en transac-
tieresultaten. Voor alle in dit artikel gebruikte reeksen: zie de bijlage.

5 Voor de periode 1977–1995 is gebruikgemaakt van de gegevens van een tot 1977 teruggelegde reeks 
voor direct Nederlands vastgoed, gepubliceerd in Hordijk et al., 2005. Vanaf 1995 betreft het de IPD 
Nederlandse Jaar Vastgoedindex.
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hoge directe (huur)rendementen.6 Zo is het totale winkelrendement van -5,0% in 1981 het 
saldo van een waardedaling van 10,2% tegenover een direct (inkomens)rendement van 
ongeveer 5,1%. Natuurlijk wordt dit fraaie beeld beïnvloed door het feit dat de index is 
gebaseerd op taxaties en niet op transactieprijzen, zoals geldt voor de andere genoemde 
vermogenstitels. Er is sprake van smoothing en lagging.7 Maar het zijn desondanks wel 
de rendementen die de beleggers in hun boeken opnemen en die bijvoorbeeld voor pen-
sioenfondsen en hun toezichthouder meespelen in hun dekkingsgraden en beleidsmaat-
regelen. Natuurlijk geeft het wel te denken dat in het Verenigd Koninkrijk en Ierland 
de uitslagen veel groter zijn.8 Zo liet een vergelijkbare (all property-)index voor direct 
vastgoed in het Verenigd Koninkrijk in 2008 een rendement zien van -22,1% (in Engelse 

6 Het relatief hoge cash-rendement van Nederlandse directe vastgoedbeleggingen is ook gesignaleerd 
in IVBN, 2010, p. 19.

7 Onder smoothing verstaat men dat de taxatie-uitkomsten afgevlakt worden. Lagging betekent dat 
de ontwikkeling van transactieprijzen vertraagd in de taxatie-uitkomsten tot uitdrukking komt 
(Van Gool et al., 2013, p. 69–70).

8 Dit is eerder geconstateerd in IVBN, 2009.
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ponden). Taxateurs in het VK hebben vastgoed sneller afgewaardeerd dan in Nederland, 
mede door ingrijpen van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Ook was 
er veel marktinformatie over waardedalingen als gevolg van gedwongen verkopen door 
‘open-eind-vastgoedbeleggingsfondsen’. Verder speelt dat ‘The UK valuation standard 
is founded on the belief that, because property is relatively illiquid compared with fi-
nancial assets, it is a high-risk asset and that investors’ first priority should be to play 
the market cycle.’ En ‘the German valuation standard reflects a belief that property is a 
physical asset and is therefore a store of value. A bondholder, or shareholder of an insol-
vent company will lose all of their investment, but a landlord can always re-let a unit if 
a tenant goes bankrupt. German valuations stem from an investment culture that views 
property primarily as an alternative to corporate bonds; it puts much emphasis on the 
income return as total returns’ (Turner & Callender, 2001).

4 Aantrekkelijke cumulatieve rendementen?

In de periode 1995–2015 bood direct vastgoed aantrekkelijke cumulatieve rendementen. 
Beursgenoteerde (publieke) vastgoedaandelen en obligaties scoorden overigens vrijwel 
net zo goed (figuur 2). Voor obligaties is dat opvallend en is het grotendeels toe te schrij-
ven aan de forse rentedaling sedert 1991.

Figuur 2: Cumulatieve rendementen Nederlandse beleggingen 1995–2015 (eind 1994 = 100). 

Bronnen: AEX, Bof/ML, CBS, MSCI / IPD, GPR
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Internationaal gezien deed direct Nederlands vastgoed het in de jaren 1996–2015 ook pri-
ma, bijvoorbeeld vergeleken met de ontwikkeling van vergelijkbare indexreeksen voor 
direct vastgoed in andere landen (zie figuur 3).9 De cumulatieve rendementen in de VS 
en het VK waren hoger, maar kenden meer schommelingen. Duitsland bleef ver achter, 
maar het rendementsverloop is daar wel bijzonder stabiel.

5 Gunstige verhouding tussen rendement en risico?

De index staaft de stelling dat de verhouding tussen rendement en risico gunstig is. Als 
wij de reeksen vanaf 1995 beschouwen, dan scoort direct vastgoed op dit terrein goed. Zo 
bedraagt de simpele verhouding tussen gemiddeld rendement en risico (met het risico 
gemeten als standaarddeviatie) 1,2; zie tabel 1. De Sharpe-ratio, die ook rekening houdt  
 

9 Hier is niet 1995 genomen, maar 1996, omdat toen ook de IPD-index in Duitsland begon.
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met het risicovrij rendement, bedraagt 0,9. Die ratio wordt berekend door het gemiddeld 
behaald rendement boven het risicovrije rendement te delen door de standaarddeviatie. 
Anders geformuleerd: dit is de berekening van het extra rendement (boven het risicovrije 
rendement) per eenheid risico.10

Over de Sharpe-ratio

De Sharpe-ratio wordt berekend als het gemiddeld rendement van een vermogenstitel 

minus het risicovrije rendement gedeeld door het risico gemeten als de standaarddeviatie 

van het rendement van de vermogenstitel in kwestie. Meer precies wordt de Sharpe-ratio 

S(x) als volgt berekend:

S(x) = (rx - Rf) / StdDev(x)

Waarbij:

 • x de investering is;

 • rx het gemiddelde jaarlijkse rendement van x is;

 • Rf het best beschikbare rendement op een risicovrije investering is, zoals bijvoorbeeld 

een gelduitzetting op korte termijn (deposito) tegen de rente op korte termijn;

 • StdDev(x) de standaarddeviatie van rx is.

Dat is natuurlijk gezien het lage gemeten risico van direct vastgoed ook niet zo verwon-
derlijk. In deze exercitie is overigens uitgegaan van rendementsgegevens voor direct 
vastgoed die unsmoothed zijn, waardoor enigszins is gecorrigeerd voor afvlakkend effect 
van taxaties.11

10 Omdat de Sharpe-ratio ook uitschieters naar boven als risico ziet, kunnen we ook kijken naar de 
Sortino-ratio. Die ratio geeft aan: het gemiddeld behaalde rendement minus het gewenste rende-
ment, gedeeld door de kans dat het rendement in een gegeven jaar onder dit gewenste rendement 
komt. Hoe hoger de Sortino-ratio, des te beter de belegger wordt gecompenseerd voor het lopen van 
het risico. De Sortino-ratio voor Nederlands direct vastgoed is internationaal gezien relatief hoog 
(zie: IVBN, 2009).

11 Hierbij is gebruikgemaakt van de techniek van David Geltner, waarbij een vastgoedtaxatie een 
functie is van de echte waarde en de vorige taxatie. Voor direct Nederlands vastgoed is gebruikge-
maakt van een vertrouwensfactor (α) van 0,5 en is de unsmoothing toegepast op de reeks voor het 
totaalrendement (en niet alleen op de tijdreeks voor de waardeontwikkeling, zoals eigenlijk zou 
moeten).
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Tabel 1: Rendementen, risico’s en correlaties Nederlands direct en indirect vastgoed en andere 

Nederlandse vermogenstitels 1995–2015

  Aandelen 
NL

Obligaties 
NL

Direct 
vastgoed NL 
unsmoothed

Indirect 
beursgenoteerd 

(= publiek) 
vastgoed NL

Inflatie 
NL

Gemiddeld(e) rendement / 
inflatie

9,9% 8,9% 8,3% 10,3% 2,0%

Risico (standaarddeviatie) 24,3% 9,9% 6,9% 19,4%  

Rendement-risicoverhou-
ding

0,4 0,9 1,2 0,5  

Sharpe-ratio 0,3 0,7 0,9 0,4  

Correlaties:          

Aandelen NL 1,00 -0,20 0,39 0,54 -0,37

Vastrentend NL   1,00 0,06 -0,15 0,03

Direct vastgoed NL  
unsmoothed

    1,00 0,18 -0,10

Indirect publiek vastgoed 
NL

      1,00 -0,42

Inflatie NL         1,00

Voor de bronnen: zie de bijlage

6 Lage correlaties tussen rendement van direct vastgoed met 
dat van andere vermogenstitels?

Wat in de tabel ook opvalt, is de relatief lage correlatie tussen het rendement van direct 
vastgoed en dat van de andere vermogenstitels. Dit betekent dat een mix van direct vast-
goed en andere vermogenstitels per saldo een lager risico kent dan de onderdelen van de 
mix op zich hebben. Beursgenoteerde vastgoedaandelen (vaak ook publiek indirect vast-
goed genoemd) hebben bijvoorbeeld een grotere correlatie (0,54) met ‘gewone’ aandelen 
dan de bakstenen van het direct vastgoed (0,39).12 Dit is een goede basis om voordelen uit 
diversificatie te halen (hierover verderop meer). 

12 Zonder unsmoothing is deze correlatie nog lager, namelijk 0,18.
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7 Een redelijke bescherming tegen inflatie?

De bescherming tegen inflatie valt tegen. In tabel 1 is te zien dat er geen positieve correla-
tie is tussen het rendement van direct vastgoed en de inflatie (namelijk een correlatie van 

-0,1). Dit betekent dat wanneer de inflatie verandert, het rendement van indirect vastgoed 
zelfs een beetje de andere kant op beweegt. Die correlatie is er overigens wel met de 
feitelijk waargenomen (smoothed) rendementen, maar die is dan niet groot, namelijk 
0,19 (staat niet in de tabel). Voor winkels is die correlatie nog het hoogst (0,25) en voor 
woningen het laagst (0,14) (evenmin in de tabel). Deze gegevens geven weinig steun aan 
de bewering dat direct vastgoed beschermt tegen inflatie. De contracthuren (de feitelijk 
betaalde huren conform het huurcontract) zijn met indexering op zich wel gekoppeld 
aan de inflatie, maar de markthuren in de meeste commerciële vastgoedmarkten kun-
nen de inflatie niet bijbenen. Dit hangt samen met aanbodoverschotten van kantoren 
en winkels op veel markten, die tot uitdrukking komen in soms grote leegstanden. Aan 
het eind van een huurcontract, bijvoorbeeld van een kantoor, moet de eigenaar de door 
indexatie opgelopen huurprijs weer verlagen naar een lager markthuurniveau, wil hij 
opnieuw tot verhuur komen.

8 Portefeuillediversificatie

De lage correlatie tussen het rendement van direct vastgoed en dat van andere ver-
mogenstitels biedt mogelijkheden om voordelen te behalen uit diversificatie. Institutio-
nele beleggers onderzoeken dit in de praktijk meestal met Asset Liability Management 
(ALM)-studies. De beleggingssamenstelling wordt dan afgestemd op de (structuur van 
de) passiva. Dat zijn de pensioen- en verzekeringsverplichtingen van pensioenfondsen 
en verzekeraars. Wat de uitkomsten hiervan zijn, komt later aan bod. Maar ook is het 
mogelijk een optimaal gediversifieerde portefeuille te bepalen alleen op het niveau van 
de activa, dus zonder met de passiva(structuur) rekening te houden. Dit is een zogehe-
ten asset only-benadering. De asset mix van direct Nederlands vastgoed in een gediver-
sifieerde portefeuille levert voordelen op. Ik illustreer dit door na te gaan wat achteraf 
gezien de meest optimale mix zou zijn geweest. Ik doe dit met de gegevens van de Vast-
goedindex en een eenvoudige Sharpe-ratio-optimalisatie en kijk welke mix de hoogste 
Sharpe-ratio geeft. Hiervoor zijn verschillende beleggingssamenstellingen doorgere-
kend. Dit is gedaan voor de periode in kwestie (1995–2015), dus voor 21 jaar. Om te zien 
in hoeverre de uitkomsten stabiel zijn, is dit ook voor de laatste 10 jaar (2006–2015) 
gedaan. Het (theoretisch) optimum is bepaald voor de volgende verschillende ‘model-
portefeuilles’:



40

de vastgoedindex op waarde geschat

1. een vereenvoudigde ‘wereldportefeuille’ van een institutionele belegger die wereld-
wijd belegt in aandelen, (staats)obligaties en private equity,13 alsmede in Nederlands 
direct vastgoed;

2. een gemengde internationale vastgoedportefeuille van een (Nederlandse) vastgoed-
belegger die belegt in Nederlands direct vastgoed, in niet-beursgenoteerde Europese 
vastgoedaandelen (ofwel privaat indirect vastgoed) en in beursgenoteerde vastgoed-
aandelen (ofwel publiek indirect vastgoed) wereldwijd;

3. een gemengde portefeuille van direct Nederlands vastgoed, bestaande uit kantoren, 
winkels, woningen en bedrijfspanden.

De gebruikte rendementsreeksen zijn aangegeven in de bijlage. De reeksen voor (de ver-
schillende soorten) direct vastgoed, private equity en privaat indirect vastgoed zijn un-
smoothed.14 Niet alleen is de mix met de hoogste Sharpe-ratio bepaald, maar ook een mix 
met gelijke gewichten van de assets in de portefeuilles. De soms opvallende uitkomsten 
staan hieronder per modelportefeuille weergegeven.

Ad 1. Vereenvoudigde ‘wereldportefeuille’
Het optimum van de vereenvoudigde ‘wereldportefeuille’ is bepaald met en zonder pri-
vate equity. Dit is gedaan omdat private equity, net als direct vastgoed, kan worden ge-
zien als een ‘alternatieve’ vermogenstitel. Beide kennen immers geen beursnotering en 
hun rendementen zijn mede gebaseerd op taxaties of waarderingen. Over de beschouwde 
periode had men achteraf gezien het hoogste rendement kunnen behalen (van 15,3% re-
kenkundig gemiddeld per jaar) door het gehele vermogen te beleggen in private equity 
(zie tabel 2). Maar dan zou er ook sprake zijn geweest van een relatief hoog risico (18,1%). 
In onderstaande tabel is de kortetermijnrente opgenomen, omdat die is gebruikt als risi-
covrij rendement voor de berekening van de Sharpe-ratio’s.

Tabel 2: Gemiddelde rendementen, risico’s en Sharpe-ratio’s over de periode 1995–2015

Soorten  
beleggingen 

Kortetermijn-
rente NL 

Aandelen 
(wereldwijd)

Obligaties 
(wereldwijd)

NL direct 
vastgoed  

unsmoothed

Private equity 
(wereldwijd) 
unsmoothed

Gem. rendement 2,3% 8,2% 5,8% 8,3% 15,3%
Risico (stdev) 17,7% 6,8% 6,9% 18,1%
Sharpe-ratio 0,33 0,51 0,86 0,71

13 Private equity betreft niet-beursgenoteerde aandelen in vaak startende ondernemingen. Meer alge-
meen is het risicodragend vermogen, afkomstig van beleggers, dat wordt gebruikt voor de financie-
ring van niet-beursgenoteerde ondernemingen (bron: Wikipedia).

14 De gebruikte rendementsreeksen zijn aangegeven in de bijlage.
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Maar met een Sharpe-ratio-optimalisatie, die een gunstigste rendement-risicoverhou-
ding bepaalt, ontstaat een ander beeld. Met private equity in de modelportefeuille op-
genomen, zou deze wereldportefeuille over de periode 1995–2015 een optimale structuur 
hebben gehad met maar liefst 32,9% direct Nederlands vastgoed (zie in onderstaande 
tabel 3: asset mix C). Dit is overigens in lijn met ander optimalisatieonderzoek op basis 
van asset only.15 Dit percentage is veel hoger dan het percentage dat de Nederlandse in-
stitutionele beleggers feitelijk in vastgoed beleggen. Zij belegden eind 2012 voor 9 à 12% 
van hun totale beleggingen in vastgoed.16 Dit komt omdat de feitelijke allocatie in de 
regel niet wordt bepaald op asset only-exercities, maar op basis van ALM-studies (zie 
verder hierna). Zonder private equity, dat net als direct vastgoed ook goed diversifieert, 
zou er zelfs 58,2% aan direct vastgoed in hebben gemoeten (zie asset mix D). Maar de 
uitkomsten zijn instabiel. Als alleen de laatste 10 jaar (1996–2015) in beschouwing wordt 
genomen, zou er helemaal geen direct Nederlands vastgoed opgenomen hebben moeten 
worden en veel meer obligaties en private equity (zie asset mix E). De afgelopen 10 jaar 
hebben private equity en obligaties betere rendementen laten zien dan Nederlands vast-
goed, dat door de financiële crisis vanaf 2008 werd geteisterd. 

Tabel 3: Optimalisatie van een vereenvoudigde ‘wereldportefeuille’

Beleggingssoorten

Beleggingsmixen
Asset mix A Asset mix B Asset mix C Asset mix D Asset mix E 

Elk 1/4 Zonder pri-
vate equity. 

Elk 1/3

Optimaal, 
periode 

1995–2015

Zonder pri-
vate equity. 

periode 
1995–2015

Optimaal, 
laatste 10 

jaar

Aandelen (wereldwijd) 25,0% 33,3% 0,0% 8,0% 0,0%
Obligaties (wereld-
wijd) 25,0% 33,3% 46,3% 33,8% 67,3%
NL direct vastgoed 
unsmoothed 25,0% 33,3% 32,9% 58,2% 0,0%
Private equity (wereld-
wijd) unsmoothed 25,0% 0,0% 20,8% 0,0% 32,7%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

15 Zie bijvoorbeeld Hoesli, Lekanderen & Witkiewicz, 2004, alsmede Chun, Ciochetti & Shilling, 
2000.

16 Het belang van vastgoed in de beleggingsportefeuilles van Nederlandse institutionele beleggers be-
droeg eind 2012 in totaal 9,2%. Daarvan was 6,8% indirect vastgoed en 2,5% direct vastgoed. Maar 
die beleggers investeren ook via beleggingsfondsen in vastgoed. Wanneer als het ware door de 
aandelen van institutionele beleggers in Nederlandse beleggingsinstellingen heen wordt gekeken, 
dan belegden die institutionele beleggers eind 2012 voor 11,7% in vastgoed (3,1% direct vastgoed en 
8,6% indirect vastgoed) (Gebraad, 2014).



42

de vastgoedindex op waarde geschat

Gem. rendement* 9,4% 7,5% 8,6% 7,5% 7,3%
Risico (stdev)* 9,3% 7,0% 5,9% 5,5% 4,6%
Sharpe-ratio* 0,76 0,73 1,06 0,93 1,27

* Voor asset mix E is voor de berekening van de Sharpe-ratio gerekend met een gemiddelde 
risicovrije rente over die 10 jaar van 1,5%.

Asset mix A, met een vaste verhouding tussen de beleggingssoorten (van elk 25%), geeft 
een beter rendement dan de optimale verhouding van asset mix C, maar met een relatief 
hoger risico en derhalve een lagere Sharpe-ratio (0,73 ten opzichte van 1,06). De porte-
feuilles B en D zijn duidelijk slechter, omdat private equity niet is meegenomen.

Ad 2. Gemengde internationale vastgoedportefeuille
Over de periode 1995–2015 hebben wereldwijde beleggingen in beursgenoteerde vast-
goedaandelen het hoogste gemiddelde rendement laten zien (10,2%), als we deze vergelij-
ken met direct Nederlands vastgoed en Europese niet-beursgenoteerde vastgoedaande-
len (privaat indirect vastgoed EU). Maar die beursgenoteerde vastgoedaandelen hebben 
het hoogste risico (zie tabel 4). Bakker (2012, p. 38) is overigens tot min of meer vergelijk-
bare uitkomsten gekomen, zij het voor de periode 1978–2011.

Tabel 4: Gemiddelde rendementen, risico’s en Sharpe-ratio’s over de periode 1995–2015

Soorten beleggingen Direct NL vastgoed 
unsmoothed

Privaat indirect vast-
goed EU unsmoothed

Beursgenoteerd 
indirect vastgoed 

wereldwijd

Gem. rendement 8,3% 7,8% 10,2%

Risico (stdev) 6,9% 14,8% 19,5%

Sharpe-ratio 0,86 0,37 0,40

Een Sharpe-ratio-optimale portefeuille over de genoemde periode zou echter hebben 
bestaan uit bijna 90,6% direct Nederlands vastgoed en maar 9,4% uit die internationale 
vastgoedaandelen. Dat komt vooral door het relatief lage risico van het direct vastgoed. 
In een optimale portefeuille gemeten over de afgelopen 10 jaar zouden er overigens meer 
beursgenoteerde vastgoedaandelen moeten zijn (16,7%) en minder direct vastgoed (zie 
de laatste kolom). Opvallend is wel dat privaat indirect vastgoed (niet-beursgenoteerde 
vastgoedaandelen) in de optimale portefeuilles geen plaats heeft. Dat komt door het re-
latief lage rendement van deze beleggingscategorie in combinatie met het toch aanzien-
lijke risico, dat vooral het gevolg is van het leverage-gebruik bij de desbetreffende private 
vastgoedfondsen. 
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Tabel 5: Optimalisatie van een gemengde internationale vastgoedportefeuille

Beleggingssoorten

Beleggingsmixen
Asset mix A Asset mix B Asset mix C 

Elk 1/3 Optimaal, periode 
1995–2015

Optimaal, laatste 
10 jaar

Direct NL vastgoed unsmoothed 33,3% 90,6% 83,3%
Privaat indirect vastgoed EU 
unsmoothed

33,3% 0,0% 0,0%

Beursgenoteerd indirect vast-
goed wereldwijd

33,3% 9,4% 16,7%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0%
Gem. rendement* 8,8% 8,5% 5,4%
Risico (stdev)* 11,4% 6,9% 8,2%
Sharpe-ratio* 0,57 0,90 0,48

* Voor asset mix C is voor de berekening van de Sharpe-ratio gerekend met een gemiddelde 
risicovrije rente over die laatste 10 jaar van 1,5%.

Met een Monte Carlo-simulatie komt Bakker (2012, p. 38) overigens tot vergelijkbare 
uitkomsten, zij het dat hij ook een klein gewicht toekent aan privaat indirect vastgoed.

Ad 3. Gemengde portefeuille direct Nederlands vastgoed
Ten slotte is er de vraag wat de optimale samenstelling van de Nederlandse direct-vast-
goedportefeuille zou zijn geweest in de periode 1995–2015, als er gekozen zou kunnen 
worden uit de onderdelen van de Vastgoedindex. Dit is overigens hypothetisch, want het 
‘indexvastgoed’ is niet te koop. Over deze periode hebben bedrijfspanden en winkelbe-
leggingen de hoogste gemiddelde rendementen gegeven (zie tabel 7). Voor winkels was 
dit het geval ondanks de matige rendementen in de afgelopen vier jaren, mede als gevolg 
van malaise en faillissementen op de winkelmarkten.

Tabel 6: Gemiddelde rendementen, risico’s en Sharpe-ratio’s over de periode 1995–2015

Soorten beleggingen Kantoren 
unsmoothed

Winkels  
unsmoothed

Woningen  
unsmoothed

Bedrijfspanden 
unsmoothed

Gem. rendement 6,9% 8,7% 8,5% 8,9%

Risico (stdev) 7,7% 5,8% 8,5% 6,9%

Sharpe-ratio 0,59 1,09 0,72 0,94

Over de periode 1995–2015 zou een mix van alle vastgoedsoorten optimaal zijn geweest 
met een samenstelling van ongeveer tweederde winkels en eenderde bedrijfspanden (zie 
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onderstaande tabel 7, asset mix B). Dat is ook niet zo verbazingwekkend vanwege het 
relatief lage risico van winkelbeleggingen. Wanneer bedrijfspanden geheel worden uit-
gesloten, zou de optimale portefeuille zelfs hebben bestaan uit 100% winkels (zie asset 
mix C). Kantoren en woningen komen in de optimale portefeuille in het geheel niet 
voor. Kantoren hebben een relatief laag rendement en een hoog risico. Voor woningen 
geldt dat ze toch een relatief hoog risico hebben, vooral als gevolg van de spectaculaire 
prijsontwikkeling tot 2007 en de lage en soms zelfs negatieve rendementen in de jaren 
2008–2013. Over de laatste 10 jaar zou de optimale portefeuille (met alle vastgoedsoorten 
er in principe in) hebben bestaan uit 56,6% winkels en 43,4% bedrijfspanden (zie asset 
mix D).

Tabel 7: Optimalisatie van een gemengde portefeuille direct Nederlands vastgoed

Beleggingssoorten

Beleggingsmixen
Asset mix A Asset mix B Asset mix C Asset mix D 

Elk 1/4 Optimaal,  
periode 

1995–2015

Optimaal, periode 
1995–2015, zonder 

bedrijfspanden

Optimaal, laat-
ste 10 jaar

Kantoren unsmoothed 25,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Winkels unsmoothed 25,0% 69,7% 100,0% 56,6%
Woningen un- 
smoothed 25,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bedrijfspanden un-
smoothed 25,0% 30,3% 0,0% 43,4%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Gem. rendement* 8,2% 8,7% 8,7% 5,6%
Risico (stdev)* 6,6% 5,7% 5,8% 6,2%
Sharpe-ratio* 0,89 1,14 1,09 0,67

* Voor asset mix D is voor de Sharpe-ratio gerekend met een gemiddelde risicovrije rente over 
de laatste 10 jaar van 1,5%.

Uit de analyses kan het volgende worden geconcludeerd:
 • De analyse-uitkomsten zijn verre van stabiel. Een andere beschouwingsperiode leidt 

vaak tot een geheel andere optimale asset mix.
 • Het Nederlandse directe vastgoed, dat door de Vastgoedindex wordt vertegenwoor-

digd, kent een relatief goed rendement-risicoprofiel en correleert ook niet erg met 
andere beleggingssoorten. In gemengde portefeuilles heeft dit dus een gunstig diver-
sifiërend effect op het profiel van die portefeuilles.

 • Beursgenoteerde vastgoedaandelen spelen in de optimalisaties maar een beperkte rol.
 • Wat de beste soort direct Nederlands vastgoed betreft verdienen vooral winkels en 

bedrijfspanden een plaats in gemengde portefeuilles. Dat geldt eigenlijk ook voor wo-
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ningen, gezien hun rendementen en risico’s (al blijkt dat niet uit tabel 7, omdat ze 
qua Sharpe-ratio het net wat minder goed doen dan winkels). Kantoren zouden niets 
hebben toegevoegd.

 • Een terugblik op de periode 1995–2015 (en op de laatste 10 jaar) zegt niets over de 
toekomst. Een periode van minder goede rendementen van één beleggingssoort kan 
het optimale beeld geheel doen kantelen. Omdat de toekomst niet (goed) te voorspel-
len valt, is een spreiding van de beleggingen over verschillende beleggingssoorten 
altijd superieur aan geen of een beperkte diversificatie. De berekeningen van Sharpe-
ratio’s laten dat ook zien. Mixen met een uitgesloten beleggingssoort geven namelijk 
een lagere Sharpe-ratio dan ‘complete’ mixen. ‘Dominante’ beleggingssoorten, die 
dus een structureel hoger rendement hebben bij eenzelfde risico, zouden op lange 
termijn ook niet kunnen bestaan, omdat die door nieuwe toetreders zouden worden 
gekopieerd.

 • Sharpe-ratio-optimalisaties hebben een polariserend effect en houden geen reke-
ning met de onzekere toekomst. Beleggingssoorten die net even minder renderen en/
of een net wat hoger risico kennen dan andere soorten, worden niet opgenomen in 
de mix, terwijl dat in de onzekere toekomst net andersom kan liggen. Sharpe-ratio- 
optimalisaties leiden tot schijnprecisie in een onzekere wereld.

Maar de exercities kennen ook veel (andere) beperkingen. Zo zijn de uitkomsten erg 
afhankelijk van de gekozen periode. Verder is de mate van unsmoothing enigszins sub-
jectief. Belangrijk is ook te constateren dat de ‘index’ fysiek niet te koop is.17 Risico wordt 
gedefinieerd in termen van standaarddeviatie, waardoor bijvoorbeeld een sterke stijging 
van het rendement ook wordt gezien als een risico. Ook liquiditeitsrisico’s worden zo 
niet meegenomen. Belangrijk is ook te constateren dat een grote diversificatie ook kan 
leiden tot een tekort aan managementaandacht. Beleggers met grotere, meer gespreide 
portefeuilles kunnen lankmoedig zijn ten aanzien van problemen in bepaalde indivi-
duele beleggingen, omdat die problemen op portefeuilleniveau niet voldoende worden 
gevoeld. Denk bijvoorbeeld aan de problematische leegstand in één pand. Men besteedt 
liever aandacht aan meer kansrijke investeringen.

Een groot deel van de genoemde tekortkomingen wordt weggewerkt door uit te gaan van 
ALM en/of liability driven investing (LDI), die hieronder worden behandeld.18

17 Via swaps van toekomstige rendementen, die in het VK wel voorkomen, is de index overigens wel 
‘te koop’.

18 Liability driven investing is een beleggingsbeleid dat grotendeels wordt bepaald door de (structuur 
en omvang van de) toekomstige verplichtingen van de belegger in kwestie. Eenvoudig geformu-
leerd komt het neer op afstemming van de activa (de beleggingen) op de passiva (de verplichtingen). 
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9 Vastgoedoptimalisatie in ALM-studies

De Vastgoedindex heeft ook specifieke ALM-studies voor vastgoed mogelijk gemaakt. 
Die van Bakker (2012) is in dit kader zeer interessant. Hij heeft onderzocht wat de op-
timale samenstelling van de vastgoedportefeuille van een Nederlands pensioenfonds is. 
Hiervoor heeft hij een ALM-model gemaakt. Zo wordt ook met de verplichtingen van 
het pensioenfonds rekening gehouden. Hij is uitgegaan van een ‘standaardpensioen-
fonds’ met een basisportefeuille, bestaande uit 40% vastrentende waarden (obligaties), 
30% zakelijke waarden (aandelen) en 30% vastgoed.19 Hij heeft geen aandacht besteed aan 
het optimale gewicht van vastgoed in de totale beleggingsportefeuille van het fonds. Dat 
is in de regel lager dan uit asset only-studies blijkt. Want de (pensioen)verplichtingen die 
in ALM-studies worden meegenomen, correleren beter met obligaties dan met vastgoed. 
Verder speelt dat in ALM-studies vaak ook andere ‘alternatieve beleggingen’ worden 
meegenomen, die eveneens diversifiërend werken, net als vastgoed. Voor de veronder-
stelde rendementen van de vastrentende en zakelijke beleggingen is Bakker uitgegaan 
van de rendementsparameters die de Nederlandsche Bank voor deze beleggingen voor-
schrijft. Voor de invulling van de 30% vastgoed heeft Bakker 15 scenario’s doorgerekend 
om te kijken welke mix van vastgoedbeleggingen optimaal is voor het pensioenfonds. 
Hij is voor de te bepalen optimale beleggingsmix uitgegaan van direct Nederlands vast-
goed (ROZ/IPD, unsmoothed), Amerikaans privaat indirect vastgoed (niet-beursgeno-
teerde vastgoedaandelen) (NFI-ODCE) en publiek indirect vastgoed (beursgenoteerde 
vastgoedaandelen) wereldwijd (GPR Global). Om te beoordelen of de resultaten van de 
beleggingsmix optimaal zijn, heeft hij gekeken naar de criteria die gebruikelijk zijn voor 
een pensioenfonds. Die zijn: 
a. de gemiddelde nominale dekkingsgraad (bezittingen versus pensioenverplichtingen) 

over de komende 10 jaar (hoe hoger, des te minder kans op problemen),
b. de gemiddelde kans op onderdekking (een dekkingsgraad < 105%) in die 10 jaar,20

c. de kans op reservetekort (= een dekkingsgraad < 125%) in de komende 10 jaar en ten 
slotte

d. de kans op onderdekking in drie opeenvolgende jaren.

19 Dit is een hoger percentage dan het feitelijke percentage dat Nederlandse pensioenfondsen gemid-
deld in vastgoed beleggen (zie eerder). Hiervoor is gekozen om de effecten van verschillende vast-
goedmixen duidelijker te kunnen waarnemen.

20 Per pensioenfonds kan de exacte grens overigens enigszins verschillen. Dat geldt ook voor het re-
servetekort.
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Per criterium is vervolgens een score aan de uitkomst toegekend. De mogelijke scores 
zijn 3, 1, 0, -1 of -3. De gezamenlijke scores per scenario leiden tot een totaaloordeel. Dit 
leidt tot de uitkomsten zoals weergegeven in tabel 8. 

Tabel 8: Scorematrix ALM-studie (bron: Bakker, 2012, p. 93)

Scenario 1 2 3 4 5 6 7 8
Direct vastgoed NL (un-
smoothed)

0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50%

Privaat indirect vastgoed 
EU

25% 25% 25% 25% 0% 50% 75% 0%

Publiek indirect vastgoed 
wereldwijd

75% 50% 25% 0% 0% 50% 0% 50%

Nominale dekkingsgraad -1 0 1 0 0 0 0 0
Kans op onderdekking 0 1 1 -1 -1 3 0 1
Kans op reservetekort -1 0 1 0 0 0 0 0
Kans op 3 jaar onderdek-
king

-1 0 1 0 0 1 0 0

Beoordeling -3 1 4 -1 -1 4 0 1
                 
Scenario 9 10 11 12 13 14 15  
Direct vastgoed NL (un-
smoothed)

75% 0% 25% 50% 0% 25% 0%  

Privaat indirect vastgoed 
(EU)

0% 75% 50% 50% 0% 0% 100%  

Publiek indirect vastgoed 
wereldwijd

25% 25% 25% 0% 100% 75% 0%  

Nominale dekkingsgraad 0 3 1 0 -3 -1 1  
Kans op onderdekking 0 1 1 -1 -3 0 0  
Kans op reservetekort 1 1 3 0 -3 -1 0  
Kans op 3 jaar onderdek-
king

0 3 1 0 -3 -1 1  

Beoordeling 1 8 6 -1 -12 -3 2  

Bakker concludeert dat de volgende beleggingssamenstellingen (hier: scenario’s) de bes-
te zijn:
 • scenario 10 (met een oordeel van een 8), zonder direct vastgoed, met 75% privaat in-

direct vastgoed en 25% publiek indirect vastgoed,
 • scenario 11 (met een oordeel van een 6), met 25% direct vastgoed, 50% privaat indirect 

vastgoed en 25% publiek indirect vastgoed,
 • scenario 3 (met een oordeel van een 4), met 50% direct vastgoed, 25% privaat indirect 

vastgoed en 25% publiek indirect vastgoed, of
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 • scenario 6 (met een oordeel van een 4), zonder direct vastgoed, maar met 50% privaat 
indirect vastgoed en 50% publiek indirect vastgoed.

‘De minst aantrekkelijk combinatie is combinatie 13. Deze combinatie bestaat uit 100% 
publiek indirect vastgoed en scoort op alle parameters het slechtst’, aldus Bakker (2012, 
p. 52). Opvallend is dat de scenario’s met relatief veel publiek indirect vastgoed (1 en 14) 
het slecht doen. Maar aan de andere kant is publiek indirect vastgoed wel weer vertegen-
woordigd in de beste combinaties, zo stelt Bakker. Dit kan worden toegeschreven aan het 
relatief hoge veronderstelde rendement van publiek indirect vastgoed (10,6%) ten opzich-
te van dat van direct vastgoed (met 8,6% rendement) en privaat indirect vastgoed (met 
8,8%).21 Dit komt omdat de kans op onderdekking en reservetekorten erg afhankelijk is 
van de hoogte van de rendementen en minder van de risico’s (gemeten als standaard-
deviatie). Voor de genoemde rendementsverwachtingen heeft Bakker zich gebaseerd op 
de feitelijk gerealiseerde rendementen in de periode 1978–2011. De nadelen van publiek 
vastgoed (relatief hoog risico en lagere correlaties) worden in een lage dosis als het ware 
gecompenseerd door de (vele) andere beleggingsvormen, omdat die ook diversifiëren. 
Maar als het gewicht van publiek vastgoed wordt opgevoerd, gaan de negatieve aspecten 
van deze beleggingscategorie de doorslag geven. Uiteindelijk concludeert Bakker (2012, 
p. 53) dat zonder ‘uitspraken te doen over de exacte allocatie, uit de resultaten blijkt, 
dat een vastgoedportefeuille bestaande uit verschillende typen vastgoedbeleggingen de 
beste resultaten geven’. Op basis van de gemaakte veronderstellingen ‘zou meer dan de 
helft van de portefeuille moeten worden vormgegeven door privaat vastgoed of door 
een combinatie van direct en privaat vastgoed’. Het overige deel van de portefeuille zou 
dan moeten worden ingevuld met publiek vastgoed. Bij deze conclusies moet natuurlijk 
wel worden opgemerkt dat ook een ALM-benadering beperkingen kent. De input voor 
die benaderingen is vaak gebaseerd op samenhangen uit het verleden. Dit laatste is een 
achilleshiel. Zo bleek in de financiële crisis van 2008 dat er geen sprake was van ver-
onderstelde normaalverdelingen van rendementen. Ook bleek dat de correlaties tussen 
de verschillende vermogenstitels veel hoger waren dan werd aangenomen op basis van 
historische gegevens. Toch blijkt ook uit deze studie dat het direct Nederlands vastgoed, 
zoals gemeten door de Vastgoedindex, een plaats in gemengde internationale portefeuil-
les verdient, tenminste als het verleden iets zegt over de toekomst. 

21 ‘Veronderstelde’, want het gaat om de rendementsverwachting voor de toekomst, al is die hier be-
paald op basis van het verleden. Het betreft hier de periode 1978–2011, waarin publiek indirect 
vastgoed relatief hoge rendementen behaalde.
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10 Praktijkonderzoek naar de beste portefeuillesamenstelling

Praktijkonderzoek naar de feitelijk behaalde vastgoedrendementen van Nederlandse in-
stitutionele beleggers onderschrijft het beeld dat diversificatie loont. Zo heeft Mosselman 
(2013) onderzocht wat het feitelijk behaalde vastgoedrendement is geweest van Neder-
landse institutionele beleggers over de periode 2000–2012. Ook heeft hij onderzocht wat 
achteraf gezien de beste portefeuillestrategie is geweest. Hij komt tot de conclusie dat 
‘sterk gespreide beleggers, die optimale diversificatie nastreven door hun vastgoedpor-
tefeuilles te spreiden over beleggingswijze, regio’s [in de wereld], en sectoren [vastgoed-
soorten]’ niet alleen het hoogste gemiddelde rendement hebben gehaald, maar ook het 
meeste risico hebben gelopen.22 Zij beleggen voor 60% in indirect internationaal vast-
goed (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd) en voor 40% in direct vastgoed, waaron-
der Nederlandse winkels en woningen. Hun goede resultaten zijn mede te danken aan 
vastgoedbeleggingen in opkomende landen, waaronder Azië. Op de tweede plaats qua 
rendement komen wat Mosselman noemt de ‘vastgoedspecialisten met home-bias’, die 
voor gemiddeld 86% beleggen in Nederland en dan vooral in woningen. Hun beleggin-
gen lieten ook een laag risico zien met een mooie Sharpe-ratio. Ook goed qua rendement 
maar minder goed qua risico (en dus met een lagere Sharpe-ratio) deden de beleggers het 
die voor 95% beleggen in internationaal indirect vastgoed (voor 49% beursgenoteerd en 
46% niet-beursgenoteerd). Beleggers die zich concentreren (voor 81%) op niet-beursge-
noteerd internationaal indirect vastgoed, deden het eveneens goed. Mosselman conclu-
deert dat vergaande spreiding loont en dat opname van Nederlands direct vastgoed, dat 
de Vastgoedindex probeert te meten, sterk risicodempend werkt. Verder concludeert hij 
dat grotere beleggers in het voordeel zijn boven kleinere, omdat zij hun vastgoedbeleg-
gingen beter internationaal kunnen spreiden.

11 Is beursgenoteerd indirect vastgoed op de lange termijn  
hetzelfde als direct vastgoed?

Uit de asset only-optimalisatieberekeningen en uit de ALM-studie van Bakker komt naar 
voren dat het verstandig is een bescheiden aandeel beursgenoteerd (publiek) indirect 
vastgoed op te nemen in gemengde vastgoedportefeuilles. Dit is koren op de molen van 
de vele partijen die beweren dat publiek indirect vastgoed op de lange termijn hetzelfde 
is als direct vastgoed. Een van die partijen is de EPRA (European listed property sector 
association), de belangenorganisatie van de Europese beursgenoteerde vastgoedfondsen. 

22 Zie IVBN, 2013, p. 11.
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Deze organisatie heeft hier onderzoek naar laten doen.23 Daaruit komt volgens de orga-
nisatie naar voren dat op de lange termijn publiek vastgoed dezelfde rendementen geeft 
als direct vastgoed. Het betreft immers hetzelfde vastgoed, zo is de gedachte. Het zou 
daarom ook niet toevallig zijn dat over de periode 1995–2015 gemeten de cumulatieve 
rendementen van direct en indirect publiek vastgoed nagenoeg aan elkaar gelijk zijn (zie 
eerder figuur 2). Schouten (2015) heeft dit voor Nederland onderzocht, mede op basis 
van de ROZ/IPD-index voor direct vastgoed. Dit is eveneens gedaan voor het VK en de 
VS. Dit is gebeurd door de (voortschrijdende) cumulatieve rendementen over de periode 
1984–2014 over meerjarige perioden (2, 3, 4 en 5 jaar) van publiek indirect vastgoed te 
vergelijken met die van direct vastgoed. Voor direct vastgoed in het VK en de VS heeft hij 
jaargegevens in lokale valuta gebruikt (smoothed) van respectievelijk de IPD (Investment 
Property Databank) en de NCREIF (National Council of Real Estate Investment Fidu-
ciaries). Voor het publieke indirecte vastgoed zijn landenindices gebruikt van de GPR 
(voor NL en VK) en de EPRA/NAREIT (voor de VS). Schouten komt tot de conclusie dat 
in Nederland de (lage) correlatie tussen de rendementen van direct en publiek vastgoed 
niet veel toeneemt naarmate langere perioden met elkaar worden vergeleken. Figuur 2 
laat ook zien dat er grote verschillen kunnen zitten in het rendementsbeloop van direct 
en indirect publiek vastgoed. In het VK is die correlatie veel hoger, maar neemt die ook 
niet erg veel toe. Maar in de VS loopt de correlatie sterk op naarmate langere tijdvakken 
met elkaar worden vergeleken (zie tabel 9). 

Tabel 9: Ontwikkeling correlaties tussen rendementen van direct en publiek vastgoed  

(bron: Schouten, 2015)

  NL direct–NL publiek VK direct–VK publiek VS direct–VS publiek
Over gehele periode 
(1984–2014)

0,04 0,69 0,15

2-jaarsperioden 0,01 0,76 0,29
3-jaarsperioden 0,02 0,80 0,40
4-jaarsperioden 0,06 0,81 0,45
5-jaarsperioden 0,07 0,81 0,53

De hogere correlaties tussen direct en publiek vastgoed in de VS en het VK zijn vooral te 
verklaren doordat de directe vastgoedmarkten in deze landen meer gevoelig zijn voor de 
conjunctuur dan in Nederland. Dit komt mede door een groter gebruik van leverage, of-
tewel het hefboomeffect dat wordt veroorzaakt door financiering en de eerdergenoemde 
zienswijze op vastgoed als belegging. Verder is het zo dat in die landen taxaties eerder 

23 Voor een recent overzicht van de literatuur op dit terrein verwijs ik naar Schouten, 2015.



51

3 de ontdekking van direct vastgoed in het heelal van beleggingsmogelijkheden

marktontwikkelingen volgen (mede door meer informatie over recente transacties), het-
geen leidt tot minder smoothing en lagging van waardemutaties.24 Ook speelt dat directe 
vastgoedindices in die landen minder betrekking hebben op woningportefeuilles dan in 
ons land. Zo heeft de Nederlandse Vastgoedindex eind 2015 betrekking op meer dan 50% 
woningen (als % van de ‘indexwaarde’). Schouten heeft verder onderzocht in hoeverre 
bij langere beschouwingsperioden ook de gemeten risico’s van de verschillende beleg-
gingssoorten dezelfde worden. Dit heeft hij gecombineerd met rendementsgegevens over 
die langere perioden, waarbij hij naar de ontwikkeling van de Sharpe-ratio’s heeft geke-
ken. Naarmate over langere perioden wordt gemeten, valt een lager risico gemeten als 
standaarddeviatie te verwachten en ceteris paribus derhalve ook een hogere Sharpe-ratio. 
Dus over langere tijd zouden de verschillen in Sharpe-ratio’s tussen direct en publiek 
vastgoed kleiner moeten worden, zo is de hypothese. In Nederland en het VK neemt hij 
dat evenwel niet waar, maar in de VS wel, zij het in bescheiden mate. Alles overziend 
concludeert Schouten (2015, p. 27) dat er sprake is van ‘statistically significant evidence to 
state that the listed and the direct real estate returns in the USA markets in the long term 
are more similar than in the short term. This evidence is not found for the Dutch and UK 
markets.’ Nederlands direct vastgoed, zoals door de Vastgoedindex gemeten, laat zich 
dus niet eenvoudigweg vervangen door Nederlandse beursgenoteerde vastgoedaandelen.

12 Conclusie

De Vastgoedindex heeft veel studies naar de beleggingskenmerken van direct Neder-
lands vastgoed mogelijk gemaakt. Die studies en berekeningen met indexdata over de 
periode 1995–2015 laten zien dat direct Nederlands vastgoed een meer dan bescheiden 
plaats verdient in het universum van beleggingsmogelijkheden. De indexresultaten wij-
zen erop dat het achterliggend vastgoed in deze periode relatief goede rendementen heeft 
gegeven, met niet al te veel risico. Dit geldt niet alleen in Nederland, maar ook in het 
buitenland. Zelfs na correctie voor de relatief grote mate van smoothing en lagging van 
taxatie-uitkomsten in ons land, zijn er goede prestaties geleverd. Dat is een compliment 
voor de vroegere (en vaak ook nog huidige) managers van dit vastgoed. Verder komt naar 
voren dat direct Nederlands vastgoed een goede diversificator in gemengde beleggings-
portefeuilles is. Er zijn geen indicaties dat het indexvastgoed een goede bescherming 
biedt tegen inflatie, anders dan menigeen denkt. Berekeningen laten verder zien dat stu-
dies naar asset only-optimalisatie geen stabiele uitkomsten geven en niet veel zeggen over 
de toekomst. Wel komt naar voren dat er relatief veel gewicht aan direct Nederlands vast-

24 Zie Van Gool et al., 2013, p. 70 en 73.
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goed zou moeten worden toegekend. Ook wordt duidelijk dat kantoorbeleggingen in het 
verleden geen toegevoegde waarde hebben gehad. ALM-studies waarin de gegevens van 
de Vastgoedindex zijn gebruikt, geven een genuanceerder en meer stabiel beeld. Maar 
dan blijkt direct vastgoed niet zaligmakend. Er zijn meer (goede) wegen naar Rome, zelfs 
zonder ook maar iets aan direct vastgoed in de portefeuille op te nemen. Dit beeld wordt 
ondersteund door praktijkonderzoek naar de feitelijk behaalde vastgoedrendementen 
door Nederlandse institutionele beleggers. Daaruit blijkt dat vergaande spreiding loont, 
al geeft opname van direct Nederlands vastgoed een forse risicoreductie. Verder is inge-
gaan op de stelling dat direct vastgoed en beursgenoteerde vastgoedaandelen meer op 
elkaar gaan lijken qua beleggingsresultaten naarmate langere periodes in beschouwing 
worden genomen. Dit lijkt in Nederland echter niet op te gaan, maar wel in de VS, tot op 
zekere hoogte. Alles overziend ontstaat het beeld dat de index wijst op een eigenzinnig 
beleggingsproduct. Jammer is natuurlijk wel dat de index niet reproduceerbaar is, ten-
minste als de indexdeelnemers hun directe portefeuilles niet pro rata parte aan derden 
verkopen. Maar gezien de indexresultaten is hiervoor weinig reden. 
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Niet-beursgenoteerd (privaat) indirect vastgoed 
  Europa INREV All funds 

index

 

2001 - 2015 Total 
return

Local  
currency

ja n.v.t. Betreft niet-
beursgenoteerde Europese 
vastgoedfondsen met 
leverage

INREV (Investors in 
Non-listed Real Estate 
Vehicles)                  

VS NCREIF Fund 
Index – Open End 
Diversified Core 
Equity index

NFI-ODCE 1994 - 2000 Total 
return

$ ja n.v.t Het betreft Amerikaanse 
niet- beursgenoteerde 
vastgoedfondsen met 
leverage (max. 40%)

NCREIF (National 
Council of Real 
Estate Investement 
Fiduciaries)

              X X

Soort en land vermo-
genstitel

Naam indexreeks Eventuele 
code

Gebruikt 
voor  
periode

Soort 
index

Valuta Smoothed Unsmoothing 
met:

Bijzonderheden Bron Gebruik in tabellen en grafieken

Grafiek  
1

Grafiek 
2

Grafiek 
3

Tabel 1 Tabel 2 
+ 3

Tabel 4 
+ 5

Tabel 6 
+ 7

Tabel 8 Tabel 9

Direct vastgoed  
  Nederland ROZ / IPD (nu 

MSCI / IPD) 
Netherlands An-
nual Property Index 
(IPD Nederlandse 
Jaar Vastgoedindex)

 

1995 - 2015 Total 
return 

€ Ja n.v.t Standing investments, 
dus exclusief rendemen-
ten uit ontwikkelingen en 
uit verkopen. Ook deel-
reeksen voor woningen, 
kantoren enz.

Stichting ROZ 
Vastgoedindex (ROZ 
VI) / MSCI (Morgan 
Stanley Capital 
International) / IPD 
(Investment Property 
Databank) 

X X           X X

Nederland Idem 

 

Idem Idem Idem Idem Idem All property returns, dus 
inclusief rendementen 
op ontwikkelingen en uit 
verkoop.

Idem

    X            

Nederland ROZ Historische 
reeksen

  1977 - 1994 Total 
return 

€ Ja n.v.t Standing investments, 
dus exclusief rendemen-
ten uit ontwikkelingen en 
uit verkopen

Hordijk c.s. (2005)

X             X X

Nederland 
unsmoothed

ROZ / IPD (nu 
MSCI / IPD) en 
voor 1994 ROZ his-
torische reeksen

  1995 - 2015 Total 
return 

€ Un- 
smoothed

Met een α van 
0,5 op totale 
rendementen

Idem ROZ / MSCI / IPD + 
Hordijk (2005)

      X X X X    

VK, VS, 
Duitsland

All property Total 
Return Index

  1995 - 2015 Total 
return 

Locale 
valuta

Ja   All property returns, dus 
inclusief rendementen 
uit ontwikkelingen en uit 
verkopen 

MSCI / IPD en 
NCREIF (voor VS)

    X          
X 

(vanaf 
1984)

Europa (en 
VS voor 1994 

- 2000)

INREV All funds 
index vanaf 2001  
en daarvoor  
NFI-ODCE

  1995 - 2015 Total return Local  
currency

ja n.v.t De reeksen van de INREV 
en NCREIF vertonen een 
vrijwel gelijk beloop (zie 
Bakker, 2012, p. 33).

 

                 

Idem, un-
smoothed

Idem   1995 - 2015 Total 
return

Local  
currency

Un-
smoothed

Met een α van 
0,8 op totale 
rendementen

   
          X    

Bijlage gebruikte rendementenreeksen
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Beursgenoteerd indirect vastgoed  
  Nederland GPR General Index 

NL
GGENNLEU 1984 - 2015 Total return € Neen n.v.t. Betreft Nederlandse 

genoteerde (publieke) 
vastgoedaandelen

GPR (Global Property 
Research) X X   X          

Nederland ABN AMRO 
Vastgoedindex 
(AAVI)

  1977 - 1983 Total return € Neen n.v.t. Betreft Nederlandse 
genoteerde (publieke) 
vastgoedaandelen

ABN AMRO Bank 
Investment Research X                

VK GPR General Index 
UK

  1984 - 2014 Total return £ Neen n.v.t.  GPR (Global Property 
Research)                 X

VS EPRA / NAREIT   1984 - 2014 Total return $ Neen n.v.t.   EPRA (European 
listed property sector 
association) / NAREIT 
(National Association 
of Real Estate 
Investment Trusts)

                X

Wereld GPR General Index GGENGLEU 1995 - 2015 Total return € Neen n.v.t. Betreft beursgenoteerde 
aandelen van genoteerde 
vastgoedfondsen met 
leverage in de gehele 
wereld.

GPR (Global Property 
Research)

          X      

Aandelen                                   
  Nederland AEX-index (voor 

periode 1977 - 1982: 
MSCI Netherlands)

AMSTEOE(RI) 1977 - 2015 Total return € Neen n.v.t.   AEX (Amsterdam 
Exchange Index) + 
MSCI

X X   X          

Wereld MSCI world index 
daily net total 
return

NDDLWI 1995 - 2015 Total return € Neen n.v.t.   MSCI
        X     X  

Obligaties                                    
  Nederland Bank of America 

(BofA) & Merill 
Lynch 10+ Neth. 
Govern. Index 
(voor periode 1977-  
1982: BZW)

G9N0 1977 - 2015 Total 
return

€ Neen n.v.t.   Bank of America 
& Merill Lynch + 
Barclays de Zoete 
Wedd voor periode 
1977 - 1982

X X   X          

Wereld World Government 
Bond Index

SBWGEU(RI) 1995 - 2015 Total 
return

€ Neen n.v.t. Betreft staatsobligaties uit 
ontwikkelde landen

City-group

        X        

Private Equity 
  VS, Europa en 

rest wereld
ILPA Private 
Markets 
Benchmark All 
Funds Index 

  1995 - 2015 Total 
return

  Ja n.v.t. Betreft alle geregistreerde 
private equity fondsen in 
de wereld, maar vooral 
fondsen in de VS en in 
Europa

ILPA (International 
Limited Partners 
Association)                  

Idem, 
unsmoothed

Idem   1995 - 2015 Total 
return

  Un-
smoothed

Met een α van 
0,8 op totale 
rendementen

   

        X        

Inflatie NL    
  Nederland Nederlandse 

Consumer Price 
Index

NECPlyoy 1995 - 2015   € Neen n.v.t.   CBS (Centraal Bureau 
voor de Statistiek)   X   X          

Kortetermijnrentevoet  
  Nederland Euribor 3 maand 

gemiddeld 
(ACT/360)

EUR003m 1995 - 2015   € Neen n.v.t.   Bloomberg / 
E=uropean Money 
Markets Institute

      X X X X    
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Beursgenoteerd indirect vastgoed  
  Nederland GPR General Index 

NL
GGENNLEU 1984 - 2015 Total return € Neen n.v.t. Betreft Nederlandse 

genoteerde (publieke) 
vastgoedaandelen

GPR (Global Property 
Research) X X   X          

Nederland ABN AMRO 
Vastgoedindex 
(AAVI)

  1977 - 1983 Total return € Neen n.v.t. Betreft Nederlandse 
genoteerde (publieke) 
vastgoedaandelen

ABN AMRO Bank 
Investment Research X                

VK GPR General Index 
UK

  1984 - 2014 Total return £ Neen n.v.t.  GPR (Global Property 
Research)                 X

VS EPRA / NAREIT   1984 - 2014 Total return $ Neen n.v.t.   EPRA (European 
listed property sector 
association) / NAREIT 
(National Association 
of Real Estate 
Investment Trusts)

                X

Wereld GPR General Index GGENGLEU 1995 - 2015 Total return € Neen n.v.t. Betreft beursgenoteerde 
aandelen van genoteerde 
vastgoedfondsen met 
leverage in de gehele 
wereld.

GPR (Global Property 
Research)

          X      

Aandelen                                   
  Nederland AEX-index (voor 

periode 1977 - 1982: 
MSCI Netherlands)

AMSTEOE(RI) 1977 - 2015 Total return € Neen n.v.t.   AEX (Amsterdam 
Exchange Index) + 
MSCI

X X   X          

Wereld MSCI world index 
daily net total 
return

NDDLWI 1995 - 2015 Total return € Neen n.v.t.   MSCI
        X     X  

Obligaties                                    
  Nederland Bank of America 

(BofA) & Merill 
Lynch 10+ Neth. 
Govern. Index 
(voor periode 1977-  
1982: BZW)

G9N0 1977 - 2015 Total 
return

€ Neen n.v.t.   Bank of America 
& Merill Lynch + 
Barclays de Zoete 
Wedd voor periode 
1977 - 1982

X X   X          

Wereld World Government 
Bond Index

SBWGEU(RI) 1995 - 2015 Total 
return

€ Neen n.v.t. Betreft staatsobligaties uit 
ontwikkelde landen

City-group

        X        

Private Equity 
  VS, Europa en 

rest wereld
ILPA Private 
Markets 
Benchmark All 
Funds Index 

  1995 - 2015 Total 
return

  Ja n.v.t. Betreft alle geregistreerde 
private equity fondsen in 
de wereld, maar vooral 
fondsen in de VS en in 
Europa

ILPA (International 
Limited Partners 
Association)                  

Idem, 
unsmoothed

Idem   1995 - 2015 Total 
return

  Un-
smoothed

Met een α van 
0,8 op totale 
rendementen

   

        X        

Inflatie NL    
  Nederland Nederlandse 

Consumer Price 
Index

NECPlyoy 1995 - 2015   € Neen n.v.t.   CBS (Centraal Bureau 
voor de Statistiek)   X   X          

Kortetermijnrentevoet  
  Nederland Euribor 3 maand 

gemiddeld 
(ACT/360)

EUR003m 1995 - 2015   € Neen n.v.t.   Bloomberg / 
E=uropean Money 
Markets Institute

      X X X X    




