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Nederlandsee Samenvatting 

Vastgoedd is tot een van de meest waardevolle grootheden in onze moderne maatschappij 

verworden.. Voortdurend worden wij omringd door vastgoed in verschillende maten, 

vormenn en functies. Ons huis als veilige haven, kantoorpanden als behuizing voor 

internationaall  opererende conglomeraten en winkels als ruimte voor ondernemers om 

hunn waren te stallen en hun klanten te bedienen. In de waarde van al dit vastgoed ligt het 

grootstee deel van onze welvaart verscholen. Deze enorme waarde is niet constant maar 

schommeltt door de rijd. Deze fluctuaties boezemen menig vastgoedbezitter angst in. 

Doorr het eigendom en gebruik van vastgoed te scheiden wTordt het mogelijk om risico-

aversee bewoners onderdak te bieden tegen betaling van huur, terwijl de veranderlijke 

waardee van het pand voor rekening komt van externe partijen, zoals beleggers. Beleggen 

inn vastgoed vergt echter een groot aanvangskapitaal. Dit nadeel leidde ertoe dat 

vastgoedbeleggenn lange tijd was voorbehouden tot de meest vermogende groep van onze 

samenlevingg zoals kerk en adel. Securirisatie, het proces waarin illiquide activa worden 

getransformeerdd in vrij verhandelbare effecten, heeft vastgoedbeleggingen van deze 

kapitaalbeperkingg bevrijd. Aanvankelijk werden er samenwerkingsverbanden, syndicaten, 

opgerichtt waarin verschillende individuele beleggers hun financiële middelen en expertise 

bundeldenn om te kunnen genieten van de opbrengsten van een gezamenlijke 

vastgoedportefeuille.. Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn in de loop der tijd 

uitgegroeidd tot vastgoedondernemingen, wTaarvan een aantal de gang naar de 

aandelenbeurss hebben gemaakt. Op deze wijze ontstaan er vastgoedaandelen, die 

beleggerss - particulier en institutioneel — in staat stellen om op een eenvoudige wijze te 

delenn in de winsten die voortvloeien uit professioneel georganiseerde 

vastgoedportefeuilles.. Deze vorm van securirisatie is reeds 400 jaar oud en is voor het 

eerstt toegepast door de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) bij haar oprichting 

inn 1602. Destijds werden Nederlandse burgers in staat gesteld op een gelijke wijze deel te 

nemenn in de activiteiten van de VOC, door het kopen van een 'actie'. Voordien konden 

burgerss slechts de vruchten van internationale handel plukken door zelf per zeilschip de 

oceanenn te bedwingen of door te handelen in tulpenbollen. Securitisatie heeft de 

geneugtenn van professionele handel en ondernemerschap binnen het bereik van kleine 
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beleggerss gebracht en ook de vastgoedsector heeft internationaal aan deze trend 

meegewerkt.. Wereldwijd bestaan er inmiddels ruim 500 beursgenoteerde 

vastgoedondernemingen,, die door middel van hun expertise en lokale contacten de 

internationalee vastgoedmarkten thuis bij de belegger brengen. Ook institutionele 

beleggers,, zoals pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders, maken dankbaar 

gebruikk van deze mogelijkheid om via de aankoop van aandelen te profiteren van 

vastgoedopbrengsten. . 

Inn dit proefschrift beschrijf ik het securitisatieproces zoals het zich binnen de 

internationalee vastgoedindustrie heeft afgespeeld en waarvan de huidige beursgenoteerde 

vastgoedmarktt het resultaat is. Ik heb mijn onderzoek opgesplitst in drie onderdelen. Deel 

een,, hoofdstukken twee tot en met vijf , richt zich op motieven voor en de werking van 

vastgoedsecuritisatie.. Deel twee beslaat de hoofdstukken zes en zeven, waarin de 

consequentiess van de gevoerde strategie van verschillende beursgenoteerde 

vastgoedondernemingenn centraal staan. Het derde en laatste deel, hoofdstuk acht, bevat 

eenn samenvatting van de belangrijkste bevindingen welke interessant kunnen zijn voor 

academici,, vastgoedprofessionals en overige geïnteresseerden. 

Deell  een start met een internationale studie naar de consequenties van vastgoedeigendom 

binnenn het bedrijfsleven. Terwijl sommige ondernemingen zoveel mogelijk van hun 

bedrijj  fsvastgoed middels huren, kiezen sommige concurrenten voor de koop en het 

eigendomm van dergelijke panden. De waarde van het totale vastgoed dat in eigendom is 

vann het bedrijfsleven overtreft inmiddels ruim de waarde van de gezamenlijke 

vastgoedinvesteringsmarkt.. Ondanks het feit dat vastgoed ongeveer 30% van de totale 

activaa van een gemiddeld bedrijf vormt, heeft het management lange tijd weinig zorg en 

aandachtt aan bedrijfsvastgoed besteed. De consequenties van vastgoedeigendom op de 

prestatiess van een onderneming aan de beurs zijn slechts sporadisch onderzocht. In 

hoofdstukk twee heb ik een poging ondernomen om deze consequenties nauwkeuriger in 

kaartt te brengen. Ik analyseerde bijvoorbeeld patronen en trends in het eigendom van 

bedrijj  fsvastgoed van in totaal 5.109 ondernemingen uit twintig verschillende sectoren uit 

negenn landen. Uit deze studie bleek dat vastgoedeigendom sterk varieert tussen de 

verschillendee sectoren. Het bank- en verzekeringswezen kent het laagste 

vastgoedeigendom,, terwijl bedrijven uit de zware industrie, zoals bijvoorbeeld mijnbouw, 

eenn uitzonderlijk hoge vastgoedeigendomsgraad tonen. Deze sectorverschillen blijken een 

internationaall  fenomeen. Door het verloop van de beurskoeren van deze ondernemingen 

inn mijn studie te betrekken, heb ik verbanden tussen koersrendement en —risico enerzijds 

enn vastgoedeigendom anderzijds aangetoond. Uit deze analyse blijk t dat 
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bedrijfsvastgoedeigendomm gepaard gaat met een laag systematisch koersrisicoprofiel. Met 

betrekkingg tot de bestaande variatie in koersrendement ontdekte ik een gelijksoortige 

negatievee relatie. Deze resultaten tonen aan dat het eigendom van bedrij fsvastgoed het 

koersgedragg van een onderneming kan beïnvloeden. Deze consequentie dient in de huur-

koopp afweging meegenomen te worden. 

Hett huren van bedrij fsvastgoed is slechts mogelijk wanneer er een volwassen markt 

bestaatt waarin vraag wordt bediend door voldoende aanbod. Dit aanbod van te huren 

vastgoedoppervlaktee wordt doorgaans geboden door gespecialiseerde vastgoed-

ondernemingen.. In hoofdstuk drie bestudeer ik de beursgang van dergelijke 

vastgoedondernemingen,, het moment waarop vastgoed effectief wordt gesecuritiseerd in 

vrijj  verhandelbare aandelen. Beursgangen vormen in de financiële literatuur een 

spectaculairr hoofdstuk waarin nog vele vragen onbeantwoord zijn gebleven. Door de 

koersfluctuatiess van Britse, Franse en Zweedse vastgoedondernemingen gedurende en na 

afloopp van hun beursgang onder de loep te nemen, draag ik bij aan de ontbrekende 

antwoorden.. Tijdens de eerste handelsdag realiseren vastgoedondernemingen een 

rendementt dat gemiddeld 2,55% hoger ligt dan de algehele markt. Eerder onderzoek naar 

beursgangenn van bedrijven uit verschillende sectoren rapporteerden eerste-

dagrendementenn van gemiddeld 11,40%. Dit grote verschil kan liggen in het feit dat 

vastgoedondernemingenn minder last hebben van informatiegebreken. Waar een 

gemiddeldd bedrijf kampt met veel onzekerheid omtrent hun daadwerkelijke waarde en 

derhalvee investeerders kortingen moeten bieden om hun aandeel bij beursgang te kunnen 

verkopen,, blijken vastgoedondernemingen beter in staat om hun uitgiftekoers te 

verantwoordenn door op de waarneembare wraarde van de onderliggende panden te wijzen. 

Ookk na de eerste handelsdag blijken vastgoedondernemingen meer in lij n met de algehele 

marktt te lopen. Gedurende het eerste handelsjaar slaat de korte termijn euforie omtrent 

dee beurskoersen van nieuwelingen doorgaans snel om in een opmerkelijk slecht resultaat. 

Vastgoedfondsenn daarentegen blijven vrij constant presteren en blijven gedurende het 

eerstee jaar van hun beursnotering doorgaans niet ver achter bij de algehele markt. 

Eenmaall  aan de aandelenbeurs genoteerd, maken vastgoedondernemingen dikwijl s 

gebruikk van de mogelijkheid om door middel van uitgiftes van nieuwe aandelen of 

obligatiess extra middelen op te halen om daarmee hun activiteiten uit te kunnen breiden. 

Dergelijkee uitgiftes veranderen de kapitaalstructuur van deze bedrijven en de 

consequentiess daarvan zijn reeds uitvoerig in de financiële literatuur aan de orde geweest. 

Diversee theorieën omtrent de optimale vermogensstructuur hebben in de loop der tijd het 

daglichtt gezien, waarbij doorgaans veel nadruk is gelegd op fiscale consequenties. Tot op 
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hedenn is er echter nog geen sluitend antwoord gegeven op de vraag waarom 

aandeelhouderss negatief reageren op de aankondiging van nieuwe aandelenuitgiftes, 

terwijll  het nieuws over extra schulden zich doorgaans een positieve beursreactie als gevolg 

heeft.. Door deze kwestie te onderzoeken binnen de Europese beursgenoteerde 

vastgoedmarkt,, ben ik in staat om de invloed van de fiscus te isoleren. Binnen Europa 

bestaann immers nog aanzienlijke verschillen in fiscaal beleid, waardoor de belastingdruk 

opp vastgoedfondsen sterk varieert. Indien fiscale afwegingen inderdaad de doorslag geven 

binnenn de kapitaalstructuurdiscussie zou deze variatie in fiscale tarieven terug te vinden 

moetenn zijn in reacties op aankondigen van kapitaaluitgiftes. Door in totaal 113 aandelen-

enn 26 obligatie-uitgiftes uit dertien Europese landen te bestuderen, heb ik vastgelegd dat 

fiscalee verschillen wel degelijk een rol spelen. Aankondigingen van aandelenemissies in bij 

voorbeeldd het Verenigd Koninkrijk gaan gepaard met een daling van de koers van 

gemiddeldd 1,01%. In Nederland en België, waar beursgenoteerde vastgoedondernemingen 

zijnn vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting, leidt dergelijk nieuws tot 

geenn enkele significante beursreactie. Op deze wijze heeft mijn onderzoek kunnen 

bijdragenn aan de voornamelijk Amerikaanse literatuur waarbij fiscale diversiteit nooit 

eerderr is gebruikt als toets van bestaande verklaringen. 

Inn mijn vijfde hoofdstuk besteed ik aandacht aan het rendementsverloop van 

beursgenoteerdd vastgoed uit de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Dit 

rendementt vergelijk ik vervolgens met de prestaties van directe vastgoedinvesteringen in 

pandenn in de betreffende landen. Hoewel de voordelen van het beleggen in 

beursgenoteerdee vastgoedaandelen in de ogen van veel beleggers duidelijk en overtuigend 

zijnn gebleken, bestaat er nog argwaan met betrekking tot het vastgoedgehalte van deze 

vastgoedaandelen.. Dikwijl s wordt beweerd dat de invloed van het algehele beurssentiment 

dee overhand heeft gekregen en dat vastgoedaandelen niet langer beschouwd zouden 

moetenn worden als vastgoedinvesteringen, maar als een defensieve aandelencategorie. 

Doorr het verloop van zowel de directe vastgoedrendementen, de makt van panden, als de 

indirectee vastgoedrendementen in kaart te brengen voor drie verschillende internationale 

marktenn staaf ik deze bewering aan de werkelijkheid. Uit de cijfers blijkt al snel dat, 

hoewell  de gemiddelde rendementen van beide vastgoedinvesteringen over een langere 

periodee weinig afwijken, het tussentijdse verloop enorme verschillen vertoont. De 

rendementenn op vastgoedaandelen fluctueren bijzonder grillig, zeker in vergelijking tot 

hett stabiele pad dat door directe vastgoedrendementen wordt gevolgd. Een deel van dit 

verschill  ügt opgesloten in de herkomst van de data. Terwijl de rendementen op 

vastgoedaandelenn direct afgeleid zijn van dagelijks waarneembare koersschommelingen, 

zoalss deze door de beurzen worden weergegeven, moet voor de berekening van de 
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resultatenn van direct vastgoed meer moeite gedaan worden. Omdat vastgoedobjecten 

slechtss sporadisch worden verhandeld, wordt bij de berekening van periodieke 

rendementenn vaak gebruik gemaakt van geschatte waarden, in de vorm van 

vastgoedtaxaties.. Doorgaans wordt bij deze taxatietechniek gebruik gemaakt van 

schattingenn uit voorgaande perioden, waardoor een stabiele waardeontwikkeling ontstaat 

waarinn nieuwe waarden slechts beperkt afwijken van de voorgaande. Deze werkwijze leidt 

uiteindelijkk tot een relatief stabiele reeks, waarin de daadwerkelijke waardeschommelingen 

vann vastgoed slechts gedeeltelijk tot uiting komen. Ik heb de cijferreeksen van beide 

vastgoedtypess voor de drie geselecteerde landen op meerdere manieren onderzocht. 

Allereerstt heb ik de reeksen onderworpen aan tijdreeksanalyse, waaruit bleek dat er 

inderdaadd sprake is van een sterke samenhang tussen opeenvolgende waarnemingen 

binnenn de drie directe vastgoedrendementsreeksen. Verder bleek ook dat wanneer voor 

dezee samenhang werd gecorrigeerd, dat waardeveranderingen in direct vastgoed 

doorgaanss voorafgegaan worden door een koersverandering in vastgoedaandelen. 

Daarnaastt heb ik ook statistische technieken toegepast waarmee het prijsvormingsverscb.il 

datt bestaat tussen beide markten uit de rendementsreeksen kan worden gefilterd. Na deze 

filterss te hebben toegepast, blijkt de samenhang tussen vastgoed en vastgoedaandelen 

groterr dan op het eerste oog wordt vermoed. 

Inn het tweede deel van mijn proefschrift houd ik de gevoerde strategieën van 

beursgenoteerdee vastgoedondernemingen tegen het licht. In hoofdstuk zes besteed ik 

specialee aandacht aan projectontwikkeling en de vraag in hoeverre 

vastgoedinvesteringsmaatschappijenn betrokken dienen te zijn in de bouw van vastgoed. 

Voorr 340 ondernemingen uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Zweden, het Verenigd 

Koninkrijkk en Hong Kong kwantificeerde ik de betrokkenheid bij projectontwikkeling. 

Hierinn blijken internationaal zeer grote verschillen te bestaan, welke worden ingegeven 

doorr verschillen in regionale economische omstandigheden en regulerende wetgeving. 

Vervolgenss berekende ik voor elk bedrijf de risico- en rendementskarakteristieken aan de 

handd van het koersverloop. Door middel van clusteranalyse toonde ik aan dat in elk land 

hett rendement en risico hoger ligt naarmate de betrokkenheid bij projectontwikkeling 

toeneemt.. Daarbij bleek dat de stijging in rendement en risico tevens proportioneel 

varieert,, waaruit kan worden geconcludeerd dat projectontwikkeling niet een middel is om 

hett bedrijfsprofiel te verbeteren maar wel om het te veranderen. 

Inn hoofdstuk zeven onderzocht ik tot slot een tweede strategisch dilemma dat zowel de 

wetenschapp als het bedrijfsleven meerdere malen van gedachte heeft doen veranderen. In 

hett laatste hoofdstuk ga ik op zoek naar de consequenties van een gespecialiseerde 

http://prijsvormingsverscb.il


164 4 Vastgoedsecuritisatiee en Strategie 

strategie.. Lange tijd werd verondersteld dat bedrijven moesten streven naar een breed 

activiteitenpalett dat internationaal zou moeten worden uitgebaat. Internationale 

conglomeratenn werden in staat geacht superieure prestaties te leveren en zowel het 

industrieell  als geografisch spreiden, of diver si ficeren, werd zeer gestimuleerd. Dit 

gedachtegoedd werd echter begin jaren tachtig ingeruild voor een ander uiterste, het 

specialiseren.. Nadat de inefficiënties en intransparantie van grote conglomeraten aan het 

daglichtt kwamen, werd de voorkeur ontwikkeld voor slanke gespecialiseerde 

ondernemingenn met een heldere strategie. Deze laatste voorkeur geldt tot op de dag van 

vandaag,, maar ook conglomeraten bestaan nog steeds. Welk van beide strategieën — 

specialiserenn of diversificeren — resulteert in optimale prestaties is tot op heden onzeker. 

Inn dit laatste hoofdstuk van mijn proefschrift onderzocht ik de specialisatiegraad van 

Europesee en Amerikaanse vastgoedondernemingen, zowel met betrekking tot het aantal 

vastgoedtypenn onder beheer als de geografische diversiteit binnen deze portefeuilles. Uit 

mijnn resultaten blijk t dat Amerikaanse vastgoedondernemingen investeren in een klein 

aantall  vastgoedtypen verspreid over een relatief groot geografisch gebied. De Europese 

vastgoedbedrijvenn daarentegen, blijken juist meer gespecialiseerd ten aanzien van 

geografischee regio's en spreiden hun portefeuilles sterker ten aanzien van vastgoedtypen. 

Inn deze profielen blijk t echter een trend waarneembaar welke zich lijk t voort te zetten 

richtingg specialisatie. Ook de samenhang tussen deze specialisatiegraad en de 

beursprestatiess van deze vastgoedondernemingen komt aan de orde. Uit mijn onderzoek 

blijk tt dat gespecialiseerde vastgoedondernemingen op de beurs de hoogste rendementen 

enn de grootste specifieke risico's bevatten. Wanneer voor deze risicoverschillen wordt 

gecorrigeerd,, blijken de verschillen in rendement slechts zeer beperkt te zijn en blijkt met 

namee geografische specialisatie gepaard te gaan met betere beursprestaties. 
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