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ders aanmocdigcr-i otn hun arclriwen open [e ssellen, 01x1 zo de berrauwbaarheid van 
deze hisciorisctie tijdreehen nog verder te vergroren. Onderzoekers in andere landen 
wordci, bij deiie van l~arre aangemoedigd oom soortgelijke onderzoeken ook .re verrich- 
ren om LC) te voorzien in de vraag naar kristorische data over onroerend goed. 

Her derde haoMstuk beschrijft de crcta~je van historische rijdreeksen woar kanroor- 
huren. De tijdreeben besman uil historische infor~mtic  russen 1 9 7  en 1989, die 

I les over verkregen is  rsit een ~inielíe dacabank niet daarin ruim 3500 kantoor transact' 
de berrefferrde periode. Deze drcabank is vanaf 1930 gecombineerd met de geag- 
gregeerde daca van cle Ul'Z kantoren transacties tot cn met 2003. De resulcaten zijn 
ii i  een internarionale context geplaaitsr: met gellijbooirrige cijdseekseii uit de Verenigde 
Scaten er1 het:Vererrig-d Koninkrijk. Er is oirderzocht of de= hurcn eer1 cyclisch patroon 
volgetr. k rvo lgc i~s  zijn de  recl~qen vergeleken mier onder andere de econan-iischs groei 
cijfers over de betreffende jaren. De coniclusie was dat de huuronrvvikkcling in d r  tijd, 
hoewel gedeinpr en vertraagd, de ecoi.iiorniscl~e omsrandiglieden vrij goed weergmeil. 
in sonilmigc opzichte11 zelfs bcter dan de totde rerzdementen voor karrtoorbeleggin- 
gcn, zoals berekend irr hoofdstuk 2. Aarigenonornen wordc dat het anerenideel uaii dc 
demping verorirzaakt wordt door liet feit dar tcgemoerkcainingeni, zoals l~uiisvrije peri- 
oden eia inuesteriilgeri voor de huurders irr een neergaande markt niet voldoende in de 
markthutar worden n~eegcnonren. 

Hrc hoofddoel van hoofclsruk 4 was orn tc bepalen of externe en inccrne taxateurs 
consistenr en iinifornr taxatie rnodellerr I~anteren. O m  die reeien zijn de riacer kwali- 
ratievc elerireiitci~ in t,~xaties, ZO'IIS algerriene principes en Iiec gebruik van de gegeven 
ROZ tiwatie riclrrlijtierz. onderzocht. Daarnaast is ook statiscisclhe airalyse uitgevoerd 
011 vcrschllleiadc oiaroerelid g-oed segtneaitcii vaal d e  R O Z  Vastgoedindex dacabank 
oin zo de vcrsclrillei~ in aairilairnes niet betrekking tot dc  netto aanvangsrendemeiz- 
lei?, dc dic~onteriri~svoet esi dc eindwmrofe bepaling vast te stellen nrn daarmee re 
bripalei~ of dc iiriifoniiitri~ door de jaren 11ee11 is verbcrerci. Wat beireft de kw,alita- 
iicve an,dyse is dc Iioc~fclconcl~isie dar i~xaries veel frequenter ei1 iileer i~ilao~idrlijlr 
n ~ o c t c i ~  woiulcii gecotirsoleerd door de ci3;enn6tr en ~tcek~rocfsgewijs door de ROZ 
013 nnlcving v a n  c.ixarie sichrlijnen cn Izer gebruik varn realiscisclie aannarnes dair niii 

Eiee geval is. Yle iiidriak besraar dar veel virbeterinig I;aii worden bercikr wanineer erge- 
ir:lrcn rzieer ~a~udacl i t  besteden Aai1 de wijze \n;a;ircrp iirarktgegeveiis, cic basisreriice, de 
discrinteriingsuoer, het iiiflasie perccncagc (En IICC bijromider flexibele ia~flatic scenario's) 
en grorere ui~ilarii~ireir [riet betrekking t o ~  Iret juiste rijcistip va11 de  l~uzirinhco~rasrei~ 
en de cxploiwtir tiicgaveru, pcr j,zar ,tch~erdf, per liwartaal vooruit of andere varian- 
ten, worden roegepast. Het aiiircvourcl op  de vraag of" uniforixiireit aanirames 
zen aai~zirn vati de iilptit vdriabelen russen l994 err 2002 van de  rijd is verbeterd, is 
"nee". 13e saandlzareideviatie vain tie vasialielen i i i  de nieeste subsegii~enten van d t  drie 
oiurorrend goed wte3oricSn is rramclijk nirr afsciioii~en. Dit kan echter mede ver- 
uai.zc~,lki worden door de groeiende crilzekesheid iiz dr. oiirnescnd goed inarkr over de 
ioekonistige ooïnlwikkeliaagcn. Dit is cchrer hier niet iiader oiiderzoclnt. Die woniiigeri 
geveii íle gi+notste varieteit weel iii alle arial~.ses en de eiirdwaarde berekei~iir~ voor 
woiirngei~ Iterit verreweg de sraotste verschillen i11 benader i~ i~ .  War~~zeer externe met 
i i i ~ r r i i ~  caxLntic> wordeii vergeleken lijkr Iiec erop dar de verscliilleii in netto aanvarigs- 



rendenieirren Meiner zijn gevr~orden irz irergelijlking tot het begin vali dc iridex. 'Si~sselir 
de excerne rmateurs onderlirtg rijn de verscliillen in rlerso raniv;mgscetidclixret~t vour 
kantoren en winkels in de  loop van de zijd kleiner geworden. De  disconaeringsvae~ 
en de eindwaardes zijn redelijk u~rifornr voor kantoor segnzenscn. Voor wotxi~igei~ zijn 
verschillen in eiaidwaairdes vali 10 - 15% rrie~ o~agebrilikelijk. 

I-Ioofdstuk 5 amzalyseert de  versrliillen russeri de verkoopprijs ei1 de laatste taxatie 
over d e  jaren 1995 - 2002, gebaseerd op gegevecis ~ i i r  de IIOZIIPD Vutgoedindcx. 
Observaties in die jaren zij11 gebaseerd op hel onbewogen verschil, met cel1 gemid- 
delde var1 7.9%. De zogeriaanide pastiitioncd variarucr: test, waarbij heir genniddelde 
verschil wordt opgeknipt in s)rsternaciscl-ie en1 niet syscclmatiscllc ~~ersclzilleii is ver- 
volgens toegepast osn het effece van s).scemariscIxe ooraaken re elii~iin-ier.lili, bijvoor- 
beeld de  anarktbewegiizg gedurende cic periode tussen dc taxririe datum eri de verkoop 
daruni. Na correctie hiervoor resreert een verschil va!i 5,9%. Dit lc~3r1-1~ 
overeen met vergelijkbaar oirderzoek in het 'lrereiiigd Kon-iinbijk, waarbii hei versclzill 
nissen taxatie- cn verkooppriis 2% tot 10% is. Een1 zelfde onderzoek uit de Vereisigde 
Staren komt o p  een verschil van G'Yí tot 13%, iaoewel deze oiiderzocikci~ gebaseerd 
zijn o p  andere en langere perioden ei1 claaroin ook een neergaande inarkt otnivarien. 
Vervolgens is een correctie aangebraclio voor het feit d-ut de  raxatie gebaseerd is o11 
informatie i ~ i r  het verleden, waardoor een inscl-iatitinpverschil overblijft va11 4.2% 
getniddeld. Eerdere literatuur bcschrijfi een dergelijk omclerzoek nier su iiz demil 
en gekwannificeerd, waardoor een vergelijkiiïg maar gedccltelij~k iiiogclijk is. Deze 
aiialyse moer over et~kele jaren herluaald worden, aailgezien her r.eer aannilmelijli is, 
$at wanneer gegevens onder neergaande rnarktomsiaizdig!iech worden roegevocgd, 
de resulrateia duidelijk anders zullcn zijn. 

HooMsttik 6 gebruikt een fundaineizrcle aanpak o111 de ainvniig van het geïirvesrcerdc 
veamogeca in onroerend goed, de potentide Lsieleggirigsn~arl<~ voor onroereird goed 
en de totale voorrniad vaii aairoere~?d gocd ~ i i  I I Eiiropcse Idirdcii S L ~ ~ ~ ~ C I I .  

De beschikbare data varieert per land, inet de gnlorste Izoevcell~eid irifoiraiatie u i t  

Nederland en Zweden, gevolgd doos her Verenigd Koniiilicsijk~ ma l l~i ics l~i~el .  I-lc~ 
onidcr~oek werd gelimiteerd dooi her feit dat iirforniatic ren aanrien vdn de woorr,~acl 
van Irer onroerend goed en de  scliattiïigva~i de beU~ggii~~.markt ~i'lct .tliijd voor l-iaii<leri 
was. De IaooMcoi~cliisie is dar in de  11 lailidcn dic orrdeizoclzt  iji ia, dc vcrhoiidiiig v~in 
oiirocrend goecl in handen van i i~s~i~~l t ior ie le  beleggeis ei1 het brzito nationaal ptodiic~ 
varieeic vair 23% in !art Verenigd Koninkrijk rot 3% in Spanje. Ken iitrc'ucte coi~clii.;~e 
is dar iiistirurioi~ele vasirgoed invesrcrlïtgen ;als ecii percentage van de totale orrrocresid 

voorraad wrikren van I Ii U/ voor Zwedei~ tor I %i voor Spailjc. De crpmct-kelijl<e 
cai-iclusie is dat de schatting van de poteritl@!e orircaerei-id goed beleggingsinai Lil als een 
pereenrage uari de roiale onroerend gocd voorraad variecrr vnn I Ii %i t u l  13% Y ~ Y C ) ~  alle 
landen, met ~iiirzondering vama Zweden, waas di6 19% is. 

RELEVANTIE. 

We RCPZJIPD uascgoedirrclex, waarvan dc gegevens essentieel waren voor dit procl- 
schriii, is ecii initiatief van de Raad voor iOinrocrende Zakcn (1203%) r i i  de Inwc~ri~ocrur 
Propery Dacalsiank (1P13) in Landen. Deze index 1s in her Icven geraeb'eil om cle 



rcndcmrnteru van direct aangehouden vastgoed door de instlturionele beileggers, zoals 
pensioenfondsesi en verz~kerac~rs te meten. Sindi de  srarr w a n  de index m1995 is de  
mark~dekking gestaag gegroeid naar ongeveer 85% in 2004, overeenkomend met 
bijna 40 miljard vaii het ilz klededandx; vzlsrgoed belegd vermogen doos insriuur~o- 
ezele beleggers. 

Al vanaf het: oarsraan van de ROZ-1PD vastgoedindex is er gevraagd naar lan-re 
i-ei~dernenr reeheru voor vastgoed. h n  die vraag kon lange tijd nier worden voldaan 
omclat de gegevenis wan de bcleggers maar moeilijk konden warden ve~xanield en 
gegevens uit andere bronnen nier altijd even nauwkeurig waren vastgelegd. Daarin 
kwam verandering toen de voormalige pensioen- en verzekeringskamer, tegenwoordig 
ondergebracht bij DNB, vanwege de sterke achtereenvolgende dalingen op de aande- 
len marktcal, in 2002 risico biliffers voor een eventuele toekomstige waardediding ging 
eisen per vermogens categorie. Daarbii werden aandelen en vastgoed sainen onderge- 
bracht in zakelijke waarden en werd de daarbij behorende bilifrereis op  40% gesteld. 
De Stichting ROZ vasrgoeciindex was inmiddels met hulp van de pensioenfondsen, 
ver-~ckeraars en excernc partijen zoals ruxacie bureaus al behoorlijk gevorderd met her 
verzameleia van historiscl~e rcnderneriit reeksen vanaf 1383. Dit gebeurde volgerzs de  
inerhode die door professor David Gelrner (Massacbusercs Institute oiFTechnohgy ) 
onmikkcelld was e11 die ,qebaseerd was op de analyse van de waarde ontwikkeling van 
wastgocdobjecten in de rijd aan de hand van exrerne taxaties en aan- en verkopen. 111 
overleg Inct OR'I'EC, een organisatie die voor de meerderheid vair de pensioenfond- - 

sen en verzekeraars de toereikendheid van de bezittingen berekent ten opzichte van 
de toekomstige verplichtingen (ALM) zijn de criteria vastgesteld waaraan de verder te 
oiirwikleler~ reeksen moesten vol do ei^ VoBgeirs die criteria zijn de reeksen verzariielci 

zie hoofclst~~k 2 3 en1 de recunraten waren veelbelovend : de geiniddclcle reildemiien- - 
ten voor vastgoed over 25 jaar waren bcter dan die van de aandelen nnet een lagere 
~t;iird:eardc.Ecva';n~ie ( een veelgebrliikte inaarstaf voor her risico j. De adrrdelen haddcn 
tussen 1977 ei) 20102 ecai gc~i~idtlelci seiaderneiut geliiaald van 10.5% aner een scan- 
d;iarddcviatic van 21%1~ tcnwijl die cijfers v001 v,istgoed 10,9% rcspecrievelijk 5,5% 
waren. Gebaseerd op deze uitkorristen zijii men de DNB gesprekkeil gevoerd over ecn 
l.igu~' biifferceis voor vastgoed. In het najziar va11 2004 heeft dit er mede roe geleld dat 
dc DNB i n  een cons~iliiarie documcnc Iïech \ioorges~eld om de zakelijke warden re 
splii5c1i in a:iiiclelen ei1 vastgoed en dc briffcreis voos aalideletl te stellen op 25% en dic - 
vont vasigoed up  15Yo voor peiisioeiifonelsei~ en 20% voor verzekeraars. 

De rirtlkui-iisizn vai l  her oiiderzoek naar cc~~isisrearcie en izauwke~urigheid vaia taxaries 
i( Iiookis~iik 4 ) ~ i j n  geconnm~rnicecrd met Sc pci~sioe~~fondseri9 verzckerxars en de  
taxarerins. l-let lieer't ertoe geleid dar dr ROZ tax'itirlegels ~ i j n  verbeterd, u~tgebreid en 
waar nodig 'zaiigeiclïerpr. Deze riwatiercgcls. die vrij re vexkrijge~i zijn via de website, 
rilii in Itec eerdei- genocmdc co~~s~i l rar ie  docuineiit van DNB aanbevoleii als de markt- 
s~alzd;l,ìrd liroot ir.rsiiri~rioriele beleggers. Een uutgelrreide versie vali het onclenoek naar 
i,ixatie co~isistciitie heeft i i i  2004 de sciiptie psijs gewonneii van de Vereniging van 
Prisi~ii~ciioncle \ i ~ s t ~ o e d  Beleggers IVBN. 



Het oilderzoek naar de acclaraarheid van taxaria ( hoofdsrzik S ) waarbij her verscllil 
wordt geanalyseerd russen de verkoopprijs en de laarste ra.~tic waarde, treeft 
tot een verkorte versie van her onderzoek welke is: geplaatst op de ~idlebsiie \!;in de 
Inicernacional Valuation Standards Comrniroee 1VSC. 

Het onderzoek om te komen-i tot een eerste schatring \ral1 de oinvang V ~ I I  her vastgoed 
in 11 Europese landen ( hoofdstuk 11 1, alsmede hirt belegd uerrnogcn i13 vastgoed 
door Institutionele beleggers en de beleggi~igslnogelijkheden in vastgoed per Inrrd zijn 
in 2004 gepreseriteerd op de jaarlijkse II'D conferentie over Europese vastgaed beleg- 
glngssrrategieeiz. De i~litkon~stel~ zijn door IFD $ebruikt oin een pan Europese v;xs~- 
goedindex te onwikkelen, waarbij door dit onidemek de weging pcr Iarid kon worden 
~asr~este ld .  Verder gebruikt. de Uniurn Bank of Switserland UBS dezelk3e rnechodiek 
om schattingen te inakrn van de oinvaiag mii de vastgord beleggingsmarkt in h l e  ei1 
Iieefr Hongarije onlangs besloten om dezelfde door Iiiailg en Macir~tosYi onnvilíkelde 
en in dit oirderzoek nader uirgewerkre methodiek te gebruiken voor een eerste sch;n- 
ring van de omlang van de voor raad vastgoecl en de: vastgoed beleggingsiiiarkt in hun 
land. 

Met is buitengewoon bemoedigend en stiinulerend dat de iliitkomsren van zoveel 
onderzoeken uit dit proefschrift hun weg al ge vond ei^ I~ebben naai cle praktijk. Oiiadait 
de trailsparantie van vastgoed nog volop iri onrwikkeling is el1 dar waaaschij~zlijlc oolr 
nog vele jaren zal zijn, is de verwachting dar dit proefschrift ook zal kuirneri bijclrageii 
aan verder oiiderzoek. 


