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INNOVATIEVE DATA-ANALYSES 
VERGROTEN DE TRANSPARANTIE 
VAN VASTGOEDINVESTERINGEN

Het beleggingsuniversum is nog nooit zo groot en zo divers geweest. Ons 
researchteam interpreteert dagelijks immense hoeveelheden data, trends en 
marktontwikkelingen. Met behulp van intern ontwikkelde modellen en 
methodieken worden de beste kansen in de vastgoedmarkt geanalyseerd.

daardoor geconfronteerd met een (te) 
lage dekkingsgraad. Bovendien scherpt 
de toezichthouder de eisen aan ten 
aanzien van risicomanagement en 
inzicht in uitbestede beleggingen. 
Pensioenfondsen zoeken een aanvaard-
bare balans tussen risico en beheersing. 
Het is dus niet verwonderlijk dat zij 
kritischer naar hun beleggingen kijken. 
Het is aan vastgoedvermogens-
beheerders om meer dan ooit de 
meerwaarde van hun keuzes duidelijk 
te maken. Innovatieve data-analyses 
dragen hier mede aan bij. 

NIEUWE BELEGGINGSKANSEN
Vastgoed is een aantrekkelijke 
beleggingscategorie. Het huidige 
monetaire klimaat doet aan de 
voordelen van vastgoedbeleggingen 
niks af. Het directe rendement is relatief 
hoog en het risico-rendementsprofiel 
blijft in vergelijking met andere 
beleggingscategorieën gunstig. Niet  
op de laatste plaats is de relatie met 
inflatie interessant. Wij volgen de 
omstandigheden op de Nederlandse  
en internationale vastgoedmarkten 
nauwkeurig en uit de door ons 
ontwikkelde scenario’s blijkt telkens 
weer dat vastgoed zich ten opzichte van 
andere assets prima staande houdt.  
De Nederlandse markt biedt goede 

Pensioenfondsen opereren in een 
complexe omgeving. Waar eerst de 
kredietcrisis de ontwikkeling van de 
vermogens aantastte, heeft nu de 
historisch lage rentestand grote impact 
op de toekomstige verplichtingen. 
Tal van pensioenfondsen worden 

investeringskansen. Wel verwachten wij 
dat buitenlandse vastgoedbeleggingen 
de komende jaren aan belang zullen 
winnen. Via buitenlandse vastgoed-
fondsen kan de vastgoedvermogens-
beheerder nog beter voldoen aan de 
vraag naar diversificatie. Niet alleen is 
het aanbod groter, ook maakt wereld-
wijde spreiding het mogelijk de kansen 
in de marktcycli te benutten.

De wereld verandert in hoog tempo: 
urbanisatie, vergrijzing, digitalisering 
en robotisering. Zij hebben allemaal 
effect op de waarde van ons vastgoed. 
De opkomst van e-commerce doet de 
vraag naar winkelvastgoed veranderen. 
Veranderingen in het zorgstelsel 
stimuleren de ontwikkeling van andere 
woonvoorzieningen. Daarnaast trekken 
megatrends zoals digitalisering een 
wissel op onze toekomstige samen-
leving. Robotisering zal niet alleen de 
productie van goederen, maar ook de 
waarde van vastgoed veranderen. 

Bovendien staat de samenleving voor de 
uitdaging het hoofd te bieden aan een 
groot klimaatvraagstuk. Duurzame 
gebiedsontwikkeling kan bijdragen aan 
een oplossing hiervoor. Dat vraagt van 
beleggers een open blik op de mogelijk-
heden van technologische vernieuwing. 

Door Marleen Bosma-Verhaegh
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BETER INZICHT IN RISICO EN BEHEERSING VOOR PENSIOENFONDSEN



NUMMER 6 / 2016 35FINANCIAL
INVESTIGATOR

Voorwaarden voor het op juiste wijze 
inrichten en beheren van een wereldwijd 
gespreide vastgoedportefeuille zijn 
voldoende transparantie en goede 
beheersmaatregelen. Zeker in het 
huidige toezichtklimaat verlangen 
pensioenfondsen duidelijke mandaat-
afspraken en goed ingericht risico-
management. Medezeggenschap van 
investeerders in fondsen moet zijn 
geborgd. In de afgelopen jaren zijn de 
marktstandaarden verbeterd.  
Belangenorganisaties als INREV, ANREV 
en PREA hebben daar een positieve 
bijdrage aan geleverd. Het mag niet meer 
ontbreken aan optimaal inzicht over 
kosten, leverage en governancestructuur. 

OPTIMALE SELECTIE
Om de optimale selectie te kunnen 
maken, is het bovenal van belang dat 
een vastgoedvermogensbeheerder over 
voldoende expertise beschikt. Er is zeer 
veel informatie beschikbaar over alle 
mogelijke trends en marktontwikke-
lingen. De hoeveelheid beschikbare data 
groeit met de dag. Om daarin een weg te 
vinden, is het belangrijk een helder 
analysekader te gebruiken.  

Inmiddels wordt erkend dat (ogen-
schijnlijk kostbare) investeringen in 
duurzaamheid positief bijdragen aan de 
lange termijn waardering van vastgoed. 
Uiteindelijk is dus sprake van een beter 
rendement.

VERANDERENDE BELEGGINGSFOCUS
De verwachtingen voor economische en 
demografische groei zijn gemiddeld 
genomen positiever voor grootstedelijke 
gebieden dan voor de landen als geheel. 
Figuur 1 laat zien dat dit geldt voor 
zowel Europa en de VS als voor Azië 
Pacific. Deze aanhoudende groei van 
grootstedelijke gebieden weerspiegelt 
de ingrijpende verandering die de 
wereld doormaakt. Wereldsteden zijn  
als een sterk merk; ze veroveren 
concurrerende marktposities. Hun 
status trekt handel, buitenlandse 
bezoekers en investeringen aan. 
Toekomstige groei in met name de 
middenklasse lijkt verzekerd. De trek 
naar stedelijke gebieden zorgt voor een 
sterke dynamiek. De vraag naar nieuwe 
woon-, werk-, hotel- en winkellocaties 
creëert nieuwe beleggingskansen. 

Maar beleggers moeten zich er terdege 
van bewust zijn dat er risico’s kleven 
aan verdergaande verstedelijking. Zijn 
die stedelijke gebieden op termijn 
voldoende leefbaar? Is huisvesting 
straks betaalbaar? Per stedelijk gebied, 
en daarbinnen per beleggingssegment, 
kunnen de verwachtingen sterk 
variëren. Accuraat en voldoende inzicht 
in dergelijke risico’s is onontbeerlijk.

Bouwinvest heeft de overtuiging dat 
grootstedelijke gebieden voor de lange 
termijn de beste mogelijkheden bieden 
voor de opbouw van een gediversifieerde 
vastgoedportefeuille. Beleggers met een 
internationale beleggingsstrategie 
zullen beter presteren dan beleggers met 
enkel een binnenlandse focus. Als de 
aandacht slechts op één land is gericht, 
dan worden kansen elders gemist. Een 
goed gediversifieerde internationale 
portefeuille van grootstedelijke gebieden 
geeft een gerede kans op meer rende-
ment met minder risico. 

Wij investeren daarom met ons research 
team steeds meer in innovatieve data-
analyses om marktbewegingen tijdig en 
goed te kunnen duiden. Daarvoor 
worden in eigen huis nieuwe 
instrumenten en geavanceerde 
rekenmodellen ontwikkeld. 

Onze visie op markten en de toekomst 
mag zich echter nooit beperken tot een 
bijkans modelmatige werkelijkheid. De 
uitkomsten spelen een belangrijke rol in 
de dialoog met de collega’s die zich 
dagelijks bezighouden met investeren. 
Zij kennen de beleggingen. Zij zijn in de 
markt. Vastgoed blijft lokale business. «

Dit artikel is geschreven door Marleen 
Bosma-Verhaegh, Head of Research bij 
Bouwinvest REIM.

Figuur 1:  Gemiddelde economische en demografische groei voor grootstedelijke gebieden en landen 
per continent (2017-2026)

Bron: Bouwinvest
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