Met extra aandacht:

Beleggen in stenen
is vast goed
U heeft ze vast wel eens gezien. Zeer mooi vormgegeven
folders en ﬂyers van beleggingen in vastgoed. U wordt
dan mede-eigenaar van mooie winkelpanden op A-locaties in Nederland, Duitsland of elders. Of u wordt de huisbaas zonder zorgen van heerlijke vakantiewoningen met
een hoog geprognotiseerd rendement voor u en daarnaast keiharde hypothecaire garanties als onderpand.

Uw relaties zullen u wellicht weleens vragen of
dit voor hen een goede belegging zou zijn. Zo
ook mijn relaties en de AFM. Op zich is bijna
elke belegging een kans en in de basis niet verkeerd; maar niet alle beleggingen zijn geschikt
voor de doorsnee belegger. Als het bijvoorbeeld

gaat om beleggingen die vallen buiten de reikwijdte van de AFM dan wel beleggingen die niet
via een (aandelen)beurs kunnen worden verhandeld dient er eerst meer kennis van de belegging
te worden genomen en dient men zeker niet
blind af te gaan op de mooie voordelen en hoge
rendement. Immers, rendement en risico gaan
hand in hand…..altijd. Dus een belegging die
alleen maar spreekt over 8% netto rendement
zonder enig risico, in de huidige markt waarin
de spaarrente rond de 2,0% zit…… weglopen….
wegrennen zelfs.

U bent waarschijnlijk al vastgoedbelegger of wordt er een
Ik begin vanuit een geheel ander perspectief waardoor het u wellicht enige handvatten geeft. De veranderende hypotheekregels zorgen ervoor dat iedereen nu min of meer gedwongen wordt om zijn
hypotheek af te lossen en daarmee wordt iedereen
direct een belegger in stenen (lees: vastgoed).
Ziet de één de eigen woning niet als belegging of
investering maar slechts als een voorwerp wat gekocht kan worden, om in te wonen (te gebruiken),
voor de ander is het een appeltje voor de dorst om
te verzilveren op latere leeftijd. De tijd dat particulieren een huis op de groei erbij kochten met
de wetenschap dat de oude woning met een flinke winst verkocht zou kunnen worden is voorbij.
Niemand kan de beurs voorspellen, maar dat er
een einde zou komen aan de eeuwig stijgende
huizenprijzen voelden velen toch aankomen.
U als financieel adviseur bent ongetwijfeld regelmatig in gesprek met uw klanten aangaande de
financiering van een huis…..maar waarin en
waarvoor wordt de financiering gebruikt, waarin
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Beleggen in vastgoed is vermogen vastleggen in vastgoed met doel uit
exploitatie en/of toekomstige verkoop een positief rendement te behalen
wordt nu belegd? De bedragen en dus de impact
op ons inkomen is enorm….vandaar een verdieping in deze materie.

Is beleggen in vastgoed goed?
Terug naar de belegging zoals genoemd in het begin van het artikel. Vaak wordt mij de vraag
gesteld of beleggen in stenen, zeg uw eigen huis,
vakantiewoning of winkelpand(en), een goede belegging is om de koopkracht te behouden (inflatie bij te houden). Met andere woorden, biedt een
belegging in stenen een bescherming (hedge) tegen inflatie.
Ik onderscheid een tweetal soorten vastgoed en
wijze waarop belegd wordt:
1. de commerciële vastgoedmarkt; en
2. de niet-commerciële vastgoedmarkt.
Onder de definitie van commercieel vastgoed vallen onder andere kantoren, bedrijfsruimten, winkels, fabrieken, hotels, parkeergarages en recreatieparken. Ofwel, allemaal ruimten bestemd voor
commerciële doeleinden. Over het algemeen worden hoofdzakelijk kantoren, winkels en woningen als vastgoedbelegging aangeboden.
Er kan op twee manieren in vastgoed worden belegd: direct of indirect.
Een belegging in direct vastgoed is een belegging
in stenen (bijvoorbeeld uw eigen huis) en van een
indirecte belegging in vastgoed spreken we bij het
beleggen in vastgoedaandelen (zoals Corio, Unibail Rodamco). Het voordeel van een indirecte
belegging in vastgoed is dat de liquiditeit aanzienlijk beter is dan bij een directe belegging. Immers,
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als we ons belang in indirect vastgoed willen verkopen, kunnen we deze op de beurs verkopen.
Aanzienlijk minder snel en onzeker wordt het als
we het hebben over een directe belegging in vastgoed.
Er is ook nog een tussenvorm van een indirecte
belegging, namelijk een indirecte belegging in
niet beursgenoteerde vastgoedaandelen/fondsen
(zoals Annexum, Synvest).
Beleggen in vastgoed is het vastleggen van vermogen in vastgoed met het doel om uit de exploitatie en/of de toekomstige verkoop een positief
rendement te behalen. Het totaal rendement op
direct vastgoed is opgebouwd uit het inkomensrendement of direct rendement (zoals huur) en
het indirect rendement (waardegroei).
De vraag is welk deel van het totaalrendement het
meest bijdraagt aan een mogelijke bescherming
tegen inflatie. Uitgaande van een geïndexeerde
huur zou men op het eerste gezicht zeggen dat dit
het direct rendement is.
Op basis van de vele onafhankelijke onderzoeken
kan gesteld worden dat vastgoed, en dan met
name kantoren, een positieve bescherming bieden tegen de werkelijke en verwachte inflatie. Een
brede spreiding in de beleggingen is evenwel zeer
belangrijk. Tegen de onverwachte inflatie, hetgeen
feitelijk het echte risico vormt, is er alleen op basis van kasstromen uit de huur sprake van een positieve bescherming.
De inflatiedekkende capaciteit wordt hoofdzakelijk bepaald door de groei van de cash flow
uit huurinkomsten. Op basis van de huurinkom-
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En uw vastgoedbelegging?

Belegging in vastgoed kan een goede
bescherming bieden tegen inﬂatie
stengroei biedt vrijwel al het vastgoed in diverse
landen een positieve bescherming tegen inflatie.
Er kan gesteld worden dat de kasstromen met
name zorgen voor de inflatiedekkende capaciteit,
al mag de bijdrage van het indirect rendement
(waardegroei) ook niet onvermeld blijven.
Een belangrijke element in de inflatiebeschermende waarde op lange termijn van vastgoed is
het geldende huurregime. Het voert echter te ver
om te stellen dat de inflatiebeschermende capaciteit in sterke mate door het huurregime wordt
bepaald.

De AFM en vastgoed
De AFM heeft een Checklist beleggen in vastgoed
(www.afm.nl/~/media/files/consumentensite/
aanpak/checklist-beleggen-vastgoed.ashx) opgesteld die u kunt doorlopen om vast te stellen of
de belegging bij u past. Circa 60.000 particuliere
beleggers hebben voor ongeveer € 5,5 miljard belegd in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen.
Deze fondsen hebben inclusief de hypothecaire
financiering ongeveer € 16 miljard geïnvesteerd
in vastgoed. Het gaat om een markt van aanzienlijke omvang, waar de AFM al enkele jaren aandacht voor heeft. De conclusie die de AFM zelf
trok eind 2010 is dat vastgoed een passende belegging kan zijn voor de particuliere belegger.
Vastgoed blijft echter een onderwerp dat extra
aandacht van de AFM zal hebben. Er zijn good
practices geconstateerd maar desalniettemin zijn
verbeteringen noodzakelijk en realiseerbaar. Ik
lees hier: opletten!
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En nu terug naar uw eigen stenen. Zoals gezegd
wordt de bescherming tegen inflatie hoofdzakelijk
vormgegeven door de huuropbrengsten komende
uit de beleggingen in vastgoed. Huuropbrengsten
die u als eigenaar van uw eigen huis niet echt heeft.
Het indirecte rendement uit de belegging in uw huis
is te onzeker om te spreken van een bescherming
tegen inflatie. Wat het overigens wel brengt is rust
en zekerheid. Immers, een huis vrij van hypotheek
zorgt ervoor dat u geen deel van uw inkomen kwijt
bent aan de rente over de schuld en daarnaast de
aflossing. En dit laatste zou u kunnen beschouwen
als het beschermen van uw koopkracht. Want als
de rente stijgt (mede door de inflatie) kan daarmee
ook uw rente van uw hypothecaire lening stijgen en
daarmee verliest u koopkracht.
Wat is nu de voorlopige conclusie aangaande een
belegging in vastgoed en bescherming/behoud
van de koopkracht?
Ja, een belegging in vastgoed kan een goede bescherming bieden tegen inflatie. Echter, alleen
ingeval van een directe dan wel indirecte belegging in commercieel vastgoed. Bij een indirecte
belegging is een aanzienlijk voordeel de liquiditeit en flexibiliteit om te (ver)kopen. U kunt dan
denken aan een belegging in de aandelen Corio,
Nieuwe Steen, Eurocommercial Properties, Unibail Rodamco.
Andere beleggingen zoals de eerder genoemde
aanbiedingen van vastgoed beleggingen die buiten het toezicht van de AFM opereren dan wel niet
beursgenoteerd zijn verdienen extra aandacht. De
spelregels aldaar zijn vaak een andere die niet perse in uw voordeel hoeven te zijn. Het zijn overigens vaak deze laatstgenoemde beleggingen die u
en uw relaties bereiken via de folders, flyers en
mooie reclames. Om een eerste schifting te maken kunt u denken aan zaken zoals:
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■

■
■
■
■

Verhandelbaarheid. Dient er bijvoorbeeld eerst
een koper gevonden te worden voordat u kunt
verkopen? Dit laatste wordt Closed End genoemd;
Frequentie van in- en uitstappen en de voorwaarden;
Hoe komt de prijs tot stand? Vaak zie ik in de
prijsvorming zeer bijzondere handelswijzen
die u aanzienlijk kunnen benadelen;
Kosten. Vaak een stapeling van kosten die zo
6% op jaarbasis kunnen zijn;
Looptijd. Lopen de beleggingen totdat het
vastgoed object verkocht wordt? Zo ja; wat geDE HYPOTHEEKADVISEUR
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■

beurt er als de prijs van vastgoed is gezakt.
Mag dan de looptijd worden verlengd?
Zekerheden die gesteld worden. Wie zijn de
partijen die deelnemen en wie heeft welk recht
gekregen (1e recht op hypotheek, 2e recht op
hypotheek etc.)

Uw gevoel is vast goed
Al met al komen er toch wat belangrijke zaken bij
kijken als u gaat beleggen in vastgoed. En eigenlijk zijn dit vaak herkenbare zaken die u meeneemt als u op zoek gaat naar uw eigen (t)huis.
Als u een eigen huis zoekt let u bijvoorbeeld op
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locatie, de buurt, voorzieningen, staat van het onderhoud van de woning, courantheid, prijs in relatie tot het gebodene etc.
U neemt uiteindelijk een beslissing na bovenstaande zaken in ogenschouw genomen te hebben maar toch ook op gevoel. En daar zit gelijk
een groot nadeel van dergelijke beleggingen. Bij
een belegging in vastgoed krijgen gevoel en emotie de overhand.
Als u voor €100.000 aandelen Royal Dutch koopt
dan waant u zich niet direct een oliebaron en ziet
u uzelf niet direct in de boardroom zitten. Koopt
u echter een vakantiewoning in het buitenland als
belegging dan ziet u zichzelf vaak al helemaal lekker liggen in de zon terwijl de huurders die buiten uw vakantie uw woning huren uw vakantie
betalen. Logisch, want juist hierop spelen dergelijke beleggingen in. De praktijk is overigens vaak
minder zonnig.
U kunt natuurlijk wel uw gevoel gebruiken en
laten spreken om de beleggingen in vastgoed te
analyseren. Immers, als het niet goed voelt, te
opdringerig is, te mooi om waar te zijn, dan is
het wellicht te mooi om waar te zijn en is het
niks voor u.

Is het verstandig om naast mijn huis ook
nog te beleggen in vastgoed?

Lodewijk van Meel
Vermogensbeheerder bij
Today’s Vermogensbeheer
en fondsbeheerder van
Today’s Continu Click
Fonds

Ik denk dat een belegging in vastgoed een mooie
beleggingscategorie is die u aan uw beleggingsportefeuille kan toevoegen. Vastgoed geeft spreiding aan een beleggingsportefeuille en kan door
deze spreiding in tijden van terugvallende aandelenkoersen een bescherming bieden in de portefeuille. Echter, ik geef bewust aan dat vastgoed
een goede en mooie beleggingscategorie is. Hiermee wil ik aangeven dat ik dezelfde beleggingsregels toepas alvorens over te gaan tot aankoop
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en vastgoed als belegging opneem in een beleggingsportefeuille. We praten immers nog steeds
over een belegging. Zaken als liquiditeit, verhandelbaarheid…en noem alle zaken maar op, passeren dan de revue. Als ik beleg in vastgoed is dat
middels vastgoedaandelen die beursgenoteerd
zijn. En niet te vergeten, ik beleg in deze beleggingscategorie voor maximaal 15% van de totaalwaarde van de beleggingsportefeuille (meestal is
dit echter minder, rond de 5% en de laatste jaren
zelfs 0%).
Hiermee verklap ik eigenlijk al hoe ik tegen
vastgoed aankijk op dit moment. Immers, de
laatste jaren is het belang van vastgoed 0% geweest in onze beleggingsportefeuilles. We kijken nu voorzichtig naar vastgoedfondsen in
Amerika, daar lijkt het erop dat een bodem in
de huizenprijzen is gevormd en de weg naar boven open staat. Ten aanzien van Europa daarentegen blijven we nog voorzichtig en denken
we dat de markt nog verre van goed is om in te
stappen. De grote overcapaciteit aan winkels en
kantoorpanden, maar ook vakantiewoningen,
zorgt ervoor dat wij verwachten dat een belegging in vastgoed de komende jaren niet interessant genoeg is.

Conclusie
Mijn conclusie is min of meer dezelfde als die van
de AFM. Vastgoed kan een passende belegging
zijn voor de particuliere belegger. Maar vastgoed
blijft echter een onderwerp dat extra aandacht
nodig heeft.
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