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Inleiding 

 

In het masterjaar van de opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen (Universiteit Gent) 

kadert het schrijven van een masterproef . Aangezien het onderwerp in het onderzoeksdomein van 

bedrijfsfinanciering moest gesitueerd zijn, ging onze voorkeur naar een onderzoek over de invloed 

van de financiële crisis op de vastgoedmarkt en de vastgoedbeleggingsfondsen. 

Enkele overwegingen zetten ons er toe aan dit onderwerp te kiezen. 

Eerst en vooral de interesse voor vastgoed en de mogelijke beleggingsopportuniteiten in vastgoed 

gedurende economisch mindere tijden. 

Een tweede overweging betreft de actualiteit van het onderwerp en de media-aandacht hiervoor. In 

de Tijd, Knack, Trends,… verschijnen doorlopend artikels over vastgoed.  

In de Verenigde Staten werd reeds uitgebreid wetenschappelijk onderzoek verricht naar het verloop 

van de Amerikaanse vastgoedbeleggingsfondsen. Maar voor België blijkt er weinig of geen 

wetenschappelijk onderzoek te zijn afgerond. Wij gingen dan ook graag de uitdaging aan om 

onderzoek te verrichten naar Belgisch direct vastgoed en de vastgoedbevaks. 

In de Verenigde Staten worden vastgoedbeleggingsfondsen erkend als Real Estate Investment Trusts. 

Het zijn closed-end investeringsondernemingen met publiek verhandelde effecten. Om dit statuut te 

verkrijgen worden bepaalde voorwaarden opgelegd. In overeenstemming daarmee spreekt men in 

België over vastgoedbevaks. Het succes van deze beleggingsvorm schuilt in de liquiditeit ervan.  In 

tegenstelling tot direct vastgoed zijn vastgoedbevaks vlot verhandelbaar. Hiernaast moet ook het 

aantrekkelijk rendement van vastgoedbevaks worden vermeld, samen met hun beperkter risico ten 

opzichte van aandelen.  

Direct vastgoed daarentegen biedt enerzijds aantrekkelijke rendementen, maar als gevolg van de 

hoge eenheidsprijs en transactiekosten is deze markt nogal illiquide. Naast mooie rendementen die 

direct vastgoed met zich meebrengen, bieden ze wellicht een betere bescherming tegen inflatie. In 

dit onderzoek zullen wij in eerste instantie een zo goed mogelijk antwoord proberen te geven op de 

volgende onderzoeksvraag: “Wat is de invloed van de huidige financiële crisis op de vastgoedmarkt 

en vastgoedbevaks?” 
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In elk diepgaand onderzoek stuit men op beperkingen. Dat is niet anders voor ons 

onderzoeksproject. Zo is er voor België geen globaal aanvaarde totale rendementsindex voor  

commercieel direct vastgoed beschikbaar . Op basis van data, verkregen door Cushman & Wakefield, 

besloten wij daarom zelf een index te construeren. 

Een tweede beperking betreft het weglaten van bedrijfsobligaties aangezien hier geen 

rendementsindex voor beschikbaar is. 

Ook de groeivoet in reële consumptie per capita werd niet opgenomen in het model. 

Een laatste beperking in dit onderzoek betreft het beperkt aantal waarnemingen gedurende de 

periode van de financiële crisis. Daar de financiële crisis een recent fenomeen is, beschikken wij 

slechts over een zevental waarnemingen met betrekking tot deze periode.  

Onze masterproef wordt als volgt opgebouwd. In een eerste hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag 

uiteengezet en de kernconcepten toegelicht. Eerst worden  onroerend goed en vastgoed 

gedefinieerd, erna volgt een bespreking van de beleggingsmarkt voor onroerend goed, en tot slot 

schetsen we het ontstaan, het verloop en de karakteristieken van de huidige financiële crisis. 

In een tweede hoofdstuk  situeren we onze onderzoeksvraag in de onderzoeksliteratuur. Hierbij 

komen eerst de onderzoeksresultaten aan de orde omtrent de Amerikaanse vastgoedmarkt, de 

vastgoedbeleggingsfondsen en de relatie tussen beide en deze met andere financiële activa. We 

behandelen ook de implicaties van de economie op deze relatie. Op basis van een toonaangevend 

model uit de eerste twee onderzoekslijnen, respectievelijk Clayton & MacKinnon (2003) en Goldstein 

& Nelling (1999) kunnen we dan onze empirsche analyse ontwikkelen en uitvoeren voor de Belgische 

situatie.  

In het derde hoofdstuk wordt ons eigen empirisch onderzoek uitgewerkt betreffende de 

onderzoeksvraag: “Wat is de invloed van de huidige financiële crisis op de vastgoedmarkt en 

vastgoedbevaks in België?” In ons empirisch onderzoek, baseren we ons op twee bovengenoemde 

modellen uit de literatuur. Eerst wordt onze onderzoeksmethodologische aanpak voorgesteld. 

Vervolgens wordt dieper ingegaan op de dataverzameling en de steekproeftrekking.  Daaruit volgen 

dan de univariate, de bivariate en multivariate analyses en resultaten. In een eerste bivariate analyse 

toetsen we de hypothese of en in welke mate het gemiddeld rendement van de verschillende 

variabelen beïnvloed werd door de huidige financiële crisis. In een tweede multivariate analyse gaan 

we na wat de relatie tussen de variabelen is en toetsen we de hypothese of en in welke mate deze 

relatie een invloed van de financiële crisis heeft ondergaan. In een volgende analyse gaan we toetsen 

of het invoeren van een dummyvariabele CRISIS al dan niet een negatief effect heeft op de relatie 
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tussen de verschillende variabelen. Een laatste hypothese die we toetsen is of er een verschil is in de 

invloed van de financiële crisis tussen de soorten vastgoedbevaks, respectievelijk kantoor en 

industrieel, retail en residentieel.  

De masterproef wordt dan afgerond met een algemeen besluit. 
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Hoofdstuk 1: Conceptuele 
verduidelijking van de onderzoeksvraag 

 

In dit hoofdstuk wordt de centrale onderzoeksvraag conceptueel verduidelijkt. Daartoe worden eerst 

de begrippen onroerend goed en vastgoed toegelicht. Vervolgens wordt de markt voor ruimte en 

onroerend goed met bijhorende beleggingsvormen in België geschetst. Tenslotte wordt de huidige 

financiële crisis uiteengerafeld zoals die zijn oorsprong vond in de Amerikaanse woning- en 

hypotheekmarkt. 

Onroerende goederen worden gekenmerkt door hun niet-verplaatsbaar karakter. Gebouwen en hun 

gronden zijn onroerend van aard (art. 518 B.W.). Vastgoed is een synoniem voor onroerend goed en 

heeft betrekking op de gronden en hun opstal. 

Volgens Eichholtz & De Graaf (1997) bestaat de markt voor onroerend goed uit twee deelmarkten, 

namelijk de markt voor ruimte en daarnaast de beleggingsmarkt voor onroerend goed.  

1.1 Markt voor ruimte 
Op de markt voor ruimte, beter gekend als de grondmarkt, ontmoeten de gebruikers van ruimte de 

eigenaars van de ruimte. Elke ruimte wordt bepaald door zijn specifieke fysieke ligging en is uniek 

van kwaliteit. Ruimte kan diverse bestemmingen kennen: ruimte om te wonen, te werken en te 

winkelen.  De grondmarkt is een onvolkomen markt. Noch marktpartijen, noch publieke sturing zijn 

in staat om de vraag en het aanbod naar ruimte vlot op elkaar af te stemmen. De nadruk van deze 

masterproef ligt op de vastgoedbeleggingsmarkt. 

1.2 Beleggingsmarkten voor onroerend goed 
De vastgoedbeleggingsmarkt onderscheidt zich van de markt voor ruimte door de additionele 

eigenschap van het winstoogmerk. Beleggers verhandelen gebouwen met als doel winst te maken. 

Een belegging in vastgoed kan niet alleen op een directe wijze tot stand komen, maar ook op 

indirecte wijze. De nadruk van deze masterproef ligt op de indirecte vastgoedbeleggingsmarkt. 

De vastgoedmarkt kan traditioneel worden opgedeeld in twee segmenten:  het residentieel vastgoed 

en het niet-residentieel vastgoed of commercieel vastgoed. Residentieel vastgoed heeft betrekking 

op woonhuizen en appartementen terwijl commercieel vastgoed betrekking heeft op kantoren, 
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industriepanden en retail of winkelvastgoed. Daar deze paper zich in de bedrijfsfinanciering situeert, 

richt het zich op het niet-residentiële of commerciële segment van de vastgoedmarkt. 

1.2.1 Directe beleggingsmarkt voor onroerend goed 
Een investering waarbij vastgoed wordt aangeschaft door één individu of een groep van individuen 

en waarbij deze hierdoor juridisch eigenaar wordt van het vastgoed, classificeren we als direct 

beleggen. Indien het vastgoed direct wordt aangehouden, is de scheiding tussen gebruiker en 

eigenaar relatief klein. Er is veel direct contact tussen de gebruiker en de eigenaar van het vastgoed. 

De gebruiker betaalt een huurprijs en als tegenprestatie neemt de eigenaar de herstellingswerken1 

op zich. Vastgoed verhuren en verkopen met een meerwaarde levert een stabiel rendement op. 

Daartegenover zijn er aan het aanhouden van vastgoed  risico’s verbonden, namelijk leegstand en 

het afnemen van de vastgoedprijzen. Daar de directe vastgoedmarkt sterke verschillen kan vertonen 

naargelang de fysieke locatie,  kan dit risico beperkt worden door middel van een geografische 

spreiding van het direct vastgoed in de portfolio van de belegger.  

Wat zijn de voor- en nadelen van direct beleggen in vastgoed (Dejonge, 2001)? 

Een eerste voordeel is de geringe correlatie tussen het direct vastgoed en de aandelen en obligaties. 

Door het opnemen van vastgoed in de portefeuille van de belegger kan het totale risico van de 

portefeuille beter gespreid worden, wat tot een stabielere portefeuille kan leiden. Een tweede 

voordeel is de stabiele kasstroom aan huurinkomsten dat vastgoed oplevert gedurende een lange 

termijn,  mede door het invoeren van langetermijnhuurcontracten2. Een derde voordeel is het 

aantrekkelijk rendement dat vastgoed op lange termijn kan aanbieden tegenover een beperkt risico. 

Daar de huurprijzen automatisch gekoppeld worden aan de gezondheidsindex, bieden deze een 

hedge tegen inflatie. Hieruit volgt dat vastgoed in economisch mindere tijden nog steeds een goed 

rendement kan opleveren.  

De noodzaak van een intensief management van de beleggingsportefeuille is een eerste nadeel van 

direct beleggen in vastgoed. Deze beleggingsvorm vereist een intensiever en meer betrokken beleid 

dan een budgettair gelijkaardige portefeuille opgebouwd uit aandelen en/of obligaties. Tegelijk kan 

dit als een voordeel worden aangewend, daar een intensieve opvolging van de portefeuille het 

rendement ervan kan doen toenemen. Een ander niet te onderschatten nadeel betreft de hogere 

transactiekosten. De transacties met betrekking tot vastgoed zijn veel duurder dan transacties met 

                                                           

1
 Onder herstellingswerken vallen de nodige herstellingen aan muren, deuren, trappen, (dak)goten, vloeren, … 

2
 Langetermijnhuurcontracten betreffen contracten met een minimale loopduur van drie tot negen jaar. 
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aandelen of obligaties. Dit maakt van beleggen in direct vastgoed een minder flexibele 

beleggingsvorm. Aansluitend bij de hogere transactiekosten geldt de lagere liquiditeit op de 

vastgoedmarkt. De moeilijkheidsgraad om potentiële kopers en verkopers van vastgoed bij elkaar te 

brengen is hoger dan een transactie in aandelen of obligaties in een vergelijkbaare grootte-orde. Dit 

probleem wordt gedeeltelijk opgelost door de inschakeling van vastgoedmakelaars. 

1.2.2 Indirecte beleggingsmarkt voor onroerend goed 
Met indirect beleggen in vastgoed wordt onrechtstreeks in vastgoed belegd door middel van een 

beursgenoteerd effect. Betreffende België is dit mogelijk door middel van aankoop van aandelen van 

vastgoedbevaks, vastgoedcertificaten of aandelen van vastgoedvennootschappen. Anders gesteld:  

een belegger koopt aandelen in een vastgoedmaatschappij maar hij laat de keuze en het beheer van 

de vastgoedobjecten over aan het management van de vastgoedfondsen. Bij indirect beleggen is de 

scheiding tussen gebruik en eigendom groot. 

Wereldwijd heeft indirect beleggen in vastgoed veel aan belang gewonnen. Het laatste decennium 

werd gekenmerkt door de introductie van nieuwe vastgoedbevaks, vastgoedmaatschappijen en 

certificaten. Dit fenomeen is een gevolg van de securisatietrend. Hierbij worden de schuld -en 

eigendomstitels steeds meer gestandaardiseerd en beursgenoteerd, waardoor de liquiditeit 

toeneemt  en de vastgoedmarkt voor de belegger transparanter wordt. 

Hieronder volgt een bespreking van de soorten van indirect beleggen: vastgoedaandelen, 

vastgoedbevaks en vastgoedcertificaten. Door de grote opmars en de overheersing van de 

vastgoedbevaks in de Belgische vastgoedbeleggingsmarkt leggen we de nadruk in deze masterproef 

op de vastgoedbevaks. 

Vastgoedaandelen   

Vastgoedaandelen zijn eigendomstitels van vennootschappen die actief zijn in de vastgoedsector. In 

België worden slechts enkele vastgoedaandelen genoteerd op Euronext Brussel. De reden voor hun 

beperkte aantal is het fiscaal voordelige statuut die een vastgoedbevak geniet. Hierdoor zijn de 

meeste van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen overgeschakeld naar het bevakstatuut. 

Veel vastgoedbedrijven hebben hun portefeuille ondergebracht in een vastgoedbevak. De 

dividenden van vastgoedaandelen worden onderworpen aan een roerende voorheffing van 25 

procent. 
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Vastgoedbevaks3 

Definiëring 

De meeste OESO-landen en EU-lidstaten voorzien een speciaal statuut voor beursgenoteerde 

vastgoedondernemingen. In België spreekt men van een “vastgoedbevak”. Een vastgoedbevak is een 

vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal voor investeringen in vastgoed met als 

rechtsvorm een naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen. 

Vastgoedbeleggingen worden beschouwd als gebouwen of de zakelijke rechten op gebouwen, 

aandelen van vastgoedvennootschappen, optierechten op gebouwen, vastgoedcertificaten of 

rechten voortvloeiend uit onroerende goederen die in leasing werden gegeven. Het effect van een 

vastgoedbevak is beursgenoteerd en een dividend moet verplicht worden uitgekeerd op basis van de 

huurinkomsten van het onderliggend vastgoed. 

De wettelijke grondslag van de Belgische vastgoedbevak dateert van 4 december 1990 en de 

uitvoerbaarheid werd door een Koninklijk Besluit van 10 april 1995 geregeld. Het Belgisch 

bevakstelsel werd opgericht naar analogie van buitenlandse vastgoedstructuren zoals de “Real Estate 

Investment Trusts” in de Verenigde Staten (1960) en de “Fiscale Beleggingsinstelling” in Nederland 

(1969). Het bevakstatuut werd opgericht met een tweeledig doel, namelijk het garanderen van een 

grotere transparantie van de vastgoedbelegging en het verzekeren van een maximale cashflow. 

Karakteristieken 

Vooreerst lichten we de meest markante karakteristieken nader toe om vervolgens een beperkt 

overzicht te geven van de Belgische vastgoedbevaks. 

De Belgische vastgoedbevaks staan onder supervisie van de Commissie voor het Bank-, Financie- en 

Assurantiewezen en zijn onderworpen aan de hieronder volgende  bepalingen: (Blockerye et 

al.,2006) 

 Verplichte beursnotering, maximaal 1 jaar na erkenning als vastgoedbevak door de 

Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen. 

 Elk gebouw mag maximaal 20% van het vermogen vertegenwoordigen, dit omwille van een 

optimale spreiding van het risico. 

                                                           

3
  Deze tekst omtrent vastgoedbevaks is gebaseerd op het boek: “Vastgoedbevaks, 10 jaar K.B. 10 april 1995” 

van Blockerye et al.,2006. 
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 Men mag zich niet inlaten met ontwikkelingsactiviteiten, men kan het object wel (laten) 

bouwen maar dan moet dit minimaal 5 jaar in het patrimonium blijven. 

 De schuldgraad is beperkt tot 65% van het totaal actief, dit om bescherming van 

aandeelhouders te garanderen. 

 Een vastgoedbevak moet minstens 80% van zijn netto courante winst (zonder rekening te 

houden met meerwaarden of waardeverminderingen) uitkeren als dividend. 

 Het onroerend goed wordt op kwartaalbasis gewaardeerd door onafhankelijke deskundigen, 

dit naar Belgisch boekhoudrecht. 

 Een boeking van de portefeuille gebeurt tegen marktwaarde en zonder 

afschrijvingsmogelijkheid. 

 De vastgoedbevaks genieten van een voordelig fiscaal statuut, zij worden vrijgesteld van 

venootschapsbelastingen mits de dividendvoorwaarde voldaan is. Zij betalen een éénmalige 

belasting van 19,5% (exit-taks) op belastbare bedragen. 

 Een bevrijdende roerende voorheffing van 15% wordt afgehouden bij de betaalbaarstelling 

van het dividend. Indien de vastgoedportefeuille voor meer dan 60% uit residentieel 

vastgoed bestaat, loopt deze roerende voorheffing terug tot 0%. 

 

België heeft in vergelijking met andere landen slechts een klein aantal vastgoedbevaks. Mede door 

de recente invoering van het Belgische bevakstelsel in een klein land, is het dan ook niet 

verwonderlijk dat België slechts een beperkt aantal vastgoedbevaks kent. In figuur 1 in de bijlage 

treft u een overzicht van de Belgische vastgoedbevaks met bijhorende informatie. 

Toekomstschets 

De meerderheid van de Europese landen kent reeds een REIT-structuur. Zo hebben we in België de 

bevaks, in Frankrijk Société d’Investissement Immobiliers Cotée, in Duitsland de German Real Estate 

Investment Trust, in Italië Fondi di Investimento Immobiliare enzovoorts… Tot op heden zijn er nog 

meerdere Europese landen die deze structuur niet kennen of nog niet doorgevoerd hebben. Dit 

vormt één van de grootste struikelblokken om een Euro-REIT, een fiscaal transparante structuur voor 

vastgoedbeleggingen in heel de Europese Unie, op te zetten. 

De Euro-REIT zou internationale transacties vereenvoudigen en meer kostenefficiënt zijn. Problemen 

echter zijn, zoals reeds vermeld, dat niet elk euroland over een REIT-structuur beschikt en dat de 

belastingstarieven op winst, dividenden en inkomsten verschillend zijn op nationaal niveau. Om dit te 

verwezenlijken is een eenduidige fiscale structuur omtrent REIT noodzakelijk. 
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Vastgoedcertificaten 

Vastgoedcertificaten zijn effecten, al dan niet beursgenoteerd, die een schuldvordering 

vertegenwoordigen tegenover de vennootschap die de certificaten uitgeeft. 

Bij een vastgoedcertificaat heeft de houder ervan recht op een deel van de huurinkomsten (via 

coupons)  en op een deel van de verkoopprijs van gebouwen en terreinen. Met andere woorden een 

bedrijf doet een beroep op het vermogen van beleggers om een bepaald vastgoedproject te 

financieren.   

Vóór 1995 waren certificaten de enige indirecte beleggingsmodaliteit voor particulieren om deel te 

nemen aan grote vastgoedprojecten. Aan vastgoedcertificaten zijn echter enkele nadelen verbonden 

waardoor de vastgoedbevaks een aantrekkelijk alternatief bieden. 

De vastgoedcertificatenmarkt wordt gekenmerkt door schaarste als gevolg van het beperkt aantal 

verhandelbare effecten. Een vastgoedcertificaat heeft slechts betrekking op één project, waardoor 

de marktkapitalisatie van het certificaat gering is en de certificatenmarkt weinig liquide.  Doordat 

slechts één certificaat per onroerend goed of per beperkt aantal onroerende goederen wordt 

uitgegeven, wordt de mogelijkheid van risicospreiding beperkt. 

In België worden volgens De Muynck (2007) twee soorten vastgoedcertificaten erkend: de leasing 

certificaten en de huurcertificaten. 

Leasingcertificaten hebben betrekking op onroerend goed dat aan gebruiker(s) ter beschikking wordt 

gesteld  in de vorm van een leasingcontract. De identiteit van de huurder en de looptijd van het 

contract zijn hierbij bekend. De uitvoering van de aankoopoptie door de huurder op het einde van de 

looptijd is daarentegen, onbekend. 

Bij huurcertificaten gaat het om een standaard huurovereenkomst (3-6-9 jaar) of handelshuur 

waarbij dus leegstand van het pand mogelijk is en de huurinkomsten onzeker zijn. 

1.3 Ontstaan, verloop en karakteristieken van de huidige financiële 

crisis 
Aan de basis van de huidige financiële crisis ligt de zogenaamde “subprime crisis” in de Verenigde 

Staten. De “subprime crisis” is een kredietcrisis op de Amerikaanse financiële markt veroorzaakt door 

de ineenstorting van de Amerikaanse woningmarkt en het op grote schaal toekennen van 

hypotheekleningen tegen zwakke kredietvoorwaarden. Door de verstrengeling van complexe 

financiële instrumenten,  verbonden met de Amerikaanse hypotheekmarkt in belangrijke financiële 
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instellingen wereldwijd, was de “subprime crisis” de directe aanleiding tot een wereldwijde financiële 

crisis.  In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de oorzaken van de “subprime crisis” en 

de gevolgen ervan die geleid hebben tot de huidige financiële crisis. 

1.3.1 De roots van de “subprime crisis” in de Verenigde Staten 
Midden jaren ’90 werden de VS geconfronteerd met een hausse op zowel de woningmarkt als de 

aandelenmarkt. De toename van het aandelen- en woningkapitaal  werden door Amerikaanse 

gezinnen als een vermogenseffect gepercipieerd. Dit leidde ertoe dat gezinnen een groter deel van 

het inkomen consumeerden en investeerden en hierdoor minder gingen sparen. Baker (2008) toonde 

aan dat tussen 1995 en 1999 de spaarquote bij Amerikaanse gezinnen werd gereduceerd van 5% tot 

2% van het beschikbaar inkomen. Een deel van de extra bestedingen werd geïnvesteerd in vastgoed, 

wat de vraag naar vastgoed deed toenemen. Door de inelasticiteit van het aanbod van vastgoed op 

korte termijn werd de additionele vraagstijging, als gevolg van het marktprincipe, weerspiegeld in 

een toename van de woningprijzen. De bijkomstige prijsstijgingen werden door potentiële kopers 

geïnterpreteerd als een signaal voor de verdere stijging op de woningmarkt en men calculeerde deze 

toekomstige prijsstijgingen in bij de waardering van vastgoed. Baker (2002) benadrukte dat de reële 

woningprijzen gedurende de periode 1953-1995 nauwelijks veranderden. Shiller (2006) ging zelfs 

verder. Hij wees op het feit dat de reële woningprijzen in 100 jaar voorafgaand aan 1995 

onveranderd waren gebleven en dat in de periode 1995-2002 een prijsstijging van 30 procent werd 

opgetekend in de reële woningprijzen. De evolutie van de woningprijzen gaf aan dat de toename op 

de vastgoedmarkt tussen 1995 en 2002 niet gedreven werd door de fundamentele krachten van de 

vastgoedmarkt, maar louter door speculatie. Op de huurmarkt, die gedreven werd door dezelfde 

krachten als de vastgoedmarkt, kon Baker (2008) slechts een toename van 10 procent optekenen in 

diezelfde periode. Deze aanwijzingen bevestigen de ontwikkeling van een zeepbel op de 

Amerikaanse vastgoedmarkt, opgewekt door speculatie. 

De zeepbel op de vastgoedmarkt werd aangewakkerd door zowel een vraag- als een aanbodeffect. 

Enerzijds werd in 2002 een toename van 25 procent genoteerd tegenover de periode 1993-1995 in 

het gemiddeld aantal woningbouwwerven. Dit resulteerde in een overaanbod op de huurmarkt. In 

1995 hadden slechts 7,5% van de advertenties betrekking op huurwoningen, wat in 2002 al 9% bleek 

te zijn (Baker, 2008). Betreffende de vraagzijde was de aandelenmarkt tijdens de periode 2000-2002 

onderhevig aan een recessie als gevolg van de technologiezeepbel. Beleggers verloren hun 

vertrouwen in de aandelenmarkten en richtten zich tot de vastgoedmarkt als veilig alternatief. Naar 

aanleiding van het zwakke herstel van de recessie verlaagde de Federal Reserve Board de 

rentevoeten herhaaldelijk. Baker (2008) merkte op dat de Amerikaanse rentevoet in de zomer van 

2003 een historisch laagtepunt van 1% had bereikt. Al snel volgde de hypotheekrente deze trend en 
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daalde tot 5,25%, het laagste peil bereikt in de laatste 30 jaar op de Amerikaanse hypotheekmarkt. 

Als gevolg van de lage hypotheekrentevoet zagen vele gezinnen en beleggers een opportuniteit om 

goedkope leningen aan te gaan. De lage rente resulteerde volgens Baker (2008) in een toename van 

de woningprijzen van 31,6% tussen de laatste kwartalen van 2002 en 2006, een toename van 50% in 

de woningbouwactiviteit tegenover de pre-zeepbel fase,  een laagtepunt in de spaarquote van 

slechts 1% in 2007 en een boom in de consumptie.  

De hausse in de bouwsector leidde uiteindelijk tot een overaanbod op de Amerikaanse woningmarkt. 

Baker (2008) merkte op dat in 2006 de meerderheid van de advertenties betrekking hadden op de 

verkoop van vastgoed, in tegenstelling tot het overaanbod op de huurmarkt in 2002. Uiteindelijk 

werd het in de zomer van 2007 onmogelijk om de hoge vastgoedprijzen te ondersteunen en barstte 

uiteindelijk de vastgoedzeepbel. De vastgoedprijzen begonnen te dalen en dit met een accelererend 

effect. Eind 2007 tekende de S&P Case-Shiller woningprijsindex een daling van 15% op tegenover de 

piek in de zomer van 2007. Begin 2008 werd in grote Amerikaanse steden reeds een daling van 30% 

genoteerd. In totaal ging er $ 7.000 miljard additioneel vastgoedkapitaal verloren, een gemiddelde 

van $ 100.000 per eigenaar. Het accelererend effect en de verdere gevolgen naar de financiële 

markten toe hadden hun oorsprong in de Amerikaanse hypotheekmarkten. 

1.3.2 De complexe Amerikaanse hypotheekmarkten 
Quigley & Shiller (2005) concludeerden uit hun studie dat een toename van 1 procent extra 

vermogen als gevolg van een toename van de vastgoedprijzen, leidde tot een additionele consumptie 

tussen 0,11% en 0,17%. Daar het vermogeneffect slechts een perceptie is moet deze additionele 

consumptie worden gefinancierd. Quigley & Shiller (2005) toonden aan dat de toename in de waarde 

van residentieel vastgoed een stijging in het aantal hypotheekleningen tot gevolg had.  

De Amerikaanse hypotheekmarkten werden gedurende de jaren ’90 gekenmerkt door leningen met 

vaste interestvoeten. Als gevolg van de securisatietrend op de financiële markten werd het mogelijk  

een pool te construeren met een groot aantal hypotheekleningen met gelijkaardige kenmerken. Deze 

pools werden als onderliggend actief gebruikt voor de zogenaamde “Mortgage-Backed Securities”, 

kortweg MBS, waarvan effecten werden uitgegeven. Als tegenprestatie ontvingen de eigenaars van 

MBS-effecten een vergoeding van de hypotheeknemers wiens hypotheken deel uitmaakten van de 

onderliggende pool.  

De Amerikaanse hypotheekmarkt wordt gekenmerkt door twee categorieën van uitgevende 

financiële instellingen. Enerzijds de “Government Sponsored Entreprises” (GSE), die 

hypotheekleningen uitgeven gebonden aan strikte kredietvoorwaarden en documentatie, met een 

maxima ten belope van $417.000 tot $727.750. De taak van de GSE bestaat erin de hypotheken te 
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verzekeren. Anderzijds zijn er de “Asset-Backed Securities” (ABS), deze worden uitgegeven door 

andere financiële intermediaire instellingen. Slechts twee redenen kunnen verhinderen dat 

hypotheekleningen deel uitmaken van GSE-pools. Allereerst kunnen de ontleende bedragen de 

maxima overschrijden. Deze hypotheken worden “jumbo-hypotheken” genoemd. Ten tweede is het 

mogelijk dat de persoon die de lening aangaat niet voldoet aan de vereiste kredietstandaarden. 

Gedurende het laatste decennium werd een structurele verandering in de hypotheekbronnen 

waargenomen. Cencchetti (2008) toonde  aan dat in 1996, van alle hypotheekleningen, 70% 

uitgegeven werd door de GSE. In 2004 bedroeg het marktaandeel van de GSE-hypotheken slechts 

10% tegenover 40% ABS-hypotheken. Aatzuis, Kashya & Shin (2008) benadrukten dat in de periode 

2001-2006 het aantal hypotheken die de maxima van de GSE overschreden slechts licht afnamen, 

maar dat het marktaandeel van hypotheken waarvan de schuldenaar niet voldeed aan de vereiste 

kredietvoorwaarden sterk toenam van 9,7% in 2001 tot 33,5% in 2006. 

Baker (2008) benadrukte het belang van de populariteit van niet-gestandaardiseerde 

hypotheeklening, de “over-the-counter” hypotheekleningen. Door het geavanceerd financieel 

systeem was het mogelijk verschillende producten te creëren om potentiële hypotheekleners met 

lage kredietrating de kans te geven een hypotheeklening aan te gaan. Dit soort hypotheekleningen 

had als risico dat er onzekerheid heerste omtrent toekomstige afbetalingen. Deze soort van 

hypotheekleningen werd typisch uitgegeven onder de marktrente. Maar na een bepaalde periode 

steeg de interestvoet naar een hoger niveau zelfs zonder de toename van de marktinterest. Deze op 

maat gemaakte hypotheekleningen werden ontwikkeld om aan personen die niet in aanmerking 

kwamen voor een GSE-hypotheek, de mogelijkheid te bieden mee te profiteren van de opmars van 

de vastgoedmarkt en de lage hypotheekrente. Zo werden “subprime” hypotheken uitgegeven. 

“Subprime” hypotheken zijn hypotheekleningen uitgegeven aan personen met een lage 

kredietgeschiedenis. Hun interestvoet ligt 2 tot 4 percentpunten hoger dan een traditionele 

hypothecaire lening. Volgens Baker (2008) waren 25% van de uitgegeven hypotheekleningen in 2005 

“supprime” hypotheken, tegenover 9% in 2002. Een ander soort hypotheeklening waren de “Alt-A 

mortgages”. Deze hypotheekleningen werden uitgegeven aan personen met een gematigde 

kredietgeschiedenis of personen met  incomplete documentatie omtrent inkomen en activa. Baker 

(2008) schatte het gezamenlijk marktaandeel van “subprime” en “Alt-A” hypotheekleningen in 2006 

ongeveer 40% van de hypothecaire markt. 

Door de mogelijkheid om hypotheekleningen op de secundaire markt te verhandelen en door 

bijhorende transactiepremies, ontstond de incentive dat ABS-uitgevers weinig oog hadden voor de 

kredietwaardigheid van de schuldenaars. Door het doorverkopen van de risicovolle 

hypotheekleningen aan financiële instellingen ontliepen de uitgevers van de hypotheekleningen het 
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risico slachtoffer te worden van een eventuele weerhouding van terugbetaling door de schuldenaars. 

Banken verdienen door uitgifte van “Mortgage-Backed Securities” een emissiepremie. Hierdoor 

hechtten de financiële instellingen weinig waarde aan de kwaliteit van de onderliggende activa van 

de hypotheekleningen. De liquiditeit van de MBS was enkel afhankelijk van de rating toegekend aan 

het actief. Rating agentschappen werden vergoed in ruil voor het labelen van de MBS. Om de 

klantzekerheid te garanderen hadden ratingagentschappen incentives om hogere ratings aan 

risicovolle effecten te verbinden. 

Het MBS-proces werd mogelijk gemaakt door de creatie van complexe financiële instrumenten,  zoals 

“Collaterized Dept Obligation”, kortweg CDO’s. CDO’s zijn een verzameling van verschillende 

“Mortgage-Backed Securities” samen met andere activa, zoals studentenleningen, 

kredietkaartschulden, … . Een CDO werd gerangschikt in schijven naar gelang de toegekende ratings 

en per schijf werden schuldtitels uitgegeven waarbij aan de hoogste schijf de eerste claim op 

betalingen werd toegekend. Omwille van de recente geschiedenis van deze effecten hadden 

ratingbureaus een geringe basis voor het toekennen van ratings aan de betreffende activa. 

Gedurende de eerste jaren van de CDO’s was de wanbetalingsgraad van hypotheekleningen laag als 

gevolg van de toenemende woningprijzen. Deze boden de zekerheid dat een meerderheid van de 

hypothecaire leningen terugbetaald werden. Ratingagentschappen hielden tijdens de risicobepaling 

geen rekening met de mogelijkheid van een prijsdaling op de vastgoedmarkt, waardoor hoge ratings 

aan CDO’s werden toegekend, die in werkelijkheid in grote getale vertegenwoordigd werden door 

rommelkredieten. 

Om de complexe situatie nog meer te compliceren, werden door verscheidene financiële instellingen 

(onder andere  Citygroup)  “Structured Investment Vehicle” (SIV’s) opgericht. SIV’s zijn 

onafhankelijke bedrijven wiens enige activa CDO’s zijn. De banken gaven aandelen en obligaties uit in 

ruil voor  SIV’s, om zo passiva van hun balans te houden en zich in te dekken tegen het kredietrisico. 

Een laatste type van speculatief financiële activa dat mede aan de basis ligt van de huidige crisis is de 

“Credit Default Swap”, CDS. CDS’s zijn een hedge tegen het risico van een wanbetaling op activa van 

dubieuze waarde. Door de opkomst van CDS’s waren kleinere ondernemingen sneller geneigd om 

hun schuldtitels te verkopen omdat hun krediet door de uitgevende banken van CDS’s werd 

verzekerd. CDS werden ook uitgegeven voor MBS en andere derivaten, wat de aanzet gaf tot de 

verkoop van MBS van dubieuze kwaliteit. Bank of International Settlement schatte de totaal fictieve 

waarde van de CDS’s meer dan $ 45.000 miljard in juni 2007. 
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1.3.3 Het principal-agent probleem 
Een onderschat probleem is hierbij het principal-agent probleem. In de Verenigde Staten worden 

managers gestuurd door korte termijn incentives. Het management, de agent, in de bedrijven hecht 

echter weinig belang aan de lange termijnperspectieven van de aandeelhouders, de principals. 

Gestuurd door de korte termijn beoordeling voerde het management risicovolle beslissingen door 

die de levensvatbaarheid van de bedrijven op lange termijn in het gedrang kon brengen. Deze lijn kan 

worden doorgetrokken naar de uitgifte van de “subprime”, “Alt-A” hypotheken en verkoop van 

CDS’s, waarbij de onderliggende activa vaak zeer risicovol waren. Bij het uitschrijven van dergelijke 

schuldtitels werd het management van de financiële instellingen gestuurd door de aantrekkelijke 

premies gekoppeld aan de uitgiftes. Deze premies waren een bron van kortetermijnopbrengst, 

waarop het management bonussen kreeg toegerekend. Baker (2008) toonde aan dat in 1996 minder 

dan 16% van de bedrijfswinst afkomstig was van het uitgeven van dergelijke schuldtitels. Een 

opmerkelijke stijging werd waargenomen in 2006, toen meer dan 30% van de bedrijfswinst zijn 

oorspong vond in de uitgifte van risicovolle schuldtitels. De bedrijfswinsten waren slechts illusionair, 

en dus de aanleiding voor latere verliezen. Met een lange termijnvisie werd door het management 

geen rekening gehouden en beslissingen werden genomen enkel met het oog op de enorme 

bonussen verbonden aan de kortetermijnwinsten. 

1.3.4 Het uiteenspatten van de bubbel op de huizenmarkt: de aanleiding tot 

financiële stress 
Vanaf de zomer 2006 begon de Amerikaanse woningmarkt te keren naar aanleiding van een toename 

van de rentevoet. Hierdoor kwamen meerdere hypothecaire kredietnemers in de problemen en 

brachten de dalende woningprijzen, de waarde bij de verkoop van de onderliggende activa in het 

gedrang. De verkoop bracht immers onvoldoende financiële middelen op om de hypothecaire schuld 

volledig af te lossen. Door de significante toename van het aantal wanbetalingen op hypothecaire 

leningen werden financiële instellingen gedwongen grote bedragen af te schrijven op de MBS die als 

onderliggende activa de risicovolle “subprime” hypotheekleningen hadden of derivaten gebaseerd 

op geassocieerde “subprime” componenten.  

In de winter van 2007 werden de financiële markten zwaar getroffen als gevolg van deze 

afschrijvingen. Financiële instellingen werden geconfronteerd met bankruns, met name door de 

afname van het vertrouwen van investeerders met portefeuilles samengesteld uit verschillende 

complexe activa. Het was voor deze investeerders immers onmogelijk geworden te weten in   

hoeverre zij blootgesteld waren aan de risico’s van rommelkredieten. Als gevolg van het geschonden 

vertrouwen droogde de interbancaire geldmarkt op en kwamen we terecht in een kredietcrisis. 
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De financiële crash had ook een belangrijke feedback op de woningmarkt. Door een toename in het 

aantal gedwongen verkopen steeg het aanbod van het aantal woonhuizen aanzienlijk. Daar 

tegenover verstrengden de banken de kredietvoorwaarden en werden grotere 

afbetalingspercentages geëist. Als gevolg hiervan daalde de vraag naar woningen sterk. Door het 

samenspel van vraag- en aanbodkrachten kreeg de prijsdaling op de vastgoedmarkt nog een 

accelererend  effect. Baker (2008) stelde vast dat in het eerste kwartaal van 2008 de S&P Case-Shiller 

20 city index 20%  daalde op jaarbasis. 

De verdere afname op de Amerikaanse vastgoedmarkt was de aanleiding tot verdere financiële 

turbulentie.  

1.3.5 De financiële crisis slaat wereldwijd toe 
Grote delen van het kredietrisico van de hypotheekleningen waren door middel van effecten van 

CDO’s  wereldwijd verkocht aan institutionele beleggers. Hierdoor werd iedereen geconfronteerd 

met mogelijke verliezen op beleggingen met als gevolg dat de markt voor alle gesecuriseerde 

effecten  ineenstortte. 

De financiële crisis in de VS verspreidde zich via drie kanalen verder doorheen de wereldwijde 

economie, namelijk via kredietverlening, vermogenseffecten en vertrouwen. 

Vooreerst werd kredietverlening in de VS moeilijker omdat de meerderheid van de financiële 

instellingen afschrijvingen moesten doorvoeren op een brede en dikwijls risicovolle 

hypotheekportefeuille in hun bezit. Als gevolg hiervan leed de bancaire sector verliezen en werd het 

verstrekken van kapitaal gebonden aan zeer strikte voorwaarden. Het wantrouwen op de geldmarkt 

resulteerde in hoge risicopremies. De grote vermogensverliezen in aandelen en vastgoed  

resulteerden in het verlies van een deel van de kapitaalbasis. De negatieve gevolgen kwamen als “ 

second round feedback loop” bovenop de initieel geleden verliezen als gevolg van de 

rommelkredieten tijdens de vastgoedzeepbel. 

De securisatie en vervlechting van de wereldwijde economische en financiële systemen hadden als 

gevolg dat deze crisis niet beperkt bleef tot de Amerikaanse markt. Banken uit de westerse landen 

kwamen in de problemen door het bezit van portefeuilles met activa met onderliggend 

gesecuriseerde Amerikaanse risicovolle “subprime” hypothecaire leningen. Europa kwam in de kern 

van de crisis door de stijgende risicopremies en door de opdroging van de interbancaire 

kredietmarkt. Een meerderheid van Europese kredietinstellingen is voor een groot deel afhankelijk 

van bancair krediet en ook andere kredietmogelijkheden zijn minder toegankelijk geworden. Als 

gevolg hiervan werden ook Europese banken geconfronteerd met grote afschrijvingen op activa en 
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daaruit volgende grote verliezen. De ECB en nationale banken pompten meermaals miljarden euro’s 

in de Europese economie om de solvabiliteit en liquiditeit van financiële instellingen te helpen 

verzekeren.  

Een tweede kanaal zijn de vermogenseffecten. Deze raken drie marktpartijen, namelijk de gezinnen, 

de bedrijven en de overheden. Betreffende de gezinnen zijn door de ineenstorting  van de 

aandelenmarkt en de huizenmarkt de aandelen- en vastgoedvermogens zwaar aangetast. Macro-

economisch resulteert dit in een toename van de besparingen en een verdere afname in de vraag 

naar aandelen en vastgoed. Logischerwijs volgt hieruit een daling van de consumptie. Ook bedrijven 

worden niet gespaard. Zij moeten hun vermogensverliezen aanvullen om de reserves op peil te 

houden. Daardoor gaan bedrijven investeringen uitstellen en afblazen. Bedrijven worden ook 

geconfronteerd met vraaguitval, waardoor het herstellen van de vermogenspositie door het niet 

uitkeren van de winst geen optie meer is. De laatste partij die getroffen wordt door de wereldwijde 

crisis zijn de overheden. Zij leiden vermogensverliezen door het uitvoeren van reddingsoperaties, 

lagere belastingsinkomsten en verhoogde uitgaven aan sociale zekerheden door de toegenomen 

werkloosheid. 

Vertrouwenseffecten hebben een onderschatte rol in het verdere verloop van de crisis. Als gevolg van 

dit effect werkt de multiplier van de economie minder goed. In een stabiele situatie gaan mensen 

ook een deel van de inkomenstoename consumeren. Deze extra consumptie komt ten goede aan de 

bedrijven, die hierdoor een extra winst maken. Bedrijven gaan een deel van deze winst investeren, 

wat opnieuw ten goede komt aan andere bedrijven, die deze extra winst op hun beurt opnieuw gaan 

investeren en zo komen ze terecht in een opwaartse kringloop. Maar door een gebrek aan 

vertrouwen wordt dit macro-economisch proces neerwaarts verstoord. Mensen gaan meer sparen 

en bedrijven zien geen kansen op extra winst meer, dus ook geen extra investeringen. Een 

noodzakelijke voorwaarde voor het herstel van het vertrouwen zijn overheden die duidelijkheid 

scheppen over het beleid die ze voeren en transparantie van de financiële instellingen omtrent hun 

verdere verlies. 
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Hoofdstuk 2: Literatuurstudie 

 

In meerdere buitenlandse onderzoeken werd reeds de relatie tussen de aandelenmarkt, de 

vastgoedmarkt en de vastgoedbeleggingsfondsen onderzocht. Over deze relatie voor België werden 

nog geen publicaties gevonden. Ook over de invloed van de huidige financiële crisis op deze relatie, 

blijken nog geen publicaties beschikbaar voor ons land. In ons onderzoek zullen wij daarom pogen 

om een zo concreet mogelijk antwoord te bieden op de volgende vraag: “ Wat is de invloed van de 

financiële crisis op de vastgoedmarkt en op de vastgoedbeleggingsfondsen in België, en specifiek op 

de vastgoedbevaks?” 

Vooreerst bespreken we de literatuur omtrent waardeontwikkelingen in direct vastgoed en indirect 

vastgoed. Vervolgens leggen we de link tussen beide soorten vastgoedbeleggingen en bestuderen we 

de relaties met andere financiële activa. Tot slot behandelen we de literatuur omtrent de implicaties 

van de economie op deze relatie. 

2.1 Beschikbare onderzoeksresultaten betreffende directe en 

indirecte beleggingen  

2.1.1 Onderzoeksresultaten betreffende directe vastgoedbeleggingen 
Direct vastgoed is de populairste beleggingsvorm betreffende vastgoed, maar de directe 

vastgoedmarkt wordt gekenmerkt door diverse nadelen.  Zo heerst op de directe vastgoedmarkt een 

gebrek aan betrouwbare gegevens waardoor een correcte waardering van het object verhinderd 

wordt. Daarnaast wordt de directe vastgoedmarkt gekenmerkt door een lage liquiditeit, want 

eenmaal het vastgoed gekocht, is de onmiddellijke mogelijkheid tot verkoop hiervan zeer miniem. Er 

komt immers meer bij kijken dan men zich soms bewust is. Zo moet een koper gevonden worden, 

alsook moet er een correcte prijs tot stand komen en dan laten we nog de transactiekosten die 

hiermee gepaard gaan achterwege.  

Naast de hierboven opgenoemde minpunten van investeren in direct vastgoed, zijn er uiteraard ook 

positieve elementen aan verbonden. Zo biedt deze beleggingsvorm een aantrekkelijk rendement aan 

investeerders. Het totaal rendement dat verkregen wordt via beleggen in direct vastgoed wordt 

gevormd door enerzijds direct cashrendement, verworven uit huurinkomsten van het onderliggend 

vastgoed, anderzijds door een eventuele stijging in marktwaarde van het vastgoed. Als gevolg van de 

automatische indexering van de huurstromen aan de inflatie, biedt een investering in direct vastgoed 
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een zekere bescherming tegen inflatie. Op dit laatste wordt dieper ingegaan bij het macro-

economisch gedeelte van het literatuuroverzicht. Wanneer uitspraken gedaan worden omtrent de 

rendementen moet in acht genomen worden dat indien met eigen vermogen wordt gefinancierd, het 

rendement hoger zal zijn dan wanneer de financiering gebeurt met vreemd vermogen. Bij de 

financiering door middel van vreemd vermogen volgt een verhoging van de maandelijkse lasten. In 

onderzoek met betrekking tot direct commercieel vastgoed in de Verenigde Staten wordt meestal 

gebruik gemaakt van de NCREIF data. Clayton & Mackinnon (2003) hanteren deze kwartaaldata en 

bekwamen een gemiddelde kwartaalrendement van 2,31% voor de periode 1979-1998.  

Figuur 1 Evolutie totaal rendement direct vastgoed in België 

 

In België kenden wij, op basis van kwartaaldata, in de periode voorafgaand aan de technologie 

zeepbel van 2001, voornamelijk positieve rendementen met schommelingen tussen 0,8% en 7,6% 

(zie figuur 1). Begin 2001 werd gekenmerkt door een negatief rendement van -0,5%, bevestigd door 

Manceaux & Ledent  (INGvastgoedexperts, 2009). In daaropvolgende jaren kende het rendement een 

sterk herstel, met als hoogtepunt in 2006, een rendement van 8,7%. Manceaux & Ledent (2009) 

verklaren deze piek als een consequentie van de repatriëring van het spaargeld belegd in het 

buitenland, op zijn beurt als gevolg van de eenmalige bevrijdende aangifte en de harmonisering van 

de roerende heffing in Europa. Een andere mogelijke verklaring voor de opwaartse trend in het 

rendement van direct vastgoed kan te danken zijn aan de verandering in de waarde van het 

onderliggend vastgoed. In meer recentere jaren en mede als gevolg van de financiële crisis, werd in 

België een daling opgetekend van ongeveer 8% tussen kwartaal 3 van 2007 en kwartaal 4 van 2008. 

(Thompson Financial Datastream) 
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Opvallend is het feit dat België in mindere mate getroffen wordt door de financiële crisis in 

vergelijking met andere Europese landen (Spanje, Verenigd Koninkrijk,Ierland, Frankrijk… ) en de 

Verenigde Staten, betreffende direct vastgoed. Het cyclisch effect op de Belgische vastgoedprijzen is 

beduidend lager dan in sommige buurlanden. De redenen hiervoor zijn dat ten eerste dat het 

merendeel van de Belgische bevolking eigenaar is van een eigen woning. Ten tweede dat België een  

veel kleinere oppervlakte kent dan andere landen en zich daardoor de noodzaak minder voordoet 

om te verhuizen omwille van werkgelegenheid. Tot slot zorgt ook de aanwezigheid van de NAVO en 

EU-organisaties voor een positief effect op de Brusselse kantoormarkt. De Belgische vastgoedmarkt is 

niettemin onderhevig aan prijsschommelingen maar niet zo groot als in naburige landen. Tussen 

2000 en het heden kende België enorme prijsstijgingen. Deze kenden echter niet het bruusk verloop 

als bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, Spanje en Frankrijk (Netto, De Tijd, 2009). Vandaar dat in België 

misschien een kleinere vastgoedprijsdaling zal plaatsvinden in de toekomst en België minder 

onderhevig zal zijn aan de financiële crisis, wat betreft direct vastgoed. Volgens ING-experts spreekt 

men in ons land dan ook meer van een correctiefase in de vastgoedmarkt dan van een crash zoals in 

andere landen, aangezien het overwaarderingverschijnsel op de directe vastgoedmarkt in België 

kleiner geacht wordt dan in de naburige landen. 

2.1.2 Onderzoeksresultaten betreffende indirecte vastgoedbeleggingen 
Vastgoedbeleggingsfondsen in de Verenigde Staten worden erkend als Real estate Investment Trusts, 

of kortweg REITs. Het zijn closed-end investeringsondernemingen met publiek verhandelde 

aandelen. De National Association Of Real  Estate Investment Trusts (NAREIT) richtte in 1960 een 

erkend stelsel op voor REITs, waarbij aan vier voorwaarden voldaan moest worden. Vooreerst moest 

minimum 75% van alle activa bestaan uit hypotheken, vastgoedkapitaal of overheidseffecten. Ten 

tweede werd verplicht dat minstens 95% van alle belastbare inkomens jaarlijks verdeeld werd onder 

alle aandeelhouders. Als derde voorwaarde moet minimum 75% van het bruto inkomen zijn 

oorsprong vinden in huuropbrengst, hypotheken en meerwaarden op de verkoop van vastgoed. Als 

laatste voorwaarde werd gesteld dat vastgoed primair niet mocht worden aangehouden met het oog 

op de verkoop. De REITs werden in drie categorieën geclassificeerd: equity REITs, mortgage REITs en  

hybrid REITs. NAREIT meldde eind 2008 een marktkapitalisatie van $191.651 miljoen aangaande 

REITs in de Verenigde Staten. Hierbij werd een classificatie gemaakt tussen equity REITs (92%),  

mortgage REITs (7%) en hybrid REITS (1%). (NAREIT 2008) 

Het laatste decennium kenden vastgoedbeleggingsfondsen een bloeiperiode. Zij werden aanzien als 

een interessant alternatief voor een directe vastgoedbelegging. Diverse redenen liggen hier aan de 

grondslag.  
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Ten eerste kennen vastgoedbeleggingsfondsen  de karakteristieken van hybride activa. Ze vertonen  

eigenschappen van zowel direct vastgoed als van aandelen. De directe vastgoedmarkt wordt 

gekenmerkt  door haar illiquiditeit en lage volatiliteit, de aandelenmarkt daarentegen door hoge 

volatiliteit en hoog rendement. De REITs combineren zowel deze bovengenoemde nadelen als de 

voordelen van beide alternatieve beleggingsvormen en bieden op die manier een aantrekkelijke 

investeringsopportuniteit  (Ciochetti, Craft & Shilling, 2002).  

Een tweede reden voor de toeloop in REIT was de beurscrash van 2001 als gevolg van de 

technologiebubbel. Veel beleggers verloren het vertrouwen in de traditionele aandelenmarkten en 

door de stijgende woningprijzen bleek een investering in vastgoed een aantrekkelijk alternatief (Ling 

& Naranjo, 2003). 

Een derde belangrijke verklaring voor het succesverhaal van de REITs zijn de aantrekkelijke 

rendementen. Rendementen van REITs zijn opgebouwd  uit een dividendrendement en de eventuele 

meer- of minwaarde bij de verkoop van het aandeel. Zo onderzochten Clayton & MacKinnon (2003)  

de gemiddelde opbrengst van de vastgoedbeleggingsfondsen over een periode van 1979 tot en met 

1998. Zij kwamen hierbij tot een resultaat van  3,12 % op basis van kwartaaldata. Uit eigen 

onderzoek bleek dat bij het begin van de 21e eeuw de REITs, op basis van maandelijkse data, een 

stijgend verloop kenden met een piek in januari 2007, waar een rendement werd genoteerd van 

7,83%. Na het bereiken van het hoogtepunt begin 2007 werd een negatieve tendens merkbaar en 

bereikten de rendementen van de REITs een dieptepunt gedurende de periode september 2008- 

november 2008, met respectievelijke rendementen van -30,23% en -21,51%. Deze enorme daling 

was een gevolg van de crash op de Amerikaanse woningmarkt alsook van de algemene beursmalaise 

in die periode. Begin 2009 werden opnieuw negatieve rendementen opgetekend voor de 

vastgoedbeleggingsfondsen. (resp. -16,49% en -19,46%) (zie figuur 2).  
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Figuur 2 Evolutie REITs totale rendementsindex 

 

Indien men de dividendrendementen van de REITs, op basis van maandelijkse data vergelijkt met 

deze van overheidsobligaties op 10 jaar valt op dat REITs een hoger dividend kenden, vooral in de 

recentere jaren (zie figuur 3). REITs waren dus een interessante opportuniteit voor investeerders.  

Sinds oktober 2008 vertonen de REITs grote verschillen in vergelijking met voorgaande periodes.  Zo 

werd een dividendrendement van  8,22% (oktober 2008), resp. 9,96% voor januari 2009, genoteerd 

voor de vastgoedbeleggingsfondsen, tegenover een magere 3,81% (oktober 2008), resp.2,52% 

(januari 2009) voor de overheidsobligaties op 10 jaar. De hogere percentages genoteerd in 2008 

kunnen verklaard worden door de verplichting van REITs om minstens 95% van het belastbaar 

inkomen uit te keren als dividend. Als onderliggende reden voor de vergroting van de kloof tussen 

REITs en overheidsobligaties op 10 jaar worden de herhaaldelijke verlagingen van de lange 

termijnrente in de VS gedurende de periode van de financiële crisis vernoemd. REITs zijn en blijven 

dus een aantrekkelijke beleggingsvorm. Dit feit werd reeds eerder aannemelijk gemaakt door Myer & 

Webb (1993) en ook door Barkham & Geltner (1995) werd deze stelling empirisch ondersteund.   
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Figuur 3 Evolutie REITs dividendrendement 

 

In ons eigen onderzoek wordt een vergelijking gemaakt met Belgische data. Opvallend is dat  

Belgische vastgoedbevaks een woeliger verloop kennen (zie figuur 4) en minder uitgesproken cijfers 

vertonen in vergelijking met de Amerikaanse vastgoedbeleggingsfondsen. Een achterliggende reden 

kan de geringe marktkapitalisatie van vastgoed in België zijn in vergelijking tot de VS. Tot vóór 1998 

noteerden de Belgische vastgoedbevaks een gemiddeld kwartaalrendement van 1,6%  tegenover de  

3,12% als gemiddeld kwartaalrendement van de Amerikaanse REITs, genoteerd door Clayton & 

MacKinnon (2003). Gedurende het derde kwartaal van 2007 kenden ook de Belgische 

vastgoedbevaks hun dieptepunt ( -10%) net zoals de Amerikaanse vastgoedbeleggingsfondsen, maar 

dan minder uitgesproken. Tot slot  kan ook in 2009 de trend van een negatief rendement voor de 

vastgoedbevaks worden vastgesteld naar analogie met de Amerikaanse REITs, maar dan ook hier 

weer op beperktere schaal. 

De Real estate investment trusts verloren veel van hun vermogen als gevolg van de ineenstorting van 

de Amerikaanse woningmarkt. Hieruit kan worden afgeleid dat REITs op korte termijn meer de 

eigenschappen van aandelen gaan vertonen en hierdoor meer volatiel zijn. Maar op langere termijn 

zullen de REITs meer overeenstemmen met de directe vastgoedmarkt en een minder volatiel 

karakter vertonen. Deze uitspraken omtrent de volatiliteit werden eerder aangetoond in een 

onderzoek door Geltner & Rodriguez (1998). 
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Figuur 4 Evolutie totale rendementen Belgische vastgoedbevaks 

 

Als we ons nu verder toespitsen op ontwikkelingen in de rendementen van de REITs kunnen drie 

belangrijke onderzoekslijnen onderscheiden worden. Een eerste reeks van auteurs neemt geen direct 

vastgoed op bij de modellering van de REIT rendementen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Goldstein & 

Nelling (1999). In een tweede onderzoekslijn wordt het direct vastgoed wel opgenomen in de 

modellering, zoals bijvoorbeeld bij Clayton & MacKinnon (2003). In een derde onderzoekslijn tot slot 

wordt nagegaan wat de macro-economische invloed is op de relatie tussen vastgoed en andere 

activa. 

2.2 Onderzoekslijnen 

2.2.1 Onderzoekslijn: Relatie tussen indirect vastgoed en andere activa 
In deze onderzoekslijn wordt direct vastgoed niet als variabele opgenomen in de modellen en studies 

naar de rendementen van REITs. Deze gedachtegang is een gevolg van enerzijds studies met 

betrekking tot diversificatiemogelijkheden via REITs en anderzijds van onderzoek van macro-

economische variabelen voor het toelichten van REIT rendementen.  

 

Bij studies die de basis vormen voor het achterwege laten van direct vastgoed betreffende 

diversificatiemogelijkheden, houden auteurs er uiteenlopende zienswijzen op na. Een 

beleggingsportefeuille wordt opgebouwd uit drie verschillende activaklassen, meerbepaald 
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aandelen, obligaties en beursgenoteerd vastgoed.  Indien beleggers hun vermogen verdelen over 

deze klassen, kan het risico van de portefeuille worden verlaagd. Het risico wordt verlaagd indien 

gekozen wordt voor activaklassen waarbij de correlaties zo gering mogelijk zijn en dus de substitutie 

van activa laag is. Clayton & MacKinnon (2003) wijzen in dit verband op een dalende correlatie 

tussen de aandelenmarkt, large cap aandelen en de vastgoedbeleggingsfondsen van 85 % voor de 

periode 1979-1984 ten opzichte van 26% voor 1992-1998. Alhoewel de small cap aandelen ook een 

opmerkelijke lagere correlatie vertonen (resp. 82% ten opzichte van 41%), worden de rendementen 

van de REITs wel door deze laatste activaklasse gedreven. De afname in correlatie tussen 

aandelenmarkt en vastgoedbeleggingsfondsen gedurende het laatste decennium in de Verenigde 

Staten werd reeds aangetoond door Ghosh et al., 1996;  Ziering, 1997;  McIntosh & Liang, 1998. Deze 

auteurs benadrukten dat diversificatie steeds meer opportuniteiten bood aan beleggers. Ook in 

Europa werd een analoge evolutie opgetekend. Zo correleerden de aandelenmarkt en 

beursgenoteerd vastgoed voor 60%, waar  voorheen hoge correlaties werden opgetekend (Huyghen, 

2007). Het bereiken van een diversificatie-effect door het opnemen van aandelen, vastgoed en 

obligaties in de beleggingsportefeuille is hiervan een logisch gevolg. Bij de bespreking van het 

diversificatiepotentieel is het noemenswaardig te vermelden dat er een correlatie werd vastgesteld 

tussen de Europese en de Amerikaanse vastgoedmarkt van 39%. Dit percentage wordt enerzijds 

verklaard door het feit dat de REITs in de Verenigde Staten slechts in één soort van onroerend goed 

beleggen en de Europese REITs hun portfolio’s diversifiëren met verschillende soorten vastgoed. 

Anderzijds beleggen Europese REITs in diverse Europese landen, waar Amerikaanse REITs enkel en 

alleen in de VS beleggen. Aangezien de geringe correlatie tussen de Amerikaanse en Europese REITs, 

kan het opnemen van zowel Amerikaanse als Europese REITs in de beleggingportefeuille een 

diversificatie-effect opleveren.(Eichholtz & Koedijk, 2001)  

 

Andere studies in het kader van deze eerste onderzoekslijn betreffende de rendementen van REITs 

omvatten het onderzoek naar macro-economische variabelen voor de verklaring van REIT 

rendementen.   

 Auteurs vinden hierbij dat de rendementen van REITs te verklaren zijn door macro-economische 

factoren zoals de risicopremies voor overheidsobligaties op lange termijn, marktkapitalisatie van 

aandelen, de inflatie en de rente. (Titman & Warga, 1986; Chan et al., 1990; Peterson & Hseih, 1997; 

Karolyi & Sanders, 1998;  Falzon, 2002; Goldstein & Nelling, 1999). Op zowel inflatie als rente wordt 

teruggekomen in het laatste deel van ons literatuuroverzicht.   
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2.2.2 Onderzoekslijn: Relatie tussen direct en indirect vastgoed en de link 

met andere activa 
Een tweede onderzoekslijn betreft het verklaren van de rendementen van 

vastgoedbeleggingsfondsen door vergelijking met direct vastgoed in hun model. De auteurs in deze 

lijn leggen zich meer toe op de relatie tussen  rendementen van REITs en de rendementen van direct 

vastgoed. 

Giliberto (1990) was één van de eerste onderzoekers die studie verrichtte naar de relatie tussen de 

rendementen van direct en indirect vastgoed. Alvorens zich te focussen op de correlatie tussen beide 

rendementen, creëerde hij een zuivere vastgoedfactor, door middel van aandeel- en 

obligatiefactoren te verwijderen uit zowel het rendement op REITs als uit het rendement van direct 

vastgoed. Vervolgens bekwam Giliberto (1990) een positieve correlatie tussen de gezuiverde directe 

en indirecte vastgoedmarkt, en kon dus besluiten dat de zuivere vastgoed factor zowel het 

rendement van direct vastgoed als dit van de vastgoedbeleggingsfondsen beïnvloedde.  

Niet enkel Giliberto (1990), maar ook Gyourko & Keim (1992), Geltner & Kluger (1998), Corgel & 

DeRoos (1999) en Clayton & MacKinnon (2001) stelden een positieve correlatie vast tussen de 

rendementen van direct vastgoed en het rendement van indirect vastgoed. Echter, Clayton & 

MacKinnon (2003) wezen erop dat de correlatie slechts beperkt was, en evenmin significant. Ook 

Hoesli et al. (2004) en Hübner et al. (2004) rapporteerden een gelijkaardig resultaat maar dan voor 

andere landen4 dan de Verenigde Staten. 

 

Wanneer auteurs een langere termijn voor ogen hielden, stelden deze vast dat er een lag was tussen 

de rendementen van direct vastgoed en de rendementen van REITs . Zo vond Giliberto (1990) dat de 

directe vastgoedmarkt de indirecte volgde met een lag van drie kwartaal, waar Barkham & Geltner 

(1995) een lag van 1 jaar vaststelden. Dat ligt in de verwachting aangezien informatie het snelst 

zichtbaar wordt in publieke markten omwille van de verhandelbaarheid van effecten, de liquiditeit 

en de microstructurele voordelen.  

 

Doorheen de jaren kende de markt van de vastgoedbeleggingsfondsen een grote evolutie. Mede 

door de groei in de sector en de toegenomen maturiteit trokken de REITs de aandacht van potentiële 

investeerders en bleven verschuivingen in de rendementen van REITs niet achterwege. Logischerwijs 

gingen de REITs zich meer  gedragen als onderliggend direct vastgoed en minder als  aandelen.   

                                                           

4
 Nederland, Canada, Frankrijk, Singapore, Zweden, Spanje, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, 

België/Luxemburg, Ierland, Italië, Nieuw-Zeeland, Denemarken, Finland en Noorwegen. 
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Ook in België evolueerden de vastgoedbevaks, maar wel beduidend minder als in de Verenigde 

Staten. Hierbij wordt verwezen naar reeds eerder aangehaalde redenen.  Door de evolutie van de 

Real Estate Investment Trusts markt ondergingen gerapporteerde verhoudingen tussen directe en 

indirecte vastgoedmarkt  zowel structurele als cyclische veranderingen. Structurele veranderingen 

zijn voornamelijk toe te schrijven aan de maturiteit en aan de groei van de vastgoedmarkt. De laatste 

jaren vonden veel fusies plaats tussen beursgenoteerde bedrijven, alsook overnames van fondsen en 

portefeuilles die voorheen niet beursgenoteerd waren. De cyclische veranderingen betreffen het 

verloop van de vastgoedmarkt, nu eens in een opwaartse beweging, dan weer in een neerwaartse 

spiraal. Een eerste noemenswaardige structurele verandering is de versterkte en significante relatie 

(39%) tussen de opbrengsten van REITs en direct vastgoed en verzwakte correlatie (70% tussen 1985 

en 1991 ten opzichte van 26% in de periode 1992-1998) tussen aandelenmarkt en REITs (Ziering et 

al., 1997). Zo nam het verschil in gemiddeld rendement de laatste jaren af tussen direct en indirect 

vastgoed. Pagliari, Scherer & Monopoli (2005) wezen zelf op een synchroon verloop op lange 

termijn. Een ander gevolg van de structurele veranderingen in de vastgoedmarkt betreft de dalende 

trend die de bèta’s van de vastgoedbeleggingsfondsen ondergingen in de jaren ’80 ten opzichte van 

deze in de jaren ’70 (Khoo et al., 1993). Een andere consequentie tot slot betreft de invloed van small 

en large cap aandelen op de rendementen van REITs. Zo toonden Ziering et al.(1997), Stevenson 

(2002) en  Clayton &  MacKinnon (2003) aan dat de rendementen nu meer neigen naar het gedrag 

van small cap aandelen dan naar large cap aandelen, wat eerder werd bewezen in de jaren’80. 

Hoewel de rendementen van REITs meer het gedrag van small cap aandelen vertonen, moet hierbij 

gewezen worden op de cyclische component. Zo vinden Clayton & MacKinnon (2001) een versterkte 

relatie tussen de REIT rendementen en de small cap aandelen wanneer de markt zich in een 

neerwaartse spiraal bevindt.     

2.2.3 Onderzoekslijn: Macro-economische invloed op de relatie tussen 

vastgoed en andere activa 
Ook heel wat onderzoek verkent de relatie tussen de vastgoedmarkt en de reële economie. Waarbij 

vooral inflatie, rentetarieven, economische groei en andere economische condities aan de orde 

komen.  

Inflatie 

In heel wat studies wordt geprobeerd een duidelijk beeld te geven over hoe beleggen in vastgoed 

een bescherming biedt tegen inflatie. Onder inflatie wordt de gemiddelde prijsstijging in een land van 

het ene jaar op het andere verstaan. Indien er sprake is van inflatie is dit nefast voor zowel aandelen 

als obligaties. Vastgoed daarentegen kent bloeiende periodes bij inflatie. Vastgoed floreert mee met 

de inflatie aangezien huurprijzen in België automatisch geïndexeerd zijn met de gezondheidsindex. 
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De indexering van de huurprijzen heeft dus invloed op de jaarlijkse huurinkomsten. Gedurende 

perioden met inflatie neemt dus het exploitatierendement toe.  

 

In België werden de laatste jaren enkele schommelingen genoteerd in de inflatiewaarden. Zo kende 

men tussen 2000 en 2006 een gemiddelde van ongeveer 2%. Recentere cijfers geven een gemiddelde 

van 1,82% in 2007 weer ten opzichte van 4,17% in 2008. (Federale Overheidsdienst van Financiën)  

 

Onderzoek van de REITs en hun bescherming tegenover inflatie kent twee verschillende bewegingen. 

Vooreerst zijn er onderzoekers die overtuigd zijn, dat de vastgoedbeleggingsfondsen wel degelijk 

bescherming bieden, zoals Hoesli (1994), Glascock & Davidson (1995), Bond & Seiler (1998) en Quan 

& Titman (1999).  Een tweede reeks van onderzoekers betwijfelt de mogelijke bescherming die REITs 

kunnen bieden en vinden slechts een geringe correlatie terug. (Murphy & Kleiman,1989; Fletcher 

,1995; Liu, Hartzell & Hoesli, 1997; Stevenson & Murray, 1999; Onder, 2000).  

 

Voor die uiteenlopende onderzoeksresultaten omtrent de beschermingscapaciteit van vastgoed ten 

opzichte van inflatie, zijn diverse verklaringen te geven. Zo kan een verschillend methodologische 

aanpak en de keuze van tijdsperiode andere resultaten opleveren. Bijvoorbeeld Bond & Seiler (1998) 

maken gebruik van een “toegevoegde variabele regressie methode” en besluiten dat vastgoed wel 

degelijk een bescherming biedt ten opzichte van inflatie. Daartegenover passen Stevenson & Murray 

(1999) een causaliteitsmodel toe en vinden daarbij dat vastgoed geen bescherming geeft ten 

opzichte van inflatie.  

 

Naast de methodologische aanpak en bestudeerde tijdsperiode zijn ook het soort van vastgoed en de 

geografisch locatie een verklaring voor de uiteenlopende onderzoeksresultaten. Zo vindt 

bijvoorbeeld Onder (2000) dat residentieel vastgoed geen significante bescherming biedt tegen 

inflatie, terwijl Bond & Seiler (1998) dit dan weer wel vaststellen. 

 

Rente 

Naast inflatie is ook rente een belangrijke macro-economische factor die de vraag naar vastgoed 

beïnvloedt.  Met de rente wordt hier de reële rente bedoeld. Men bekomt ze door van de nominale 

rente de stijging van de consumptieprijzen tijdens het afgelopen jaar af te trekken. (Economisch 

tijdschrift, Nationale Bank België) Wat betreft de resultaten van onderzoek naar de impact van 

rentevoeten op de opbrengsten van vastgoedbeleggingsfondsen, kunnen ook twee oriënteringen 

onderscheiden worden. Vooreerst zijn er Swanson et al. (2002), Allen, Madura & Springer (2000), 
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McCue & Kling (1995), Chan et al. (1990) en Chen & Tzang (1988). Die beweren dat de Amerikaanse 

REITs wel gevoelig zijn voor veranderingen in rentevoeten. Een tweede groep onderzoekers zoals 

Park et al. (1990), Mueller & Pauley (1995) en Li & Wang (1995) beweren dat er slechts een kleine 

correlatie is tussen de rendementen van vastgoedbeleggingsfondsen en de fluctuaties in de 

rentevoeten.  

Economische groei 

Een andere macro-economische variabele, is de economische groei. Onder economische groei wordt 

de toename in de economische activiteit verstaan. Deze wordt meestal gemeten aan de hand van het 

bruto nationaal inkomen. Het spreekt dan ook voor zich dat een toename van de economische groei,  

wellicht ook positieve gevolgen met zich mee zal brengen voor de vastgoedsector.  

 

In het vervolg van onze masterproef zullen wij trachten een zo goed mogelijk antwoord te geven op 

de vraag of er een invloed is van de financiële crisis op de Belgische vastgoedmarkt en 

vastgoedbevaks. In het verder empirisch onderzoek zullen we ons baseren op de modellen uit de 

literatuur, namelijk het model van Clayton & MacKinnon (2003) en het model van Goldstein & Nelling 

(1999). 
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Hoofdstuk 3: Empirische onderzoek 

3.1 Onderzoeksmethodologische aanpak 
In ons empirisch onderzoek is volgende onderzoeksvraag aan de orde: Wat de invloed is van de 

huidige financiële crisis op de vastgoedmarkt en de vastgoedbevaks in België? Daar uit het 

literatuuronderzoek blijkt dat de rendementen van REITs deels afhankelijk zijn van de directe 

vastgoedmarkt en van andere financiële activa, zoals aandelen, obligaties en schatkistcertificaten, 

wordt tevens de relatie tussen deze activaklassen en een eventuele invloed van de financiële crisis op 

deze relatie onderzocht. 

In het onderzoek naar de onderlinge relatie tussen het vastgoed en de financiële activa, baseren we 

ons op de eerder besproken modellen, namelijk het model van Goldstein & Nelling (1999) en het 

model van Clayton & MacKinnon (2003). Deze modellen zijn representatief respectievelijk voor de 

eerste en tweede onderzoekslijn en vullen elkaar aan. Clayton en MacKinnon (2003) nemen het 

direct vastgoed als variabele op in hun model, wat bij Goldstein & Nelling (1999) niet gebeurt. 

Goldstein & Nelling (1999) nemen dan wel inflatie en schatkistcertificaten als variabelen op in hun 

model. Om de complexiteit van de relatie beter te kunnen benaderen, combineren wij derhalve deze 

beide modellen. Verder zoeken we ook inspiratie in de derde onderzoekslijn (macro-economische 

variabelen). 

Het model van Clayton & MacKinnon (2003) verklaart het rendement van de REITs, 𝑟𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡  aan de 

hand van de rendementen van aandelen 𝑟𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑒𝑙  𝑡  ,  overheidsobligaties, 𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡   en direct 

vastgoed, 𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡  : 

𝑟𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑟𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑒𝑙  𝑡 + 𝛽2𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡 +  𝛽3𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡 + 휀𝑡  

Clayton & MacKinnon (2003) en Myer & Webb (1994) wijzen erop dat direct vastgoed, obligaties en 

aandelen mogelijk door gemeenschappelijke factoren worden beïnvloed. Hiervoor moeten de 

schatters eerst worden gezuiverd.   

Om die reden regresseren we de rendementen voor direct vastgoed eerst op de rendementen van 

obligaties en aandelen. De geschatte residu’s worden dan gebruikt als zuivere schatter voor het 

rendement van direct vastgoed.  

Een gelijkaardige regressie wordt gemaakt voor obligaties, waarbij het rendement van 

overheidsobligaties wordt geregresseerd op de zuivere schatters voor direct vastgoed en het 
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rendement van aandelen. De variabelen worden dus eerst zuiver gemaakt door het uitvoeren van 

regressies (1), (2): 

𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡 =  𝜃0 +  𝜃1𝑟𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑒𝑙  𝑡 +  𝜃2𝑟𝑜𝑏𝑙 𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡 +  𝜏𝑡       (1) 

𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡  =  𝜑0 +  𝜑1𝜏 𝑡 + 𝜑2𝑟𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑒𝑙  𝑡 +  𝜇𝑡        (2) 

De geschatte residuen van regressie (1) en (2), respectievelijk 𝜏 𝑡  en 𝜇𝑡  worden dan als zuivere 

schatters opgenomen voor respectievelijk direct vastgoed en overheidsobligaties, in het origineel 

model van Clayton & MacKinnon (2003): 

𝑟𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑟𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑒𝑙  𝑡 + 𝛽2𝜇𝑡 + 𝛽3𝜏 𝑡 +  휀𝑡   

Uit onderzoek blijkt dat de NCREIF-index als variabele voor direct vastgoed in de Verenigde Staten, 

een lag vertoont van drie kwartalen tot één jaar tegenover de NAREIT-index. Om dit onderzoek te 

vervolledigen werd deze vaststelling toegepast op de variabele direct vastgoed. De zelf 

geconstrueerde index op basis van data van Cushman & Wakefield zal worden ontdaan van een lag 

met drie kwartalen en nadien ook van een lag met  één jaar. Vervolgens zal de originele regressie 

𝑟𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑟𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑒𝑙  𝑡 + 𝛽2𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡 +  𝛽3𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡 + 휀𝑡      

worden uitgevoerd met als verschil dat 𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡  data krijgt, die werd ontdaan van een eventuele 

lag ten opzichte van de vastgoedbevaks. De resultaten met opgenomen lag van 3 kwartalen en 1 jaar 

kunnen worden vergeleken met het model zonder de opname van de variabele direct vastgoed 

ontdaan van lag om te toetsen of een eventuele lag ook significant is voor België. 

Het model van Goldstein & Nelling (1999) gaat daarentegen de rendementen van REITs verklaren aan 

de hand van de rendementen van aandelen, overheidsobligaties, bedrijfsobligaties, 

schatkistcertificaten en de jaarlijkse verandering in consumptieprijzen, respectievelijk 𝑟𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙  𝑡 , 

𝑟𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒  𝑡 , 𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡 , 𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑘𝑖𝑠𝑡  𝑡 , 𝐶𝑃𝐼𝑡 .    In dit onderzoek worden de bedrijfsobligaties niet opgenomen 

in de modellering wegens  het niet beschikbaar zijn van een consistente index.  

𝑟𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑟𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛  𝑡 +  𝛽2𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡 +  𝛽3𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑘𝑖𝑠𝑡  𝑡 +  𝛽4𝐶𝑃𝐼𝑡 +  휀𝑡  
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In een eerste fase van ons onderzoek volgt een beschrijving van de data en de steekproeftrekking. 

Hierbij wordt de validiteit en de betrouwbaarheid van de data en de steekproef nagegaan.  

Gedurende de volgende fase wordt een univariate analyse op de data uitgevoerd. De steekproef 

wordt opgesplitst in twee deelsteekproeven, namelijk de periode voorafgaand aan de huidige 

financiële crisis (1995-2007) en  de periode waarin de financiële crisis toeslaat (zomer 2007-2008). 

We bespreken de risico’s  en rendementen van de activa voor zowel de volledige steekproef als voor 

de subperioden. Tevens gaan we voor iedere steekproef de normaalverdeeldheid van de variabelen 

na.  

In het daaropvolgend bivariaat onderzoek worden significante verschillen bepaald tussen de 

gemiddelde rendementen in de periode voorafgaand aan de financiële crisis en in de crisisperiode 

zelf. Hiervoor worden t-toetsen voor verschillen uitgevoerd op alle variabelen van zowel het model 

van Clayton & MacKinnon (2003) als op de variabelen gehanteerd in het model van Goldstein & 

Nelling (1999). Tevens wordt in de bivariate fase van deze studie een correlatieanalyse uitgevoerd. 

Uit de literatuur blijkt dat Amerikaanse REITs laag correleren met aandelen en obligaties, negatief 

correleren met de rentevoet en positief correleren met direct vastgoed. In het correlatieonderzoek 

worden deze Amerikaanse vaststellingen getoetst aan de Belgische data.  Ook wordt een vergelijking 

gemaakt tussen de correlaties in de subperioden, om eventuele verschillen op te sporen, die kunnen 

veroorzaakt zijn door de financiële crisis. 

Een laatste fase van ons onderzoek betreft een multivariate analyse. Hierbij wordt een opsplitsing 

gemaakt in drie modellen, namelijk de reeds beschreven modellen van Clayton & MacKinnon (2003), 

het model van Goldstein & Nelling (1999) en een laatste combinatiemodel waarin het direct vastgoed 

wordt opgenomen in het model van Goldstein & Nelling (1999): 

𝑟𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑟𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛  𝑡 +  𝛽2𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡 +  𝛽3𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑘𝑖𝑠𝑡  𝑡 +  𝛽4𝑟 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡 +  𝛽5𝐶𝑃𝐼𝑡 + 휀𝑡  

Uit onderzoek blijkt dat Amerikaanse REITs meer het gedrag vertonen van small cap aandelen, dan 

het gedrag van large cap aandelen. Om deze vaststelling te toetsen aan Belgische data worden zowel 

voor het model van Clayton & MacKinnon (2003)  als voor het model van Goldstein & Nelling (1999) 

regressies uitgevoerd met een opsplitsing tussen large cap aandelen en small cap aandelen, 

respectievelijk regressie (3) het model van Clayton & MacKinnon (2003) en (4) het model van 

Goldstein & Nelling (1999). 

𝑟𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑟𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙  𝑡 + 𝛽2𝑟𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒  𝑡 +  𝛽3𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡 +  𝛽4𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡 +  휀𝑡    (3) 

𝑟𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑟𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙  𝑡 + 𝛽2𝑟𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒  𝑡 +  𝛽3𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡 +  𝛽4𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑘𝑖𝑠𝑡  𝑡 +  𝛽5𝐶𝑃𝐼𝑡 + 휀𝑡  (4) 
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Omdat small cap aandelen en large cap aandelen door gemeenschappelijke factoren worden 

beïnvloed en hierdoor hoog correleren,  moeten eerst zuivere schatters worden gemaakt. Zo 

regresseren we op een analoge manier als voor de zuivere schatters in het model van Clayton & 

MacKinnon (2003), de small cap aandelen op de large cap aandelen. Het geschatte residu, 𝛿𝑡  van 

deze regressie zal gehanteerd worden als zuivere schatter voor de small cap aandelen. 

𝑟𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙  𝑡  =  𝛾0 +  𝛾1𝑟𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒  𝑡 +  𝛿𝑡  

Om de invloed van de financiële crisis na te gaan in een multivariate setting, voegen we aan de drie 

modellen een dummy variabele 𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑡   toe5. Overigens worden de regressies zonder de dummy 

variabele uitgevoerd voor de subperioden.  In het bivariaat onderzoek werd door middel van de t-

test voor verschillen nagegaan welke variabelen een significant verschillend resultaat vertonen in de 

periode van de huidige financiële crisis, respectievelijk het rendement op aandelen, direct vastgoed 

en de jaarlijkse verandering in consumptieprijzen. Daar deze onafhankelijke variabelen invloed 

ondervinden van de financiële crisis moeten zij eerst gezuiverd worden van het effect van de crisis 

vooraleer de variabelen in de modellen met dummy variabele opgenomen mogen worden. De 

variabelen worden gezuiverd van het effect van de crisis door volgende regressies uit te voeren: 

𝑟𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑒𝑙  𝑡 =  𝛿0 +  𝛿1 𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑡 +  𝜖𝑡          

𝑟 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡 =  𝛾0 +  𝛾1 𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑡 + 𝜇𝑡          

𝐶𝑃𝐼𝑡 =  𝜃0 + 𝜃1𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑡 +  𝜔𝑡    

De geschatte residuen van voorgaande regressies, 𝜖𝑡 , 𝜇𝑡 , 𝜔 𝑡  worden dan als zuivere schatters 

gehanteerd voor respectievelijk het rendement op aandelen, direct vastgoed en de verandering in 

consumptieprijzen, in de modellen van Clayton & MacKinnon (2003) (5), Goldstein & Nelling (1999) 

(6) en het combinatiemodel (7): 

𝑟𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝜖𝑡 +  𝛽2𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡 +  𝛽3𝜇𝑡 +  𝛽4𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑡 + 휀𝑡     (5) 

𝑟𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝜖𝑡 +  𝛽2𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡 +  𝛽3𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑘𝑖𝑠𝑡  𝑡 +  𝛽4𝜔 𝑡 + 𝛽5 𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑡 + 휀𝑡   (6) 

𝑟𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝛽1𝜖𝑡 +  𝛽2𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡 +  𝛽3𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑘𝑖𝑠𝑡  𝑡 +  𝛽4𝜇𝑡 + 𝛽5𝜔 𝑡  +𝛽6𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑡 +  휀𝑡  (7) 

                                                           

5
 De dummy variabele CRISIS neemt de waarde 0 aan gedurende de periode 1995 tot en met kwartaal 2 2007. 

Vanaf kwartaal 3 2007 tot en met kwartaal 1 2009 zal de variabele CRISIS een waarde 1 aannemen. 
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Uit eigen onderzoek blijkt dat de Belgische directe commerciële vastgoedmarkt uit 3 segmenten 

bestaat, namelijk het industrieel en logistiek vastgoed, de kantorenmarkt en het retail vastgoed. 

Betreffende de Belgische vastgoedbevaks kunnen er ook drie opsplitsingen gemaakt worden: de 

industriële en kantoren vastgoedbevaks, de retail vastgoedbevaks en de residentiële vastgoedbevaks. 

Om na te gaan welk soort vastgoed het meest gevoelig is voor de financiële crisis maken we een 

opsplitsing in de categorieën van direct en indirect vastgoed.  Op basis van de verzamelde data kan 

elke soort van direct en indirect vastgoed geregresseerd worden op de dummy variabele CRISIS: 

𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑒𝑙  𝑒𝑛  𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑒𝑘  𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆 +  휀𝑡  

𝑟 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛  𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆 +  휀𝑡  

𝑟 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙  𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆 +  휀𝑡  

𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑙𝑒  𝑒𝑛  𝑘𝑎𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛  𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆 + 휀𝑡  

𝑟 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙  𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆 + 휀𝑡  

𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖 ë𝑙𝑒  𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆 +  휀𝑡  

Aan de hand van de afgeleide bèta’s uit deze regressies, kan de gevoeligheid van de verschillende 

soorten vastgoed voor de financiële crisis worden vergeleken. 

Hierna worden de opeenvolgende fases en onderdelen in detail behandeld. Eerst komen de 

dataverzameling en steekproefbespreking aan de orde. De analysefase is drieledig en omvat: de 

univariate beschrijvende analyse van de data en de resultaten van het bivariaat en multivariaat 

onderzoek. Ten slotte worden de resultaten besproken en geëvalueerd.    

3.2 Dataverzameling en steekproeftrekking 
In navolging van het model van Clayton&MacKinnon (2003) dienen zich totale rendementsindices 

aan voor zowel de vastgoedbevaks, de aandelenmarkt, de lange termijn overheidsobligaties, alsook 

voor direct commercieel vastgoed. Als meetinstrumenten voor de hiervoor geciteerde variabelen 

worden volgende indexen gehanteerd: Belgium Thompson Financial Datastream REITs totale 

rendementsindex voor de Belgische vastgoedbevaks, de Belgium All Shares herbeleggingsindex voor 

de Belgische aandelenmarkt Euronext Brussels, de Merrill Lynch Belgian 7-10 jaar overheidsobligaties 

rendementsindex betreffende de staatsobligaties op lange termijn en ten slotte een zelf 

geconstrueerde totale rendementsindex voor direct commercieel vastgoed in België, gebaseerd op 

primaire data van Cushman & Wakefield.  



34 
 

Bijkomende variabelen in het model van Nelling&Goldstein (1999) zijn de verandering in de 

consumentenprijsindex en de schatkistcertificaten op korte termijn. Thompson Financial Datastream 

biedt de treasury bill rate op 3 maanden aan voor de Belgische schatkistcertificaten op korte termijn 

en de verandering in CPI betreffende België (%YOY) als proxy voor inflatie. 

In het onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen de small en large cap aandelen. Voor small 

cap aandelen gebruiken we de Hongkong & Shanghai Banking Corporation Smaller Belgium Equities 

totale rendementsindex en betreffende de large cap aandelen wordt de Morgan Stanley Capital 

International Belgium Large Equities totale rendementsindex gehanteerd. 

Ten slotte werd een onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten vastgoedbevaks en direct 

vastgoed. Voor elke soort bevak, namelijk de industriële- en kantoor vastgoedbevak, retail 

vastgoedbevak en residentiële vastgoedbevak, is  een rendementsindex beschikbaar geconstrueerd 

door Thompson Financial Datastream. Wat betreft direct vastgoed werden ons de huur- en 

rendementsdata bezorgd door Cushman & Wakefield voor direct industrieel en logistiek vastgoed, 

direct kantoorvastgoed en direct retail vastgoed. 

De studie strekt zich uit over de periode 1995-2009. De reden voor die aanvangsdatum van het 

onderzoek, is de oprichting van het bevakstelsel in 1995. In het onderzoek wordt gebruikt gemaakt 

van kwartaaldata. Lizieri & Ward (2000) toonden in hun studie aan dat rendementen op basis van 

kwartaaldata in de meeste gevallen een normale verdeling vertonen, waar maandelijkse data een 

niet-normale verdeling kennen.  

Sinds de oprichting van het bevakstelsel in 1995 werd er geen delisting van vastgoedbevaks 

vastgesteld, er was enkel sprake van verschillende IPO’s. In figuur 6 in de bijlage is een overzicht 

opgenomen van alle Belgische vastgoedbevaks die een IPO kenden gedurende de bestudeerde 

periode 1995-2009 en die derhalve opgenomen zijn in de Belgische vastgoedbevak  

rendementsindex, opgemaakt door Thompson Financial Datastream. De totale rendementsindex is 

opgebouwd uit 14 verschillende vastgoedbevaks en breidt zich uit tot 15 bevaks indien de 

bevoorrechte aandelen van Cofinimmo als afzonderlijke bevak worden beschouwd. De 

vastgoedbevaks index van Thompson Financial Datastream omvat de verschillende soorten 

vastgoedbevaks. Doorheen de bestudeerde periode werd de samenstelling van de index diverse 

malen aangepast aan de nieuwe IPO’s.  Figuur 7 in de bijlage geeft de evolutie weer van de 

bouwstenen van de rendementsindex voor vastgoedbevaks doorheen de bestudeerde periode van 

1995 tot 2009. Betreffende de subindices voor de verschillende soorten vastgoedbevaks is enkel de 

subindex kantoor en industriële vastgoedbevaks beschikbaar vanaf het aanvangsjaar 1995. De retail 



35 
 

vastgoedbevaks rendementsindex is beschikbaar vanaf 1999 en de residentiële vastgoedbevaks 

slechts vanaf 2007. 

Betreffende de verzameling van data aangaande direct commercieel vastgoed in België, werden we 

in ons onderzoek meermaals met problemen geconfronteerd. De internationaal erkende Investment 

Property Index (IPD) voor commercieel vastgoed is in België slechts beschikbaar op jaarbasis vanaf 

2006. Daarnaast blijkt een tijdsreeks voor commercieel vastgoed die voor België op kwartaalbasis 

beschikbaar is bij de Bank of International Settlement (BIS), echter discontinu te zijn en abrupt 

afgebroken in 2004. Verder hadden wij bij onze verzameling primaire commerciële vastgoedprijzen 

bij diverse Belgische vastgoedondernemingen door middel van e-mailverkeer af te rekenen met een 

zeer minieme responsgraad. Eén enkel representatieve vastgoedmultinational, namelijk Cushman & 

Wakefield leverde ons primaire huurdata en primaire rendement data 6 op kwartaalbasis, met 

betrekking tot de bestudeerde periode 1995-2009. Als basis voor de primaire data werd de Brusselse 

Nieuwstraat genomen conform het retail vastgoed, het Leopoldskwartier te Brussel betreffende de 

kantorenmarkt en de Brusselse periferie omtrent logistiek en industrieel vastgoed. Op basis van deze 

primaire huurindices en rendementen werd een commerciële vastgoedprijsindex geconstrueerd om 

het verder onderzoek van dit project te garanderen. Een gedetailleerde uitwerking van de 

commerciële directe vastgoedprijs index op basis van de data van Cushman & Wakefield is 

opgenomen in bijlage 3. Door het gebruik van een zelf geconstrueerde prijsindex moeten potentiële 

nadelen in rekening worden gebracht. De onderzochte index betreft data die afkomstig zijn van één 

enkel bedrijf, waardoor de accuraatheid en de betrouwbaarheid van deze index in vraag kan worden 

gesteld. Om de betrouwbaarheid van de prijsindex te toetsen werd de zelfgeconstrueerde index 

gecorreleerd met de index aangeboden door de BIS. Hierbij werd vastgesteld dat beide tijdsreeksen 

voor de periode 1995-2004 een correlatie vertoonden van 0,91. Deze hoge correlatie toont aan dat 

de zelf geconstrueerde index van een betrouwbaar niveau blijkt te zijn. De som van het rendement 

van eventuele meerwaarden, berekend uit de zelf geconstrueerde prijsindex op basis van Cushman & 

Wakefield en het huurrendement, gegeven door Cushman & Wakefield, wordt als basis gebruikt voor 

de totale rendementsindex van direct commercieel vastgoed in België. Wat betreft de verschillende 

soorten direct vastgoed:  kantoorvastgoed, industrieel en logistiek vastgoed en retail vastgoed, kan 

een totale rendementsindex op een analoge wijze worden opgesteld. 

                                                           

6
 Primaire data wordt gedefinieerd als data omtrent een volledig verhuurd eigendom in zijn best mogelijke 

fysieke staat, op de best mogelijk geografische ligging en onder optimale verhuurvoorwaarden. 
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Primair wordt op de Belgische aandelenmarkt geen opsplitsing gemaakt en hanteren we de Belgium 

All Share totale rendementsindex gebaseerd op kwartaalbasis, geleverd door de Nationale Bank van 

België (NBB). In verder onderzoek wordt een opsplitsing gemaakt tussen small en large cap aandelen. 

Hiervoor wordt een beroep gedaan op de Hongkong & Shanhai Banking Corporation Smaller Belgium 

Equites totale rendementsindex en de Morgan Stanley Capital International Belgium large Equities 

totale rendementsindex. 

Voor een correcte weerspiegeling van de lange termijn overheidsobligaties werd geopteerd voor een 

rendementsindex van Merrill Lynch voor Belgische overheidsobligaties van 7 tot 10 jaar. De totale 

rendementsindex werd opgevraagd via Thompson Financial Datastream en was beschikbaar op 

kwartaaldata voor de volledige bestudeerde periode 1995-2009. Betreffende de korte termijn 

overheidspapieren werd gekozen voor de Belgische schatkistcertificaten op drie maand. Een door 

Thompson Financial Datastream gecreëerde rendementsindex werd hiervoor gebruikt voor verder 

onderzoek. Wat betreft de bedrijfsobligaties overeenkomstig het model van Goldstein & Nelling 

(1999) werd geen representatieve index gevonden. Daarop werd besloten deze variabele niet op te 

nemen in het verdere onderzoek.  

3.3 Resultaten 

3.3.1 Univariate analyse 
Het beschrijvend onderzoek is opgedeeld in twee delen. Vooreerst komt een bespreking van de 

kengetallen, namelijk de steekproefgemiddelden en de standaardafwijkingen aan het bod. Dit voor 

zowel de volledige steekproef (1995-2009) als voor de twee subperioden: 1995-2007 Q2 en 2007 Q3- 

20097. In een tweede onderdeel van het beschrijvend onderzoek worden de normaal verdelingen 

getest en besproken voor alle variabelen met betrekking tot volledige periode, alsook voor beide 

subperioden. Alle kengetallen zijn kwartaalgegevens. 

In de studie naar de kengetallen, weergegeven in tabel 1, gedurende de volledige steekproef en 

subperioden kwamen enkele opmerkelijke vaststellingen naar boven.  

Naar analogie van de studies van Clayton & MacKinnon (2003) aangaande de Verenigde Staten, 

stellen we vast dat ook de Belgische vastgoedbevaks (1,85%), wat betreft het gemiddeld rendement 

in de volledige steekproef (1995-2009) zich bevinden tussen het gemiddeld rendement op aandelen 

(1,93%) en het gemiddeld rendement op overheidsobligaties op 7 tot 10 jaar (1,80%). Het hoger 

                                                           

7
 Q duidt op kwartaal 
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rendement van aandelen, wordt automatisch gekoppeld aan een hoger risico (9,04%), tegenover een 

beperkter risico aangaande vastgoedbevaks (5,51%). Daarentegen wordt voor risicoloze 

investeringen, zoals de overheidsobligaties (standaardafwijking 2,54%) en schatkistcertificaten 

(standaardafwijking 0,22%), een kleiner rendement opgetekend (resp. 1,8% voor overheidsobligaties 

en 0,79% voor schatkistcertificaten), logischerwijs een gevolg van het principe van de risicopremie.  

Een tweede bevinding bij de studie van de volledige steekproef, betreft het gemiddeld rendement op 

direct commercieel vastgoed. Direct commercieel vastgoed wordt gekenmerkt door een relatief hoog 

gemiddeld rendement van 2,49% en lage standaardafwijking (2,57%). Daar de standaardafwijking 

een indicator betreft omtrent het risico, blijkt hieruit dat direct vastgoed gedurende de volledig 

geobserveerde periode een stabiele investering was.  

Tabel 1 Overzicht resultaten gemiddelden en standaardafwijkingen voor de volledige 
steekprekproef 1995-2009 en subperioden. 

 
Volledige steekproef Subperioden 

 
1995 – 2009 1995 - 2007 Q2 2007 Q3 – 2009 

 
Gemiddelde SD8 Gemiddelde SD Gemiddelde SD 

 
Gemiddelden en standaardafwijkingen van de rendementen van de activa (%) 

Vastgoedbevaks 1,85 5,51 2,59 4,67 -3,35 8,19 

Direct vastgoed 2,49 2,57 2,89 2,14 -0,34 3,65 

All shares 1,93 9,04 3,72 7,28 -10,56 10,8 

Small cap 2,54 10,24 4,11 9,20 -8,46 11,15 

Large cap 1,27 13,70 3,94 10,97 -17,38 17,19 

Overheidsobligaties 1,80 2,54 1,84 2,54 1,56 2,73 

Schatkistcertificaten 0,79 0,22 0,79 0,21 0,79 0,33 

CPI (%YOY) 2,04 0,96 1,84 0,64 3,68 1,55 

Bron: Thompson Financial Datastream, Cushman & Wakefield, NBB, eigen berekeningen 

 

Het contrast tussen beide subperioden in de steekproef is echter groot. Waar het gemiddeld 

rendement van vastgoedbevaks tijdens de eerste subperiode hetzelfde patroon vertoont als in de 

studie van de volledige steekproef (zodoende een gemiddeld rendement kleiner dan aandelen, maar 

groter dan risicoloze investeringen) wordt in de tweede subperiode een opmerkelijke vaststelling 

gedaan. Tijdens de crisisperiode (subperiode 2) zijn de rendementen uit risicoloze investeringen 

(1,56% voor overheidsobligaties en 0,79% voor schatkistcertificaten)  hoger dan vastgoedbevaks (-

3,35%), maar ook aandelen vertonen gedurende deze periode een negatief rendement (-10,6%), een 

                                                           

8
 SD is een afkorting voor Standaardafwijking 
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rendement dat zelfs kleiner blijkt te zijn dan het gemiddeld rendement van vastgoedbevaks. De 

neergaande spiraal op de aandelenmarkten als gevolg van de financiële crisis heeft duidelijk een 

impact op het gemiddeld rendement van de vastgoedbevaks in België, alhoewel de terugval bij deze 

activa enigszins beperkt blijkt ten opzichte van de terugval in het rendement van aandelen. 

Opmerkelijk is de beperktere afkoeling van de Belgische directe commerciële vastgoedmarkt waarbij 

het gemiddeld rendement slechts een minieme terugval kent (resp. van 2,89% naar -0,34%).  De 

beperkte terugval in het rendement van de directe vastgoedmarkt is echter te wijten aan een afname 

van de vastgoedprijzen, waardoor potentiële meerwaarden op de verkoop van activa verloren 

dreigen te gaan. Daartegenover biedt het stabieler huurrendement een tegenwicht waardoor de 

terugval in het totale rendement van direct vastgoed enigszins beperkt blijft. 

Aangaande de verdelingen van de in dit onderzoek gehanteerde variabelen, vindt u in bijlage2 tabel 

12 met de resultaten omtrent de Kolgomorov-Smirnov toets naar de normale verdeling van 

desbetreffende variabelen. Deze test werd toegepast voor de volledige steekproef, alsook voor de 

subperioden afzonderlijk. Op uitzondering van direct commercieel vastgoed in subperiode 1995- 

zomer 2007 hebben alle variabelen een p-waarde groter dan het 5% significantieniveau, wat wijst op 

de normaalverdeling van de onderliggende variabelen. Als resultaat mogen parametrische toetsen op 

deze variabelen worden uitgevoerd, wat de kans op een significant resultaat doet toenemen. Enkel 

de zelfgeconstrueerde totale rendementsindex voor direct commercieel vastgoed vertoont een p-

waarde van 0,022 in de substeekproef in periode 1995- 2007 Q2. Dit wijst erop dat het directe 

commerciële vastgoedrendement in deze periode niet-normaal verdeeld is op een 5% 

significantieniveau.  

3.3.2 Bivariate analyse 
In een eerste fase van de bivariate analyse worden t-testen uitgevoerd voor de verschillen in 

rendementsgemiddelden tussen de twee subperioden (1995 tot zomer 2007 en vanaf  zomer 2007 

tot 2009). Hieruit blijkt welke variabelen significant verschillen voor de periode voorafgaand aan de 

financiële crisis en de periode van de huidige financiële crisis. De tweede fase van het bivariaat 

onderzoek geeft een overzicht van de correlaties tussen de verschillende variabelen, zowel voor de 

volledige perioden als voor de subperioden. 

Om de optimale uitvoerbaarheid van een t-test voor verschillen te garanderen, werden alle 

variabelen eerst onderworpen aan een Levene’s test voor gelijke varianties. Enkel de variabelen  

schatkistcertificaten en het verschil in de consumptieprijzen verworpen de hypothese van gelijke 

varianties op een 5% significantieniveau. Voor beide variabelen moest worden uitgegaan van 

verschillende varianties tussen de subperioden bij het afnemen van de t-toets voor verschillen.   
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Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten voor zowel de Levene’s test als voor de t-toets. De t-

test voor  verschillen tussen de gemiddelde rendementen in de subperioden werd uitgevoerd in het 

kader van de eerste hypothese, namelijk: “De huidige financiële crisis heeft een invloed op de directe 

vastgoedmarkt en de vastgoedbevaks in België”. 

Tabel 2 Resultaten Levene's test voor gelijke varianties en t-test voor verschillen tussen de 
subperioden 

 
 Levene’s Test T-Test voor verschillen 

p-waarde voor de testen tussen de subsamples 

Vastgoedbevaks 0,158 0,006 
Direct commercieel vastgoed 0,084 0,001 
All shares 0,278 0,000 
Small cap 0,821 0,002 
Large cap 0,069 0,000 
Overheidsobligaties 0,568 0,791 
Schatkistcertificaten 0,042 0,996 
CPI (%YOY) 0,002 0,033 

Bron: Eigen Berekeningen 

 

De resultaten van de t-test worden weergegeven in tabel 2. Beide variabelen, de rendementen voor 

vastgoedbevaks en de totale rendementen voor direct commercieel vastgoed, verwerpen de 

hypothese van gelijke gemiddelde rendementen tussen de twee subperioden op een 1% 

significantieniveau. Hierdoor blijkt dat tijdens de crisisperiode significant verschillende resultaten 

werden opgetekend met betrekking tot de vastgoedmarkt.  

Wat betreft de overige activa verwerpen ook de all shares, de large cap -en small cap aandelen de 

hypothese van gelijke gemiddelde rendementen tussen de twee subperiodes op een 1% 

significantieniveau. Een opmerkelijke vaststelling heerst in verband met niet-risicovolle 

beleggingsvormen, meerbepaald de schatkistcertificaten en overheidsobligaties.  

Beide investeringsinstrumenten vertonen geen significante verschillen in de gemiddelde 

rendementen tussen beide subperioden. Dit kan te verklaren zijn door het niet-risicovol karakter van 

schatkistcertificaten en overheidsobligaties die een stabiel rendement garanderen zelfs in een 

periode van recessie.  

Om de betrouwbaarheid van de resultaten te verzekeren, werd een One-Way-ANOVA test 

uitgevoerd op de variabelen om het verschil te bekijken tussen de subgroepen, namelijk de 

subperiodes. De resultaten van de ANOVA analyse bevestigen de t-test met de stelling dat enkel bij 

de variabelen overheidsobligaties en schatkistcertificaten geen significant verschil tussen de 
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subperioden is aangetroffen. Bij alle overige variabelen wordt de nulhypothese verworpen en blijken 

de verschillen tussen de subperioden significant.  

Vervolgens wordt een correlatieanalyse toegepast op de variabelen, eerst op de volledige 

steekproef, nadien op de afzonderlijke subperioden. Tabel 3 geeft een overzicht  van de afzonderlijke 

correlaties van de vastgoedbevaks met de andere variabelen gedurende de volledige steekproef en 

de subperioden. 

Tabel 3 Overzicht resultaten correlatieanalyse van de rendementen vastgoedbevaks met de 
rendementen van direct commercieel vastgoed,  all shares, large cap aandelen, small cap aandelen, 
overheidsobligaties, schatkistcertificaten en de CPI 

  Volledige steekproef Subperioden 

  1995-2009 1995-2007 Q2 2007 Q3 – 2009 

Pearson correlatie met de return van de vastgoedbevaks 

Direct commercieel vastgoed 0,35*** 0,16  0,43 

All shares 0,42***      0,29**  0,27 

Small cap                  0,18 0,16   -0,40 

Large cap 0,36***    0,25*  0,10 

Overheidsobligaties                  0,24*  0,21  0,40 

Schatkistcertificaten                  -0,21   -0,27* -0,09 

CPI (%YOY)                  -0,15  0,04   0,21 

Bron: Eigen berekeningen 

*        Duidt op een correlatie die statistisch significant is op 10% 
 **      Duidt op een correlatie die statistisch significant is op 5% 
  ***    Duidt op een correlatie die statistisch significant is op 1% 

Indien de correlaties van de gemiddelde rendementen van vastgoedbevaks over de volledige periode 

bekeken worden, kan worden bevestigd dat vastgoedbevaks hybride activa zijn met een correlatie 

van 0,42 met de all shares, 0,35 met direct commercieel vastgoed, significant op 1% en 0,24 met 

overheidsobligaties, significant op 10%. De stelling dat REITs eerder het gedrag vertonen van 

aandelen als direct vastgoed, zoals gebleken uit de correlatiecoëfficiënten wordt bevestigd door Liu, 

Hartzell, Grieg and Grissom (1990), alsook door Geltner (1991), Myer & Webb (1993) en Mull & 

Soenen (1997). Recentere studies van Ziering et al (1999), Clayton & MacKinnon (2001), Stevenson 

(2002) en Chiang & Lee (2002), wezen erop dat REITs meer het gedrag vertoonden van de small cap 

aandelen.  

Deze stelling wordt in dit onderzoek omtrent België niet bevestigd. Large cap aandelen vertonen een 

op 1% significante correlatiecoëfficiënt van 0,36 tegenover de small cap aandelen die slechts 0,18 

correleren met de vastgoedbevaks. Dit fenomeen kan wellicht verklaard worden door het verschil in 

labeling tussen de large cap aandelen in de Verenigde Staten en in België. In de VS bedragen 
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marktkapitalisaties van large cap aandelen minimaal 7,5 miljard euro en small cap aandelen gaande 

van 150 miljoen euro tot 1,5 miljard euro. De voorwaarde opgelegd door Euronext Brussels om 

opgenomen te worden in de large cap aandelen in België verschilt enigszins, daar de minimale 

marktkapitalisatie op 31 december 2008 ongeveer 600 miljoen euro bedroeg. Met andere woorden, 

een groot deel van de Belgische large cap aandelen wordt naar Amerikaanse normen gecatalogiseerd 

als small cap aandelen. Direct commercieel vastgoed daarentegen vertoonde een 

correlatiecoëfficiënt van 0,35 tegenover de vastgoedbevaks, significant op 1%. In vergelijking met de 

studie van Clayton & MacKinnon (2003) is deze coëfficiënt hoog aangezien ze een eerder geringe 

correlatie noteren tussen de twee variabelen. Echter in de laatst bestudeerde periode (1992-1998) 

door Clayton & MacKinnon (2003) werden significante hogere correlatiecoëfficiënten aangetroffen 

tussen de REITs en het direct vastgoed en een lagere correlatie met de aandelen en obligatiemarkt. 

De correlaties, bekomen in de periode 1992-1998 in de paper van Clayton & MacKinnon (2003), 

weerspiegelen de correlaties bekomen in deze paper. Als achterliggende reden wijzen diverse studies 

op een toegenomen maturiteit in de REITs markt. De negatieve correlaties met de 

schatkistcertificaten en de verandering in CPI is consistent met de resultaten uit de paper van 

Goldstein & Nelling (1999). 

Als de correlatie van de vastgoedbevaks met de andere variabelen wordt vergeleken met betrekking 

tot de subperioden krijgen we een ander beeld. Gedurende de eerste subperioden (1995-2007 Q2) 

valt de geringere correlatie (0,16) met de directe vastgoedmarkt op. Ook de correlatie met de 

aandelenmarkt (0,29) is beduidend lager dan in de studie van de volledige periode (0,42). In de 

tweede subperiode valt de toename in de correlaties met overheidsobligaties (0,40) en direct 

vastgoed (0,43) meteen op. Dit kan wijzen op een minder volatiel gedrag dan de aandelenmarkt, 

meer in de lijn van de overheidsobligaties. Tevens moet worden gewezen op de toename in de 

correlatie met inflatie (0,21), waarbij de rol van vastgoed als bescherming tegen inflatie een rol kan 

gespeeld hebben. 

3.3.3 Multivariate analyse 

Model van Clayton & MacKinnon (2003) 

In het model van Clayton & MacKinnon (2003) wordt nagegaan in hoeverre het rendement van de 

REITs wordt beïnvloed door de rendementen van de aandelenmarkt, de obligatiemarkt en het direct 

vastgoed. Deze regressie werd uitgevoerd voor de  twee subperioden, met name de periode 

voorafgaand aan de huidige financiële crisis (1995–zomer 2007) en de periode van de huidige 

financiële crisis vanaf de zomer 2007 tot 2009. Met betrekking tot de volledig bestudeerde periode 



42 
 

(1995-2009) werd aan het model van Clayon & MacKinnon (2003) een dummy variabele CRISIS 

toegevoegd om de eventuele invloed van de huidige financiële crisis op te sporen.  

Tabel 4 geeft een overzicht van de resultaten van de regressie: 

𝑟𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑟𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑒𝑙  𝑡 + 𝛽2𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡 +  𝛽3𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡 + 𝛽4 𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑡 + 휀𝑡   (8) 

Waarbij 𝑟𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑒𝑙  𝑡 , 𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡  , 𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡  zuivere schatters zijn.              

In de subperioden werd de variabele CRISIS weggelaten. 

Tabel 4 Overzicht van de resultaten van de regressie van het Model van Clayton & MacKinnon 
(2003), met zuivere schatters, zonder opsplitsing van de aandelenmarkt, in de volledige perioden 
als voor de subperioden 

 
Volledige steekproef Subperioden 

 
1995 – 2009 1995 - 2007 Q2 2007 Q3 - 2009 

  bèta’s p-waarde bèta’s p-waarde bèta’s p-waarde 

Coëfficiënt 0,016 0,054 0,016 0,038 -0,003 0,961 

All shares 0,167 0,055 0,239 0,014 0,257 0,677 

Direct vastgoed 0,516 0,050 0,522 0,093 0,160 0,944 

Overheidsobligatie 0,521 0,069 0,375 0,143 1,266 0,600 

CRISIS -0,056 0,004   

R² 0,293 0,172 0,282 

Adjusted-R² 0,238 0,117 -0,436 

Significantie 0,001 0,035 0,769 

Bron: Eigen Berekeningen 

 

In de volledige bestudeerde periode 1995-2009 is het model significant op 1% en draagt het een R² 

van 0,293, wat wijst op een verklaringskracht van 29,3%. Indien rekening wordt gehouden met 

eventuele vertekeningen wordt een adjusted-R² bekomen van 0,238. Dummyvariabele CRISIS heeft 

een 1% significant effect op het rendement van de vastgoedbevaks. De bètacoëfficiënt van CRISIS is 

negatief, wat wijst op de negatieve beïnvloeding van de financiële crisis op de rendementen van de 

vastgoedbevaks. Zowel de variabelen 𝑟𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑒𝑙  𝑡 , 𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡  als 𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡  zijn significant op 10%. 

Betreffende de bèta’s vertonen de all shares een bèta van 0,167, het direct vastgoed 0,516 en de 

overheidsobligaties 0,521. Deze resultaten zijn consistent met de laatst bestudeerde periode (1992-

1998) door Clayton & MacKinnon (2003), waar obligaties en direct vastgoed een grotere verklarende 

kracht kennen dan de aandelenmarkt. Indien de subperioden bestudeerd worden, valt op dat de 

verklaringskracht afneemt. Zowel R² als de adjusted-R² dalen, respectievelijk tot 0,172 en 0,117 voor 

de periode voorafgaand aan de financiële crisis en 0,282 en -0,436 voor de periode van de huidige 

financiële crisis. De negatieve adjusted-R² in periode van crisis kan als verklaring het beperkt aantal 
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waarnemingen gedurende deze periode hebben. Er zijn slechts waarnemingen voor 7 kwartalen in de 

crisisperiode. Wat betreft de eerste subperiode (1995-zomer 2007) is het model significant en stellen 

we vast dat de bèta van aandelen is toegenomen (0,239). De variabele overheidsobligaties is niet 

langer significant op 10%. 

Uit de literatuur blijkt dat Amerikaanse REITs een gedrag vertonen dat aanleunt bij het gedrag van 

small cap aandelen. Om na te gaan of Belgische vastgoedbevaks eenzelfde gedrag vertonen wordt in 

het model van Clayton & MacKinnon (2003) vervolgens een opsplitsing gemaakt tussen small en large 

cap aandelen. Volgende regressie werd uitgevoerd met toevoeging van een dummyvariabele CRISIS 

voor de volledige periode en zonder de variabele CRISIS voor de subperioden.  

𝑟𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑟𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙  𝑡 + 𝛽2𝑟𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒  𝑡 +  𝛽3𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡 +  𝛽4𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡 +  𝛽5𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑡 + 휀𝑡  (9) 

Waarbij 𝑟𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙  𝑡 , 𝑟𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒  𝑡 , 𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡 , 𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡  zuivere schatters zijn.  

Tabel 5 geeft de resultaten weer voor regressie (9) voor de volledige periode en voor de subperioden 

(1995-2007 Q2) en (2007 Q3-2009) waarbij de variabele CRISIS niet in beschouwing wordt genomen. 

Tabel 5 Overzicht resultaten regressie van het model van Clayton & MacKinnon (2003), met zuivere 
schatters, met opsplitsing van de aandelenmarkt, voor de volledige periode en de subperioden 

 
Volledige steekproef Subperioden 

 
1995 - 2009 1995 - 2007 Q2 2007 Q3 - 2009 

  bèta’s p-waarde bèta’s p-waarde bèta’s p-waarde 

Coëfficiënt 0,017 0,063 0,003 0,840 -0,020 0,646 

Small Cap aandeel -0,087 0,508 0,018 0,880 -1,309 0,163 

Large Cap aandeel 0,132 0,174 0,095 0,132 0,131 0,608 

Direct vastgoed 0,458 0,129 0,376 0,248 -0,753 0,566 

Overheidsobligatie 0,506 0,078 0,471 0,100 0,438 0,789 

CRISIS -0,056 0,005   

R² 0,274 0,135 0,787 

Adjusted-R² 0,202 0,056 0,361 

Significantie 0,006 0,164 0,381 

Bron: Eigen Berekeningen 

 

De belangrijkste vaststelling bij de opsplitsing tussen small en large cap aandelen is de niet-

significantie van de small cap aandelen in de regressie van de drie bestudeerde perioden. Als oorzaak 

wordt opnieuw verwezen naar de correlatieanalyse waarbij de beperkte correlatie tussen small cap 

aandelen en vastgoedbevaks mogelijk werd verklaard door het verschil in classificatie tussen de small 

en large cap aandelen in België en de Verenigde Staten. Het model betreffende de volledige periode 
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heeft een adjusted-R² van 0,202 en is significant op 1%. De dummy variabele CRISIS heeft een op 1% 

significante negatieve impact (-0,056) op de rendementen van vastgoedbevaks, wat opnieuw wijst op 

een significante invloed van de financiële crisis. Dezelfde vaststellingen worden teruggevonden als bij 

de regressie zonder de opsplitsing tussen small en large cap aandelen. Zowel direct vastgoed als 

overheidsobligaties oefenen een grotere invloed uit op het rendement van vastgoedbevaks dan het 

rendement van aandelen, respectievelijk large cap aandelen. Beide subperioden worden gekenmerkt 

door een niet-significant model. 

Volledigheidshalve wordt onderzoek verricht naar de invloed van een eventuele lag in het model van 

Clayton & MacKinnon (2003). Uit de literatuur blijkt dat de Amerikaanse NCREIF een lag vertoont 

gaande van drie kwartalen tot één jaar. We voeren twee regressies uit waarbij de variabele 

𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡  gezuiverd wordt voor lags, respectievelijk drie kwartalen en één jaar. Tabel 6 geeft een 

overzicht van de regressies rekening houdend met de lag, 3 kwartaal en één jaar en voor de regressie 

waar geen rekening wordt gehouden met een eventuele lag. 

Tabel 6 Overzicht resultaten regressies van het model van Clayton & MacKinnon(2003), zonder 
rekening te houden met een lag, met een lag van drie kwartalen en met een lag van één jaar 

 
Zonder aanpassing Lag van 3 kwartalen Lag van 1 jaar 

 
1995-2009 1995-2009 1995-2009 

  bèta’s p-waarde bèta’s p-waarde bèta’s p-waarde 

Coëfficiënt 0,016 0,054 0,019 0,022 0,020 0,012 

All shares 0,167 0,055 0,184 0,055 0,147 0,102 

Direct vastgoed 0,516 0,069 0,504 0,098 0,444 0,136 

Overheidsobligatie 0,521 0,050 0,388 0,147 0,301 0,234 

CRISIS -0,056 0,004 -0,052 0,046 -0,091 0,001 

R² 0,293 0,211 0,299 

Adjusted-R² 0,238 0,146 0,240 

Significantie 0,001 0,020 0,002 

Bron: Eigen Berekeningen 

 

In tabel 6 stellen we vast dat indien de variabele direct vastgoed ontdaan wordt van een lag van drie 

kwartalen de adjusted-R² afneemt van 0,238 naar 0,146. Bij de regressie waarbij rekening gehouden 

wordt met een lag van één jaar stellen we vast dat de adjusted-R² licht toeneemt tot 0,240. Maar de 

variabele direct vastgoed toont in tegenstelling tot het origineel model zonder lag een niet-

significantie op 10%. Hieruit blijkt dat de zelf geconstrueerde totale rendementsindex van direct 

vastgoed op basis van data verkregen van Cushman & Wakefield niet onderhevig is aan het 

fenomeen van lag. 
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Vervolgens gaan we over tot de resultaten van de regressieanalyses met betrekking tot het model 

van Goldstein & Nelling (1999), waar de variabele direct vastgoed buiten beschouwing wordt gelaten. 

Model van Goldstein & Nelling (1999) 

Het model van Goldstein & Nelling (1999) verklaart het rendement van de REITs door de 

rendementen van aandelen, obligaties, schatkistcertificaten en de jaarlijkse verandering in CPI. 

Bedrijfsobligaties, door Goldstein & Nelling (1999) opgenomen in het model worden in ons 

onderzoek buiten beschouwing gelaten. Naar analogie van Clayton & MacKinnon (2003) zal ook hier 

eerst een regressie worden uitgevoerd zonder de opsplitsing van de variabele aandelen in small en 

large cap aandelen, nadien wordt deze opsplitsing wel gemaakt.  

Tabel 7 geeft de resultaten mee voor volgende regressie: 

𝑟𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑟𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛  𝑡 +  𝛽2𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡 +  𝛽3𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑘𝑖𝑠𝑡  𝑡 +  𝛽4𝐶𝑃𝐼𝑡 + 𝛽5 𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑡 + 휀𝑡  

Waarbij de variabele CRISIS enkel wordt toegepast op de volledig bestudeerde periode (1995-2009) 

en deze bij de subperiode niet wordt opgenomen in de regressie.  

Tabel 7 Overzicht resultaten regressie van het model van Goldstein & Nelling (1999), zonder de 
opsplitsing van de aandelenmarkt, voor de volledige steekproef als voor de subperioden 

 
Volledige steekproef Subperioden 

 
1995 - 2009 1995 - 2007 Q2 2007 Q3 – 2009 

  bèta’s p-waarde bèta’s p-waarde bèta’s p-waarde 

Coëfficiënt 0,068 0,013 0,059 0,067 0,663 0,387 

All shares 0,190 0,030 0,154 0,090 1,598 0,301 

Overheidsobligatie 0,529 0,051 0,427 0,101 0,448 0,839 

Schatkistcertificaat -6,609 0,046 -6,322 0,051 -77,023 0,345 

CPI (%YOY) 0,697 0,422 0,193 0,847 4,127 0,368 

CRISIS -0,051 0,021   

R² 0,307 0,192 0,846 

Adjusted-R² 0,236 0,119 0,231 

Significantie 0,002 0,048 0,558 

Bron: Eigen Berekeningen 

 

Uit tabel 7 kan worden vastgesteld dat het model van Goldstein & Nelling (1999) een R² draagt van 

0,307 en een adjusted-R² van 0,236, wat in lijn ligt met de R² (0,240) behaald in de laatst bestudeerde 

periode (1993-1998)  van het onderzoek van Goldstein & Nelling (1999). Overigens zijn de bèta’s, 

bekomen voor de regressie in de volledige periode, in grote mate analoog aan deze verkregen in de 

studie van Goldstein & Nelling (1999) in de periode 1993-1998. Schatkistcertificaten dragen een 
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negatieve bèta (-6,609), significant op 5%. Een opmerkelijk verschil tegenover de originele studie van 

Goldstein & Nelling (1999) is de niet-significantie van de proxy jaarlijkse verandering in 

consumptieprijzen, respectievelijk een p-waarde van 0,422. Zoals in het model van Clayton & 

MacKinnon (2003) heeft de dummy variabele CRISIS ook hier een significante negatieve invloed op 

het rendement van de vastgoedbevaks. Wat opnieuw wijst op de invloed van de financiële crisis. 

Daarnaast kunnen de subperioden eens te meer  niet met elkaar worden vergeleken als gevolg van 

de niet-significantie van het model gedurende de crisisperiode door het beperkt aantal 

waarnemingen. In de eerste subperiode worden de vaststellingen van de volledige periode bevestigd, 

namelijk een negatieve invloed van schatkistcertificaten en een overheersende invloed van 

overheidsobligaties tegenover de aandelen.  

Naar analogie van Clayton & MacKinnon (2003), wordt het model van Goldstein & Nelling (1999) 

opnieuw geregresseerd, maar dit maal met een opsplitsing tussen large en small cap aandelen: 

𝑟𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑟𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙  𝑡 + 𝛽2𝑟𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒  𝑡 + 𝛽3𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡 +  𝛽4𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑘𝑖𝑠𝑡  𝑡 +  𝛽5𝐶𝑃𝐼𝑡 +  𝛽6𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆 + 휀𝑡  

Tabel 8 Overzicht van de resultaten regressie van het model van Goldstein & Nelling (1999), met 
opsplitsing van de aandelenmarkt, voor de volledige steekproef als voor de subperioden 

 
Volledige steekproef Subperioden 

 
1995 – 2009 1995 - 2007 Q2 2007 Q3 – 2009 

  bèta’s p-waarde bèta’s p-waarde bèta’s p-waarde 

Coëfficiënt 0,078 0,007 0,065 0,062 0,264   

Small Cap aandeel -0,182 0,149 -0,054 0,657 -0,876   

Large Cap aandeel 0,235 0,019 0,133 0,178 1,346   

Overheidsobligatie 0,431 0,129 0,442 0,107 -0,644   

Schatkistcertificaat -7,660 0,027 -6,959 0,040 -39,836   

CPI (%YOY) 0,770 0,378 0,26 0,797 4,888   

CRISIS -0,057 0,011   

R² 0,327 0,194   

Adjusted-R² 0,242 0,100   

Significantie 0,003 0,089   

Bron: Eigen Berekeningen 

 

Uit tabel 8 kan worden vastgesteld dat ook bij deze regressie de dummy variabele CRISIS een op 5% 

significante invloed heeft op de rendementen van de vastgoedbevaks (bèta -0,057). Opnieuw vinden 

we de negatieve invloed van de schatkistcertificaten terug. Deze negatieve invloed  van 

schatkistcertificaten kan worden verklaard door de rentegevoeligheid van de vastgoedbevaks. Indien 

de rente toeneemt, zal het rendementsverschil tussen risicoloze beleggingen en vastgoedbevaks 

afnemen. Indien dit rendementsverschil te klein wordt, zullen beleggers overschakelen op risicoloze 
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activa wat de koersen van vastgoedbevaks doet afnemen. Waardoor potentiële meerwaarden op de 

prijs van vastgoedbevakaandelen verloren gaan. Vergelijkbaar met de bevindingen in het model van 

Clayton & MacKinnon (2003) met opsplitsing tussen small en large cap aandelen, kan worden 

vastgesteld dat ook in de regressie van het model van Goldstein & Nelling (1999) de large cap 

aandelen een grotere significante invloed hebben op de rendementen van vastgoedbevaks. De 

consumptieprijsindex blijft voor België geen goede proxy in dit model, met een p-waarde van 0,378. 

De subperioden kunnen opnieuw niet vergeleken worden als een gevolg van de niet-significantie van 

het model in de periode van financiële crisis.  

Combinatiemodel 

 Zowel door de toepassing van het model van Clayton & MacKinnon (2003), als door toepassing van 

het model van Goldstein & Nelling (1999) werden relevante variabelen ontdekt.  

In een  combinatiemodel worden de variabelen uit beide modellen gecombineerd in één regressie: 

𝑟𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑟𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛  𝑡 +  𝛽2𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡 + 𝛽3𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒  𝑡 +  𝛽4𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑘𝑖𝑠𝑡  𝑡 +  𝛽5𝐶𝑃𝐼𝑡

+  𝛽6𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆 +  휀𝑡  

Tabel 9 Overzicht resultaten regressie van het combinatiemodel, zonder opsplitsing van de 
aandelenmarkt, met zuivere schatters en voor zowel de volledige steekproef als voor de 
subperioden 

 
Volledige steekproef Subperioden 

 
1995 - 2009 1995 - 2007 Q2 2007 Q3 - 2009 

  bèta’s p-waarde bèta’s p-waarde bèta’s p-waarde 

Coëfficiënt 0,059 0,031 0,035 0,341 3,85   

All shares 0,169 0,049 0,164 0,070 9,615   

Direct vastgoed 0,544 0,070 0,388 0,226 -17,713   

Overheidsobligatie 0,506 0,025 0,483 0,067 7,355   

Schatkistcertificaat -5,551 0,090 -5,187 0,120 -301,033   

CPI (%YOY) 1,122 0,204 0,297 0,766 -10,047   

CRISIS -0,049 0,022   

R² 0,353 0,220   

Adjusted-R² 0,229 0,129   

Significantie 0,051 0,001   

Bron: Eigen Berekeningen 

 

Uit tabel 9 blijkt dat de dummyvariabele CRISIS wederom een op 5% negatief significant effect heeft 

op de rendementen van vastgoedbevaks. Ook blijkt de niet-significantie van de verandering in 

consumptieprijzen (p-waarde is 0,204).  Er kan worden vastgesteld dat het rendement op direct 
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vastgoed (0,544) en overheidsobligaties (0,506),  een groter effect hebben dan het rendement van 

aandelen (0,169) op de rendementen van vastgoedbevaks. Hieruit blijkt dat vastgoedbevaks meer  

het gedrag vertonen van minder volatiele activa en een stabielere investering blijken dan aandelen. 

Schatkistcertificaten hebben een duidelijke negatieve invloed op de vastgoedbevaks (-5,551) als 

gevolg van de rentegevoeligheid van vastgoedbevaks. Volledigheidshalve werd deze relatie nogmaals 

geregresseerd met correctie voor een eventuele lag van drie kwaralen bij direct vastgoed. Maar zoals 

bleek uit het model van Clayton & MacKinnon (2003) vertoonde de variabele direct vastgoed in het 

combinatiemodel na zuivering voor lag een niet-significante p-waarde (0,185). 

Betreffende de inbreng van de dummy variabele CRISIS kan besloten worden dat door introductie 

van de dummyvariabele CRISIS de invloed van de aandelen afneemt. Dit kan erop wijzen dat de 

aandelenmarkt gedurende de crisisperiode een grotere invloed uitoefent op de rendementen van 

vastgoedbevaks dan in de periode voorafgaand aan de huidige financiële crisis. Overigens wordt een 

afname van de invloed van de rendementen van direct vastgoed genoteerd door invoering van een 

dummy variabele CRISIS.  Dit kan als reden hebben dat direct vastgoed een effect heeft op de 

rendementen van vastgoedbevaks gedurende de crisisperiode, maar minder sterk dan de 

aandelenmarkt. Bijkomend kan in alle regressies vastgesteld worden dat overheidsobligaties en 

direct vastgoed hogere bèta’s vertonen dan de aandelen.  Als achterliggende verklaring kan het 

hybride karakter van vastgoedbevaks gelden. Vastgoedbevaks hebben een hoger rendement dan 

obligaties en een kleiner rendement dan aandelen, maar ze vertonen wel een risico dat meer 

aanleunt bij de overheidsobligaties dan bij het risicovolle karakter van aandelen. Bovendien blijkt uit 

de resultaten dat de verandering in CPI geen goede proxy blijkt te zijn met betrekking tot de 

Belgische data. Volledigheidshalve moet worden vermeld dat in alle regressies voldaan werd aan de 

voorwaarden voor lineaire regressie. 

Invloed van de financiële crisis op de verschillende soorten van vastgoed en 

vastgoedbevaks.  

Om na te gaan welke soort van direct vastgoed en indirect vastgoed het meest onderhevig is aan de 

invloed van de financiële crisis worden alle soorten geregresseerd op de dummy variabele CRISIS. 

Volgende regressies werden uitgevoerd met betrekking tot indirect vastgoed: 

𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑙𝑒  𝑒𝑛  𝑘𝑎𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛  𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆 + 휀𝑡  

𝑟 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙  𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆 + 휀𝑡  

𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖 ë𝑙𝑒  𝑏𝑒𝑣𝑎𝑘  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆 +  휀𝑡  
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De resultaten van deze regressies worden weergeven in tabel 10, de resultaten van volgende 

regressies met betrekking tot direct vastgoed worden weergegeven in tabel 11: 

𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑒𝑙  𝑒𝑛  𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑒𝑘  𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆 +  휀𝑡  

𝑟 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛  𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆 +  휀𝑡  

𝑟 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙  𝑣𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑  𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆 +  휀𝑡  

Tabel 10 Overzicht resultaten regressies van de verschillende soorten indirect vastgoed op de 
dummyvariabele CRISIS,  voor de volledige periode 

  alle REIT 
Kantoor & 
Industrieel Retail Residentieel 

  Bèta p-waarde Bèta p-waarde Bèta p-waarde Bèta p-waarde 

Coefficiënt 0,028 0,002 0,027 0,005 0,020 0,071 0,033 0,481 

CRISIS -0,062 0,004 -0,068 0,008 -0,042 0,116 -0,073 0,175 

R² 0,189 0,165 0,061 0,283 

Adjusted-R² 0,168 0,144 0,037 0,163 

p-waarde 0,004 0,008 0,116 0,175 

Bron: Eigen Berekeningen 

 

Tabel 11 Overzicht resultaten regressies van de verschillende soorten direct vastgoed op de 
dummyvariabele CRISIS, voor de volledige periode 

  alle Direct vastgoed 
Industrieel 
&Logistiek Retail Kantoor 

  Bèta p-waarde Bèta p-waarde Bèta p-waarde Bèta p-waarde 

Coefficiënt 0,029 0,000 0,026 0,000 0,032 0,000 0,030 0,000 

CRISIS -0,032 0,001 -0,010 0,433 -0,039 0,034 -0,043 0,004 

R² 0,176 0,011 0,081 0,146 

Adjusted-R² 0,161 -0,007 0,064 0,130 

p-waarde 0,001 0,433 0,034 0,004 

Bron: Eigen Berekeningen 

 

Uit zowel tabel 10 als 11 blijkt dat de kantorenmarkt het meest onderhevig is aan de financiële crisis. 

Wat betreft de vastgoedbevaks zijn kantoren- en industrieel vastgoedbevaks de gevoeligste categorie 

met een bèta van -0,068, significant op 1%. Retail -en residentiële vastgoedbevaks zijn niet significant 

onderhevig aan de financiële crisis met p-waarden van respectievelijk, 0,116 voor retail en 0,175 voor 

residentiële vastgoedbevaks. Betreffende de directe vastgoedmarkt is er wel een significant effect 

van de financiële crisis op het retail vastgoed, p-waarde 0,034. Maar deze invloed is kleiner dan de 

invloed die de directe kantoormarkt ondervindt door de huidige financiële crisis (bèta -0,043). De 

conjunctuurgevoeligheid van de kantoormarkt is te wijten aan het gedeelte van de vraag naar 
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kantoren dat wordt bepaald door bedrijven, mede in hun context van beursmalaise. Deze 

bevindingen bevestigen de literatuur hieromtrent. Als gevolg van het recente gegeven van de 

financiële crisis en de beperkte wetenschappelijke literatuur  deden we beroep op een aantal niet-

wetenschappelijke bronnen. Zo wijst men, in niet wetenschappelijke Belgische literatuur zoals de Tijd 

(2009) en Vastgoedplatform (2009), op het feit dat de kantoormarkt  conjunctuurgevoelig is. De 

vraag naar kantoren wordt enerzijds bepaald door bedrijven die conjunctuurgevoelig zijn, anderzijds 

door de overheidsinstellingen en Europese instituties in Brussel. Het toeslaan van de crisis heeft dus 

negatieve implicaties op de kantoormarkt met leegstand tot gevolg. In de literatuur wordt opgemerkt  

dat de Belgische kantoormarkt minder onderhevig zal zijn aan de crisis in vergelijking met de 

naburige landen. Als verklaring wordt de stabiele institutionele vraag naar kantoren aangehaald door  

de aanwezigheid van de NAVO, Europese Instellingen en de overheden in Brussel. Daar de 

kantoormarkt enorm te lijden heeft onder de crisis, lijkt retail een betere belegging. De huurprijzen in 

de Europese Unie kenden in 2008 nog een stijging van 2,8% en de vraag naar retail vastgoed blijkt 

stabiel te zijn. (De Tijd, 2009) 
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Algemeen besluit 

Ons onderzoek ging over de invloed van de huidige financiële crisis op de Belgische vastgoedmarkt en 

de vastgoedbeleggingsfondsen in het bijzonder. Het onderzoek maakte duidelijk dat de financiële 

crisis een significante negatieve invloed heeft op de vastgoedmarkt en vastgoedbevaks in België.  

In het onderzoek naar het rendement van vastgoedbevaks werd een relatie vastgesteld tussen 

rendementen van aandelen, overheidsobligaties, direct vastgoed en schatkistcertificaten op basis van  

het model van Clayton & MacKinnon (2003) en het model van Goldstein & Nelling (1999). Tussen de 

resultaten uit Amerikaans onderzoek en onze resultaten werden meerdere gelijkenissen 

aangetroffen.  

Vooreerst vertonen Belgische vastgoedbevaks een rendement en volatiliteit die kleiner is dan de 

volatiliteit van aandelen maar groter dan de volatiliteit van obligaties, dit stemt overeen met de 

studies van Clayton & MacKinnon (2003) en Goldstein & Nelling (1999). Door het hybride karakter 

van vastgoedbevaks zijn ze een stabielere beleggingsvorm  met lager risico dan aandelen en leveren 

ze een hoger rendement op dan overheidsobligaties. Het rendement op vastgoedbevaks wordt 

bepaald door een eventuele meerwaarde in de prijs van vastgoedbevakaandelen en een 

dividendrendement, waarbij bevaks de verplichting kennen om jaarlijks minstens 80% van de 

huurinkomsten als dividend uit te keren. Aangezien de prijs van het aandeel van een vastgoedbevak 

onderhevig is aan de beurstendensen, blijkt het dividendrendement het stabieler karakter van direct 

vastgoed en obligaties te ondersteunen.  

Een tweede overeenstemmend resultaat is de positieve invloed van de rendementen van direct 

vastgoed en obligaties op het rendement van de Belgische vastgoedbevaks. Deze conclusie ligt in de 

lijn met de onderzoeksresultaten van Giliberto (1990), Gyourko & Keim (1992), Geltner & Kluger 

(1998), Corgel & DeRoos (1999) en Clayton & MacKinnon (2001). Zowel de invloed van het 

rendement  van direct vastgoed als de invloed van het rendement van overheidsobligaties is hoger 

dan de invloed van de rendementen op aandelen. Deze vaststelling kan een gevolg zijn van de 

toegenomen maturiteit en transparantie van de Belgische vastgoedbevakmarkt.  

Daarentegen neemt op korte termijn de invloed van de aandelenmarkt op vastgoedbevaks toe, 

waardoor de volatiliteit van de vastgoedbevaks toeneemt en de bevaks onderhevig zijn aan het 

beurspatroon. Deze vaststelling kan mede aan de basis liggen van het negatieve effect die de huidige 

financiële crisis heeft op de vastgoedbevaks.  
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Een laatste vaststelling is de negatieve relatie van de rendementen van vastgoedbevaks met de 

rendementen op schatkistcertificaten. Deze negatieve relatie is toe te schrijven aan de 

rentegevoeligheid van vastgoedbevaks. 

 In tegenstelling tot de Amerikaanse vaststellingen van Goldstein & Nelling (1999) was de 

verandering in de consumptieprijzen voor België geen significante proxy. De niet significante invloed 

van de small cap aandelen op de rendementen van de vastgoedbevaks, is in tegenstelling tot de 

Amerikaanse onderzoeksresultaten, waarschijnlijk toe te schrijven aan de uiteenlopende 

voorwaarden voor marktkapitalisatie in België en in de Verenigde Staten. Ook werd geen lag 

teruggevonden betreffende de data van direct vastgoed, wat wel het geval is in de studies van 

Giliberto (1990) en Barkham & Geltner (1995). 

Op de directe vastgoedmarkt werd een significante negatieve invloed vastgesteld ten gevolge van de 

huidige financiële crisis. In tegenstelling tot Spanje, Engeland, … ondervindt de Belgische 

vastgoedmarkt geen crash. Maar de Brusselse kantoormarkt is wel gevoeliger voor de gevolgen van 

de financiële crisis dan de industriële- en retail vastgoedmarkt.  

Deze vaststelling kan worden doorgetrokken naar indirect vastgoed, waar de vastgoedbevaks die 

investeren in kantoren het meest onderhevig zijn aan de invloed van de huidige financiële crisis. De 

vastgoedbevaks die daarentegen investeren in retail vastgoed ondervinden weinig hinder door de 

financiële crisis. Zowel direct als indirect investeren in retail vastgoed bleek dus de betere 

vastgoedinvestering te zijn doorheen de financiële crisis.  

Onze onderzoeksbijdrage kent ook beperkingen, die we al eerder aankondigden. Onze studie heeft 

betrekking op Belgische data. Daar geen totale rendementsindex voor commercieel direct vastgoed 

beschikbaar was op kwartaalbasis, werd zelf een index geconstrueerd die enkel representatief is voor 

de Brusselse directe commerciële vastgoedmarkt. Een tweede beperking is dat de bedrijfsobligaties 

niet werden meegenomen in deze studie vanwege de niet beschikbaarheid van hun 

rendementsindex. Een andere beperking is het gering aantal van zeven kwartalen voor de periode 

van huidige financiële crisis. Tenslotte benadrukten Ling & Naranjo (1997, 1999) dat de groeivoet in 

reële consumptie per capita een belangrijke drijfkracht is achter de rendementen van REITs. In dit 

onderzoek werd hiermee geen rekening gehouden. Wat ook het geval is in de twee modellen, die we 

hebben gehanteerd.  

Het is duidelijk dat in de lijn van onze onderzoeksinspanning nog veel vervolgonderzoek geindiceerd 

is. Hierbij komen niet alleen modelmatige combinaties aan de orde, maar ook verdere aanvullingen 
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met kritische variabelen die mede dankzij de collectieve onderzoeksinspanningen worden 

onderkend.  

Vanzelfsprekend kan ook replicatie-onderzoek voor andere landen en tijdsperioden verhelderend 

zijn. Hiermee kan geprobeerd worden te achterhalen welke differentiërende variabelen ook 

meegerekend  kunnen worden.
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Bijlagen 

Bijlage 1: Figuren 
 

Figuur 5 Overzicht Belgische Bevaks met rechtsvorm, marktkapitalisatie in 2008, investeringssector 
en de investeringsmarkt 

Naam bevak Rechtsvorm Markt-

kapitalisatie 

(€ Miljoen) 

Investeringssector Investeringsmarkt 

Aedifica N.V. 149,7 Residentieel België 

Ascencio Comm.V.A. 149,4 Kantoren, semi-industrieel België 

Befimmo Comm.V.A. 876,3 Kantoren België 

Cofinimmo N.V. 1483,5 Kantoren, ziekenhuizen Brussel 

Home Invest N.V. 101,3 Residentieel België 

Intervest Offices N.V. 329,9 Kantoren België 

Intervest Retail N.V. 155,8 Winkels België 

Leasinvest Real Estate Comm.V.A. 274,6 Kantoren, logistiek,winkels België, Luxemburg 

Montea Comm.V.A. 110,5 Logistiek, semi-industrieel België, Frankrijk, Nederland 

Retail Estates N.V. 156,1 Winkels, opslagplaatsen België, Luxemburg 

Serviceflats Invest NV N.V. 92,8 Residentieel Vlaanderen 

Warehouses De Pauw Comm V.A. 328,8 Kantoren, winkels België, Nederland,Frankrijk,Italië 

Warehouses Estates N.V. 85,3 Opslagplaatsen België 

Wereldhave België N.V. 275,8 Kantoren België 

Bron: Euronext, Bedrijfswebsites 
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Figuur 6 Overzicht Belgische vastgoedbevaks met jaar van intrede 

NAAM VASTGOEDBEVAKS JAAR VAN INTREDE 

AEDIFICA 2007 

ASCENCIO 2007 

BEFIMMO 1996 

COFINIMMO 1995 

HOME INVEST BELGIUM 2000 

INTERVEST OFFICES 1999 

INTERVEST RETAIL 2000 

LEASINVEST REAL ESTATE 2000 

MONTEA CVA 2007 

RETAIL ESTATES 1999 

SERVICEFLATS CERT 1999 

WAREHOUSES ESTATES 'B' 1999 

WDP 2000 

WERELDHAVE BELGIUM 1999 

Bron: Thompson Financial Datastream  
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Figuur 7 Evolutie samenstelling Belgische Vastgoedbevaksindex 
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Bijlage 2: Tabellen 
 

Tabel 12 Overzicht van de resultaten van de Kolgomorov-Smirnov test voor normaalverdeeldheid 
van de variabelen voor zowel de volledig bestudeerde periode (1995-2009) als voor de 
subperioden (1995- 2007 Q2), (2007 Q3 – 2009) 

 
Volledige periode Subperioden 

 
1995-2009 1995 -2007 Q2 2007 Q3 - 2009 

P-waarden voor de Kolgomorov-Smirnov test op normaalverdeeldheid 

Vastgoedbevaks 0,887 0,853 0,935 

Direct commercieel vastgoed 0,090 0,022 0,861 

All shares 0,661 0,736 0,855 

Small cap 0,827 0,903 0,707 

Large cap 0,193 0,418 0,809 

Overheidsobligaties 0,973 0,956 0,989 

Schatkistcertificaten 0,485 0,504 0,222 

CPI (%YOY) 0,499 0,924 0,999 

Bron: Eigen berekeningen 
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Bijlage 3: De constructie van de totale rendementsindex voor direct 

vastgoed 
 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven hoe de totale rendementsindex voor direct vastgoed 

werd geconstrueerd. Via e-mail verkeer werd van Cushman & Wakefield primaire data verkregen 

omtrent de Brusselse commerciële vastgoedmarkt. De dataset werd speciaal op maat gemaakt en er 

werden kwartaaldata vanaf 1994 tot 2009 beschikbaar gesteld. De data verkregen van Cushman & 

Wakefield hebben betrekking op de primaire huurrendementen en de huurinkomsten voor de drie 

categorieën van commercieel direct vastgoed, namelijk kantoren vastgoed, industrieel en logistiek 

vastgoed en ten slotte retail vastgoed. De verkregen primaire huurrendementen zijn het resultaat 

van volgende vergelijking: 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟 ℎ𝑢𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡 =  
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 ℎ𝑢𝑢𝑟𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑡
𝑉𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 𝑡

 

Als gegeven werden het primair huurrendement en de primaire huurprijs van alle 

vastgoedcategorieën beschouwd. Op basis van deze gegevens werden de vastgoedprijzen berekend 

betreffende de verschillende soorten direct commercieel vastgoed. Daar het onderzoek start in het 

eerste kwartaal van 1995, werd kwartaal 4 van 1994 als basisjaar beschouwd en de waarde 100 

toegekend. Daarna werd op basis van het basisjaar voor iedere vastgoedcategorie een commerciële 

vastgoedprijsindex geconstrueerd. Aan de hand van deze commerciële vastgoedprijsindexen werden 

de rendementen op eventuele meerwaarden in vastgoedprijzen berekend op basis van volgende 

formule: 

𝑃𝑟𝑖𝑗𝑠𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡 =
𝑉𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑡 −  𝑉𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑡−1

𝑉𝑎𝑠𝑡𝑔𝑜𝑒𝑑𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑡−1
 

Met het bekomen resultaat van de prijsrendementen was vervolgens mogelijk om de totale 

rendementen te berekenen op basis van volgende formule: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡 = 𝑃𝑟𝑖𝑗𝑠𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡 +  𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟 ℎ𝑢𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡  

Op basis van vorige formule bekomt men een tijdsreeks van de totale rendementen van commercieel 

direct vastgoed met betrekking tot kantoren, industrieel en logistiek vastgoed en retail vastgoed. 

Om een totale rendementsindex te construeren voor commercieel direct vastgoed werd het 

gemiddelde genomen van de totale rendementen van de drie categorieën van commercieel 

vastgoed.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


