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DOOR RUBEN VAN DER LECQ, LID VBA COMMISSIE VASTGOED

Roerige vastgoedbeleggingsmarkt,
stabiele vastgoedallocaties
De Nederlandse vastgoedmarkt is fors in beweging en hard op weg een nieuw beleggingsrecord
te vestigen. Dat moet impact hebben op de vastgoedallocatie! Nou, dat valt dus wel mee.

Eind oktober 2017 was er met € 15,9 miljard al bijna

van Solvency II. Onder dat regime dienen verzekeraars

€ 2 miljard meer belegd in Nederlands vastgoed dan in

voldoende kapitaal (‘Solvency Capital Requirement’) aan

heel 2016. Daarmee ligt het record van € 16,5 miljard

te houden om na een zware schok (1/200 jaar)

(uit 2007) inmiddels binnen handbereik. Die ongekende

verplichtingen na te kunnen komen. Voor vastgoed geldt

belangstelling voor de Nederlandse vastgoedmarkt

een SCR van 25%, waarbij geen onderscheid wordt

vertaalde zich ook in de toestroom aan bezoekers bij het

gemaakt naar type vastgoed. Dit percentage is echter

jaarlijkse gezamenlijke researchseminar van de VBA en

gebaseerd op de Britse vastgoedmarkt en onderzoek

IVBN op 10 oktober. In een uitverkocht auditorium in

uitgevoerd in opdracht van onder meer INREV (de

Symphony Offices werd stilgestaan bij het thema

Europese vereniging voor beleggers in niet-beurs

vastgoed in de beleggingsportefeuille.

genoteerd vastgoed) laat zien dat een lager percentage
(circa 15%) logischer zou zijn voor vastgoed. Wellicht dat

Loranne van Lieshout van Ortec Finance trapte de

in een herziening van Solvency II in 2018 of 2020 gehoor

middag af met haar bespreking van de positie van

wordt gegeven aan dit geluid uit de sector.

vastgoed vanuit Asset Liability Management (ALM)
context. Vastgoed komt vaak goed uit die ALM-analyses,

Rob Courtens van Blue Sky Group zoomde in op de

omdat het goed scoort als het gaat om volatiliteit,

praktijk van het pensioenfonds en liet zien dat ondanks

diversificatie, inflatiematch en rentematch. Theoretisch

een onveranderde allocatie de diversificatiestudies voor

gezien is er dan ook ruimte voor een vastgoedallocatie

vastgoed in de loop van de jaren steeds uitgebreider zijn

van om en nabij de 25%. Afhankelijk van een korte of

geworden. Deze worden gebruikt om met de pensioen

lange beleggingshorizon treden daarbij wel verschillen

fondsbesturen te kunnen sparren als het gaat om de

op. Ook de buffereisen spelen een rol, maar pensioen–

praktische inrichting van de vastgoedportefeuille.

fondsen baseren hun keuze vooral op kwalitatieve
aspecten. Cijfers van DNB laten zien dat het belegd

Als slotspreker liet Neil Blundell van Invesco zien hoe

vermogen in vastgoed fors is gestegen maar de allocatie

aan de hand van uitgebreide eigen modellen vastgoed

naar vastgoed (pensioenfondsen 9%, verzekeraars 2%)

portefeuilles van institutionele klanten kunnen worden

vrijwel onveranderd is ten opzichte van vijf of zelfs tien

ingericht afhankelijk van het risico-rendementsprofiel.

jaar geleden. Uit een enquête onder de deelnemers aan
deze middag werd als belangrijkste oorzaak voor een

Ondanks de huidige belangstelling voor de Nederlandse

lagere allocatie in de praktijk liquiditeit genoemd en in

vastgoedbeleggingsmarkt blijven de vastgoedallocaties

mindere mate de beschikbaarheid en betrouwbaarheid

van Nederlandse institutionele beleggers over de

van data. Hier ligt nog een uitdaging voor de sector.

afgelopen jaren min of meer gelijk. Hoewel er theoretisch
gezien ruimte is voor 25% allocatie, houden beleggers in

Marieke van Kamp van NN Group ging vervolgens in op

de praktijk lagere allocaties aan. Die allocaties zijn,

de rol van vastgoed in de beleggingsportefeuille van

ondanks toenemende wet -en regelgeving en volatiele

verzekeraars. Daarbij ging zij met name in op de impact

marktsituaties, behoorlijk stabiel. «
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