
 
 
 

Video 10-daagse – beter begrip van vastgoedrendement 
 
 
 
Video 1: overzicht vastgoedrendementen 
 
Hallo, welkom bij deze eerste video van de video 10-daagse. Mijn naam is René Slagter, 
medeoprichter van FundStar. Ik wil je in deze eerste video graag een eerste introductie 
geven van tijd gewogen en geld gewogen rendement. 
 
Als je vastgoedrendement wilt berekenen, zijn er eigenlijk maar twee keuzes: IRR of TWR. 
De IRR staat voor Internal Rate of Return. Dit is een geld gewogen return. De TWR staat 
voor Time Weighted Return. Zoals de naam al verklapt is dit een tijd gewogen return. 
 
Dus IRR is geld gewogen. Het rekent met de total investment. De TWR is tijd gewogen. Het 
rekent met de fair value. Maar wat betekent dat? 
 
De IRR is gebaseerd op de totale investering. Als je naar deze tijdbalk kijkt, ontvang je hier 
bij de stip een netto huur. Voor de impact van de netto huur op de IRR wordt die netto huur 
gedeeld door de total investment aan het begin van de periode. Die total investment van een 
asset blijft gelijk in de hele looptijd. Dat betekent dat de impact van netto huur op de IRR niet 
wordt beïnvloed door een stijging van de waarde van de assets. 
 
De TWR is gebaseerd op de fair value van de assets. Wanneer je diezelfde net income 
ontvangt, wordt deze gedeeld door de waarde op dat moment. Bij een stijgende waarde van 
een asset is de impact van de net income dus lager dan bij de IRR. 
 
Verder wordt bij de TWR eerst iedere periode een rendement berekend. Daarna worden alle 
perioden aan elkaar geschakeld. Bij dit schakelen heeft iedere periode hetzelfde gewicht. 
Ook als het volume van de portefeuille van periode tot periode niet aan elkaar gelijk is. Dat 
kan tot grote verschillen leiden tussen de TWR en de IRR. Hier komen we nog uitgebreid op 
terug later in deze 10daagse. 
 
In de volgende video kijken we verder naar de kenmerken van de IRR, en wanneer het 
logisch is om deze te gebruiken.  
 
Tot dan! 
  


