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Samenvatting 

Door de financiële crisis, afname van rendementen, waardedaling van vastgoed, overschot aan risicovolle 

vastgoedfinancieringen en de invoering van Basel III, zijn vastgoedfinanciers behoudender geworden met het 

financieren van vastgoedontwikkelingen. Het verkrijgen van vreemd vermogen wordt hierdoor voor de 

vastgoedontwikkelaar moeilijker of in sommige gevallen zelfs onmogelijk. Door deze ontwikkelingen in de 

huidige markt zal er een groter beroep moeten worden gedaan op het eigen vermogen. Dit eigen vermogen is 

echter kostbaar en schaars waardoor dit vaak geen aantrekkelijke oplossing is. Partijen actief binnen het 

vastgoedontwikkelingstraject zien de noodzaak voor structurele veranderingen in het financieren van 

vastgoedontwikkelingen. De jaren voorafgaand aan de crisis konden vastgoedontwikkelaars zelfstandig 

vastgoedontwikkelingen starten door het grote aandeel vreemd vermogen dat beschikbaar was. Door de crisis 

is hier verandering in gekomen en zullen partijen meer en meer met elkaar moeten gaan samenwerken om een 

vastgoedontwikkeling van de grond te krijgen. Het aangaan van een equity joint venture, waarbij zowel de 

vastgoedontwikkelaar, de vastgoedbelegger/-investeerder en de bouwonderneming een gedeelte van het 

eigen vermogen inbrengen, wordt een groeiende en populairdere bron voor het financieren van 

vastgoedontwikkelingen (Berwin Leighton Paisner, 2010). Door deze manier van samenwerken zullen de 

vastgoedbeleggers/-investeerders en de bouwondernemingen risicodragend participeren in het 

vastgoedontwikkelingstraject en hierdoor eenzelfde positie innemen qua risicoprofiel als de 

vastgoedontwikkelaars. Hierdoor is het interessant om te onderzoeken op basis waarvan deze partijen 

besluiten om een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te financieren. De centrale onderzoeksvraag 

luidt dan ook als volgt: 

 

Welke factoren zijn van invloed op de beslissing om een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te 

financieren, bekeken vanuit de invalshoek van de verschillende partijen die deelnemen aan een equity joint 

venture? 

 

Uit de algemene financieringsliteratuur zijn meerdere factoren gedestilleerd die van invloed zijn op de 

beslissing om een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te financieren. Deze factoren zijn (1) type 

ontwikkeling, (2) locatie, (3) percentage voorverhuurd/-verkocht, (4) loan to value en (5) rendement op eigen 

vermogen. Door middel van een conjunct keuze experiment is het belang van deze verschillende factoren 

onderzocht. Deze methode maakt het mogelijk om niet bestaand keuzegedrag te modelleren en hierdoor 

toekomstige niet bestaande alternatieven te onderzoeken. Voor zowel de totale groep van respondenten als 

per type onderneming is het multinomial logit model geschat. Door het stellen van algemene vragen en 

stellingen is onderzocht hoe de verschillende partijen de huidige vastgoedmarkt ervaren en aankijken tegen het 

aangaan van een equity joint venture. De data, op basis waarvan het bovenstaande is onderzocht, is verzameld 

door het versturen van een online enquête. Daarbij werd als basis genomen de verschillende top-lijsten uit de 

PropertyNL. Uiteindelijk hebben 249 respondenten deelgenomen aan dit onderzoek.  

 

Het geschatte multinomial logit voor alle respondenten gaf als resultaat dat de factoren locatie en percentage 

voorverhuurd/-verkocht het meeste effect hebben op de gemaakte keuze voor een bepaalde 

vastgoedontwikkeling. Hieruit kan geconcludeerd worden dat naast de locatie het hebben van de zekerheid van 

een gebruiker in de huidige markt zwaar weegt. De factoren type ontwikkeling, loan to value en het rendement 
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op het eigen vermogen hebben minder effect op de keuze. Door het toevoegen van het type onderneming aan 

het multinomial logit model kan geconcludeerd worden dat de factor locatie voor de vastgoedbeleggers/-

investeerders veruit het meeste effect heeft op de keuze. Een mogelijke verklaring hiervoor is de lange termijn 

visie van de vastgoedbelegger/-investeerder. Na oplevering zal het gebouw nog vele jaren verhuurd moeten 

worden aan mogelijk verschillende gebruikers. Een goede locatie is van belang om ook in de toekomst voor een 

goed verhuurd object te zorgen. Vastgoedontwikkelaars en financiële instellingen daarentegen hebben een 

kort termijn belang waardoor het percentage voorverhuurd/-verkocht meer effect heeft op de keuze. Na 

oplevering hebben beide partijen in principe geen belang meer. De bouwonderneming vormt hier een 

uitzondering op en hecht zowel belang aan locatie, percentage voorverhuurd/-verkocht en type ontwikkeling. 

Vergeleken met een andere studie (Berwin Leighton Paisner, 2010) is het opmerkelijk dat het rendement op 

het eigen vermogen weinig effect heeft op de keuze vergeleken met locatie en percentage voorverhuurd/-

verkocht. Een mogelijke verklaring voor het verschil in resultaten is dat het onderzoek is uitgevoerd in Engeland 

waar, vergeleken met de Nederlandse vastgoedfinancieringsmarkt, veel meer financiële instellingen actief zijn 

(CBRE, 2011b). In het onderstaande figuur is het effect van de factoren per type onderneming weergegeven.  
 

 
Factoren van invloed op de beslissing om een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te financieren 

 

Met behulp van de geschatte deelnutten per type organisatie, is het totaalnut van een bepaald type 

vastgoedontwikkeling te berekenen. Het totaalnut van een bepaalde vastgoedontwikkeling is te vergelijken 

met het totaalnut van een andere vastgoedontwikkeling. Hierdoor is het mogelijk om de kans te berekenen dat 

een bepaald type onderneming kiest voor een bepaalde vastgoedontwikkeling. Een winkel ontwikkeling, op een 

goede locatie, 100% voorverhuurd, een loan to value ratio van 80% en een rendement op het eigen vermogen 

van 15% wordt door de verschillende partijen als meest interessant beschouwd. Een kantoor ontwikkeling, op 

een slechte locatie, 25% voorverhuurd, een loan to value ratio van 20% en een rendement van 5% wordt als 

het minst interessant beschouwd.  

 

Daarnaast is onderzocht hoe de huidige vastgoedfinancieringsmarkt wordt ervaren door de verschillende 

partijen en hoe zij aankijken tegen het aangaan van een equity joint venture. Daarbij is het opvallend dat zowel 

de vastgoedontwikkelaars als de vastgoedbeleggers/-investeerders en bouwondernemingen het huidige 

optreden van de financiële instellingen te behoudend vinden terwijl de financiële instellingen dit niet zo 

ervaren. Daarnaast vindt het merendeel van de vastgoedontwikkelaars, vastgoedbeleggers/-investeerders en 

bouwondernemingen een leverage van 70% gezond voor de Nederlandse markt terwijl financiële instellingen 

een leverage van 60% gewenst vinden. Van de financiële instellingen geeft 14% aan geen 

vastgoedontwikkelingen meer te financieren en 30% overweegt alleen een financiering te verstrekken aan 

goede relaties. Aangezien er op de Nederlandse vastgoedfinancieringsmarkt maar 8 financiële instellingen 

actief zijn (PropertyNL, 2011) is het gevoel van een op slot zittende vastgoedfinancieringsmarkt te begrijpen. 

Ter vergelijking, in Groot Brittannië zijn 45 financiële instellingen actief met het financieren van 

vastgoedontwikkelingen (CBRE, 2011b). 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Type ontwikkeling

Locatie

Percentage voorverhuurd/-verkocht

Loan to Value

Rendement op eigen vermogen

Vastgoedontwikkelaar

Vastgoedbelegger/-investeerder

Bouwonderneming

Financiële instelling

I I I I I 

I I I I 

I I I I 

I I I 

• 
• 

I I I 
• 

• 



Samenvatting|vii 
 

 

Vergeleken met voor de crisis, waar zelfs een gedeelte van de winst al werd voorgefinancierd, zal het leverage 

naar beneden moeten. Het huidige verdienmodel functioneert alleen in een langdurige opgaande economie. 

Vastgoedontwikkelaars moeten dan ook op zoek gaan naar een ander business model waarmee zij minder 

afhankelijk zijn van financiële instellingen. Alle partijen, actief in het vastgoedontwikkelingstraject, zien het 

aangaan van een equity joint venture als een goed alternatief voor het financieren van 

vastgoedontwikkelingen. Een equity joint venture biedt kansen voor de vastgoedontwikkelaars om in 

samenwerking met andere partijen een vastgoedontwikkeling van de grond te krijgen. Door deze 

samenwerking in een vroeg stadium van het vastgoedontwikkelingsproces en de financiële belangen die 

hiermee gepaard gaan, zal het uiteindelijke vastgoedproduct van een betere kwaliteit zijn. Niet alleen het 

financiële belang speelt hierbij een rol maar ook de specifieke kennis die door de verschillende partijen tijdens 

het ontwikkelingsproces wordt ingebracht. Een vastgoedbelegger/-investeerder zal voornamelijk kennis 

inbrengen over de gebruiker en het onderhouden van het vastgoed. De bouwonderneming kan vanuit een 

vroeg stadium zijn specifieke kennis met betrekking tot de bouwtechniek en het bouwproces inbrengen. Deze 

manier van samenwerken vergt echter wel een andere benadering dan de vastgoedontwikkelaar gewend was. 

Door de ruime kredietverstrekking voor de crisis was de noodzaak tot samenwerken niet aanwezig. Hierdoor 

werden vastgoedproducten gerealiseerd die tot op de dag van vandaag nog nooit een gebruiker gekend 

hebben, zoals op de kantorenmarkt. Door het financiële belang van de verschillende partijen tijdens het 

vastgoedontwikkelingsproces zullen de partijen veel kritischer gaan kijken naar de kwaliteit van het te 

ontwikkelen vastgoed. Vastgoedontwikkelingen zullen dan ook niet meer gedreven worden door de 

beschikbaarheid van vreemd vermogen maar door goed ondernemerschap. Het wordt hoogtijd dat partijen 

echt gaan samenwerken.  
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Summary 

Due to the financial crisis, decreasing yields, decreasing property values, an over-exposure of high-risk loans 

and the introduction of Basel III, financial institutions are less willing to finance real estate developments. It is 

therefore harder, or sometimes impossible, for a real estate developer to negotiate a senior debt. Because of 

these various developments in the market, equity is becoming more and more important. However, the 

amount of equity is scarce and costly and therefore not an attractive solution to finance real estate 

developments. All companies involved see the need for structural chances. In the years before the financial 

crisis real estate developers were able to develop real estate independently because of high leverage. The 

financial crisis has changed this situation in such a way that the various companies need to work together more 

and more. A good way to do this is to structure an equity joint venture. Structuring an equity joint venture, in 

which real estate developers, investors and constructors each bring in part of the equity is becoming a growing 

source for finance real estate developments (Berwin Leighton Paisner, 2010). By collaborating in this way the 

real estate investors and constructors become more active in the early stages of the real estate development 

process and are therefore getting the same risk profile as a real estate developer. So is it interesting to 

investigate on the basis of which factors these companies decide whether they would undertake or finance a 

particular real estate development. The central research question can be described as: 

 

Which factors influence the decision to undertake or finance a particular real estate development, viewed 

from the perspective of the companies which are part of the equity joint venture?   

 

Various factors from the general finance literature were selected which influence the decision to undertake or 

finance a particular real estate development. These factors are (1) type of development, (2) location, (3) 

percentage advance rent or sold, (4) loan to value and (5) return on equity. By using a conjoint choice 

experiment the influence of these factors was investigated. This was done for the total amount of respondents 

as well as for each type of company. Besides the importance of these factors the current real estate financing 

market was investigated by asking questions and reactions to statements. The possibilities of an equity joint 

venture were also investigated. The data on which the results are based were collected by means of a web 

based survey. The companies approached were part of the top-list published by a leading real estate magazine 

called PropertyNL. 249 respondents have completed the survey.   

 

The estimated multinomial logit model showed that for all respondents the factors location and percentages 

advance rent or sold had the most effect on the choice. It can be concluded that the certainty of a user in the 

current market is important. The location also had an important effect on the choice. Type of development, 

loan to value and return on equity are less important. By adding the types of companies to the multinomial 

logit model, the real estate investors based their choice mostly on location. An explanation for this choice is 

that investors are driven by a long term view in comparison to real estate developers and financial institutions. 

After construction the building will be rented to various tenants. A good location is important in order to be 

able to find enough tenants in the future. As mentioned, real estate developers and financial institutions are 

driven by a short term view and therefore the percentages advance rent or sold have more effect on their 

choice. After construction these companies are no longer interested in the real estate. The contractor, 

however, is an exception. He based his choice on type of development, location and percentage advance rent 
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or sold. A study of Berwin Leighton Paisner (2010) shows that return on equity is most important. This study is 

produced in Great Britain were 45 financial institutions are active on providing senior debts for real estate 

developments. The figure shown below illustrates the importance of the factors per type of company.  

 

 
Factors that influence the decision to undertake or finance a particular real estate development 

 

The overall utility of a particular real estate development can be calculated by summing up the estimated part-

worth utilities. These overall utilities can be compared to another particular real estate development. Hereby it 

is possible to calculate the probabilities that a particular type of company would choose development A instead 

of development B and the no choice option. The different type of companies do see a retail development, on a 

excellent location, 100% pre let, a loan to value of 80% and a return on equity of 15% as most interesting. On 

the other hand a office development on a bad location, 25% pre let, a loan to value of 20% and a return on 

equity of 5% is the least interesting.  

 

In addition to these factors also the current real estate finance market was investigated as well as the view of 

the different type of companies on equity joint ventures. It is notable that not only real estate developers but 

also real estate investors and contractors are of the opinion that financial institutions are too conservative with 

providing senior debt. Financial institutions, however, disagree with this view. When asked about a desirable 

leverage for the Dutch market, the majority of the real estate developers, investors and constructors think a 

leverage of 70% is desirable. Financial institutions, on the other hand, desire a leverage of 60%. 14% of the 

financial institutions no longer issue a senior debt for real estate developments. 30% consider to issue a senior 

debt only to good relations. There are only 8 companies active on the Dutch real estate financing market so the 

image of a locked real estate financing market is understandable.  

Compared to the pre-crisis situation, leverage should decrease. The current business model of a real estate 

developer does only work in a growing economy. Real estate developers should use a different business model 

that allows them to be less dependent on financial institutions. An alternative business model is the structure 

of an equity joint venture. The collaboration with other types of companies in an equity joint venture structure 

offers good possibilities to undertake real estate developments. Collaboration in the early stages of the real 

estate development process and the financial interests of the companies involved ensure that the quality of the 

developed real estate increases. Not only are the financial interests important but also the specific knowledge 

of the various companies. A real estate investor will bring in specific knowledge about the tenant and 

maintenance of the real estate. The constructor has specific knowledge about the building process. This new 

way of collaboration requires another way of working than before the crisis. Because of the large amount of 

capital which was available before the crisis the need for collaboration was not necessary. Part of the real 

estate which was developed at that time still has no user today. Because all the companies within an equity 

joint venture have a financial interest they are more critical about the quality of the real estate. Therefore, real 

estate developments will not be driven by capital but by good entrepreneurship. It is now time to start 

collaborating
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1. Inleiding 

“The ongoing global financial crisis, which emerged in the real estate sector, has been characterized 

by an almost unprecedented unwillingness of financial institutions to lend.” 

(Horowitz, 2009) 
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1.1 Aanleiding 

Door de financiële crisis, welke heeft geleid tot de economische crisis, stopten financiële instellingen met het 

onderling verstrekken van leningen, omdat er onzekerheid bestond over de gezondheid van deze financiële 

instellingen (DTZ Zadelhoff, 2009). Het belangrijkste gevolg van de kredietcrisis is dat het verkrijgen van vreemd 

vermogen voor vastgoedontwikkelingen moeilijker of in sommige gevallen zelfs onmogelijk is geworden. In het 

geval dat er wel vreemd vermogen kan worden aangetrokken, is dit over het algemeen minder (lager loan to 

value) en tegen hogere marges dan men gewend was. Dit effect wordt versterkt door een drietal 

ontwikkelingen (CBRE, 2011): 

 

1. De afname van rendementen en de waarde daling van vastgoed 

De afgelopen jaren werden gekenmerkt door hoogconjunctuur met een economische groei van 3,5% in het jaar 

2007 (CBS, 2010). Grote economische schommelingen en recessies leken tot het verleden te behoren. De 

economische groei was groot en de stemming opportunistisch. Lage rente zorgde voor eenvoudige financiering 

en goedkoop krediet voor zowel consumenten als bedrijven. Het hoge investeringsniveau uitte zich in stijgende 

huurprijsniveaus, verkoopprijzen en rendementsontwikkelingen (DTZ Zadelhoff, 2009). De ontwikkeling van de 

economie oefent veel invloed uit op de ontwikkeling van de vastgoedmarkt. De relatie tussen beiden is goed 

weer te geven in het vierkwadrantenmodel dat ontwikkeld is door DiPasquale, Wheaton en Fischer  (Gool, 

Brounen, Jager, & Weisz, 2007). Het model is opgebouwd uit vier afzonderlijke relaties, die onderling verband 

houden en zorgen voor schommelingen in huur, prijs, vraag en aanbod.  

 

In het kwadrant van de gebruikersmarkt staat de vraag naar onroerend goed centraal (figuur 1.1). Het 

neerwaartse verloop van de lijn geeft aan dat bij een stijging van de huren de kwantitatieve vraag afneemt. 

Daarnaast is de gebruikersmarkt afhankelijk van economische factoren, zoals het productieniveau van 

bedrijven. Gezien de lange looptijd voor het realiseren van nieuw vastgoed is de voorraad gefixeerd en zal de 

huurprijs per eenheid stijgen bij een toenemende vraag.  

Op de beleggingsmarkt wordt de relatie tussen huur en de prijs van vastgoed weergegeven. De verhouding 

tussen beide kan gezien worden als de kapitalisatievoet. De helling is immers gelijk aan de quotiënt van huur en 

prijs, een verhouding die in het vastgoed het bruto aanvangsrendement wordt genoemd.  

De verandering op de bouw- en ontwikkelingsmarkt wordt bepaald door de prijs die op de beleggingsmarkt 

wordt betaald. Naarmate de prijzen stijgen op de beleggingsmarkt zal de productie van vastgoed toenemen.   

Het laatste kwadrant staat in het teken van de voorraadaanpassing, die een functie is van bouw en sloop. Dit 

aanbod is het lange termijn aanbod, dat door middel van productie op peil kan worden gehouden (Gool, 

Brounen, Jager, & Weisz, 2007).  

 

Om aan de hand van het vierkwadrantenmodel de afname van rendementen en waardedaling van vastgoed te 

analyseren zal eerst een blik op het verleden moeten worden geworpen. In de jaren voor de crisis, 2004 tot 

2008 steeg het totale investeringsvolume in vastgoed van ongeveer 4 miljard in 2004 tot 12 miljard in 2007 

(DTZ Zadelhoff, 2009). Beleggers waren voornamelijk gedreven door gunstige financieringsvoorwaarden, 

waarbij transacties tot stand konden komen met financieringen tot op een niveau van meer dan 90% vreemd 

vermogen. Vastgoedbeleggers waren bereid om tegen, voor de vastgoedmarkt, relatief lage 

aanvangsrendementen te beleggen in vastgoed, omdat het rendement op het relatief beperkte eigen 

vermogen hoog was (Langerak, 2010). In figuur 1.1 wordt de honger naar onroerend goed door beleggers 

weergegeven. Op kort termijn zal deze grote vraag naar vastgoed leiden tot een hoger prijspeil bij gelijke 

huurniveaus. De verandering wordt weergegeven door een afvlakking van de kapitalisatiecurve op de 

beleggingsmarkt. Door deze verandering op de beleggingsmarkt wordt de bouw- en ontwikkelingsmarkt 

gestimuleerd om nieuw vastgoed te realiseren. Op lang termijn ontstaat er een nieuw evenwicht waarin alle 

grootheden (voorraad, huur, prijs en bouwproductie) met elkaar in balans zijn. 

 

 



 

 

Figuur 1.1 Vierkwadranten model voor de crisis 
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                Figuur 1.2 Vierkwadranten model n.a.v. economische crisis 
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1.2 Probleemstelling 

Door de drie besproken ontwikkelingen is het in de huidige markt moeilijk voor vastgoedontwikkelaars om de 

financiering van een vastgoedontwikkeling rond te krijgen. Er zal een groter beroep gedaan moeten worden op 

het eigen vermogen. Dit eigen vermogen is echter kostbaar en schaars waardoor dit vaak geen aantrekkelijke 

oplossing is. Gezien deze ontwikkeling kan gesteld worden dat er in de huidige markt een tekort is aan eigen 

vermogen in plaats van alleen bancair vermogen (Syntrus Achmea , 2011). De rol van de vastgoedontwikkelaar 

zal onder druk komen te staan aangezien in de voorgaande jaren deze ontwikkelaars konden ontwikkelen door 

de hoge loan to value ratio’s. Deze zijn echter verleden tijd.  

Partijen actief binnen het vastgoedontwikkelingsproces zien de noodzaak voor structurele veranderingen bij 

het financieren van vastgoedontwikkelingen. De jaren voor de crisis konden vastgoedontwikkelaars zelfstandig 

vastgoedontwikkelingen starten en vervolgens daar de verschillende partijen bij zoeken. Door de crisis is hier 

verandering in gekomen en zullen partijen meer en meer met elkaar moeten gaan samenwerken om een 

vastgoedontwikkeling van de grond te krijgen. Een equity joint venture met verschillende partijen wordt een 

steeds groeiende en populairdere bron voor het financieren van vastgoedontwikkelingen (Berwin Leighton 

Paisner, 2010). De inbreng van eigen vermogen kan hierdoor gereduceerd worden. Equity joint ventures 

kunnen bestaan uit verschillende partijen. Belangrijk is het dat de partijen belang hebben bij het ontwikkelen 

van vastgoed.  

 

Blijkens de hiervoor geschetste problemen kan worden gesteld dat vastgoedontwikkelaars creatief moeten zijn 

bij het financieren van vastgoedontwikkelingen. Door samen te werken met verschillende partijen kan het 

benodigde eigen vermogen worden ingebracht.  

 

De probleemstelling luidt als volgt:   

Het ontbreekt aan inzicht in de factoren op basis waarvan verschillende partijen die deelnemen aan een 

equity joint venture, besluiten om een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te financieren. 

 

1.2.1 Afbakening 

De resultaten van dit onderzoek moeten worden gezien en geplaatst in het licht van de ingrijpende 

veranderingen op zowel de financiële markten als op de vastgoedmarkt in de afgelopen jaren. De 

geformuleerde probleemstelling kan worden opgesplitst in drie begrippen, namelijk (1) factoren, (2) 

verschillende partijen, (3) equity joint venture. Om de probleemstelling te verduidelijken zullen deze drie 

begrippen verder worden toegelicht.  

 

Factoren 

Onder factoren wordt verstaan een voorwaarde met een bepalende invloed op een beslissing. Met betrekking 

tot dit onderwerp kan een onbeperkt aantal factoren worden opgenomen. Bij dit onderzoek is een selectie 

gemaakt met de meest relevante factoren, die voortkomen uit de literatuur en diverse interviews met 

vastgoedprofessionals. Een mogelijk voorbeeld is het type vastgoedontwikkeling in de vorm van kantoren, 

winkels, bedrijfsruimten of woningen.  

 

Verschillende partijen 

De verschillende partijen die deel uitmaken van dit onderzoek hebben een belang bij het ontwikkelen van 

vastgoed (Berwin Leighton Paisner, 2010). De verschillende partijen die in dit onderzoek worden meegenomen 

zijn: vastgoedontwikkelaars, vastgoedbeleggers/-investeerders, bouwondernemingen en financiële 

instellingen.  
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Equity joint venture  

Er zijn verschillende soorten joint ventures te onderscheiden. Contractually joint ventures zijn voornamelijk 

gericht op het delen van kennis, leren en marketing, bijvoorbeeld met gemeentes, architecten en makelaars. 

Equity joint ventures zijn bedoeld om financiële middelen te verenigen en risico’s te verdelen. Deze joint 

ventures kunnen worden opgericht met kapitaalverschaffers zoals vastgoedbeleggers/-investeerders, 

bouwondernemingen en financiële instellingen (Mierlo, 2010). Het onderzoek zal gericht zijn op een equity 

joint venture, waarbij verschillende partijen een gedeelte van het eigen vermogen inbrengen en hierdoor 

participeren in het vastgoedontwikkelingstraject.  

 

1.2.2. Onderzoeksrelevantie  

Maatschappelijke relevantie 

De financiële crisis en economische crisis hebben een grote impact gehad op de vastgoedmarkt. Hierdoor is 

vastgoed veel minder in trek dan voorheen, terwijl er een megaopgave ligt in het verbeteren van de stedelijke 

omgeving. De nog steeds groeiende bevolking moet gehuisvest worden en de vergrijzing zorgt ervoor dat er 

vraag komt naar andere typen woningen. Als deze megaopgave niet goed wordt georganiseerd, creëren we 

onze eigen woningnood (Rak, 2011). Naast de (veranderende) bouwopgave is de bouw- en vastgoedsector van 

groot belang voor de nationale economie. De bouwsector omvat 5% van het bruto binnenlands product. 

Daarnaast zorgt deze sector voor 7% van de werkgelegenheid (Bureau Documentatie Bouwwezen, 2011). De 

werkgelegenheid in de bouwsector heeft vanaf 2008 een daling ingezet. Na verwachting zullen er 20.000 

mensen minder werkzaam zijn in de bouwsector in 2013 (TNO, 2011). Naast het economische belang speelt 

vastgoed een belangrijk maatschappelijk belang in het huisvesten van verschillende activiteiten zoals; wonen, 

werken en winkelen. Doordat dergelijke projecten niet meer te financieren zijn, blijft de noodzakelijke 

vernieuwing van winkelcentra en kantooromgevingen achterwege. Het gevolg daarvan is een verslechterend 

vestigings- en leefklimaat. De consequenties op lang termijn zijn nog vele malen groter dan die van de 

kredietcrisis, omdat we een structurele achterstand ten opzichte van de omringende landen krijgen (Neprom, 

2011). Het maatschappelijk belang van een gezonde bouw en vastgoedsector is dus groot te noemen.  

 

Wetenschappelijke relevantie 

Eigen vermogen heeft altijd een rol gespeeld bij het financieren van vastgoedontwikkelingen. Hoewel er voor 

de crisis minder aandacht aan het eigen vermogen werd besteed is dit in de huidige markt een belangrijk 

onderwerp. De terughoudendheid bij financiële instellingen heeft ervoor gezorgd dat het belang van het eigen 

vermogen is toegenomen. Het onderzoek zal moeten leiden tot een verbreding en aanvulling van de huidige 

kennis. Tot dusver is er weinig onderzoek gedaan naar het financieren van vastgoedontwikkelingen. De meest 

recente onderzoeken richten zich op de invoering van Basel III terwijl het eigen vermogen aspect hierbij 

onderbelicht blijft. Daarnaast is er geen onderzoek voorhanden gericht op de mogelijke verschillen tussen de 

partijen. In dit onderzoek wordt getracht hiertoe een eerste stap te zetten.  

1.3 Doel- en vraagstelling 

Blijkens de hierboven geschetste maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie is het van belang om een 

betrouwbaar en beter inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op de keuze om een bepaald type 

vastgoed te ontwikkelen dan wel te financieren. Het doel is om op basis van de onderzoeksresultaten per type 

organisatie dit inzicht te verschaffen. Het primaire doel van het onderzoek kan als volgt worden weergegeven: 

 

Inzicht verkrijgen in een alternatieve financieringmogelijkheid door middel van een equity joint venture, om 

zodoende de kansen voor de vastgoedontwikkelaar op succesvol ontwikkelen te vergroten.  
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De hoofdvraag is afgeleid van de probleem- en doelstelling en wordt als volgt geformuleerd: 

 

Welke factoren zijn van invloed op de beslissing om een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te 

financieren, bekeken uit de invalshoek van de verschillende partijen die deelnemen aan een equity joint 

venture? 

 

Om de centrale hoofdvraag te kunnen beantwoorden is deze opgesplitst in een zestal deelvragen: 

1. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het vastgoedontwikkelingsproces en hoe ziet de huidige 

vastgoedmarkt eruit? 

Inzicht in het vastgoedontwikkelingsproces, de risico’s tijdens het ontwikkelingsproces, de 

verschillende fasen en de huidige markt. 

2. Hoe worden vastgoedontwikkelingen gefinancierd en hoe ziet de huidige financieringsmarkt eruit? 

Inzicht in het investeringsverloop van een vastgoedontwikkeling, verschillende vastgoedfinancieringen, 

effecten van financieren met vreemd vermogen en de huidige vastgoedfinancieringsmarkt.  

3. Wat zijn de kenmerken van een equity joint venture? 

Inzicht in de verschillende partijen, structuur en financiering van een equity joint venture. 

4. Welke factoren zijn volgens de literatuur van invloed op de beslissing om een bepaald type vastgoed 

te ontwikkelen dan wel te financieren? 

Inzicht in de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de beslissing om een bepaald type vastgoed 

te ontwikkelen dan wel te financieren.  

5. Op basis van welke data en methodologie is te toetsen welke factoren van invloed zijn op de 

beslissing om een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te financieren? 

Inzicht in de methode en de te verzamelen data. 

6. Welke factoren zijn van invloed op de beslissing om een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan 

wel te financieren? 

Inzicht in de belangrijkste factoren die van invloed zijn.  

1.4 Onderzoeksopzet  

Vraagstelling 

In figuur 1.3. is schematisch de onderzoeksopzet van dit onderzoek weergegeven. Het onderzoek bestaat uit 4 

fasen te weten: probleemveld, literatuuronderzoek, data en methodologie en reflectie. Per fase worden de 

hoofdstukken aangegeven die behandeld zullen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 1.3 Onderzoeksopzet 
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Fase 1: Probleemveld 

Tijdens deze fase wordt de aanleiding van het onderzoek beschreven en gemotiveerd. Daarnaast wordt het 

onderzoek geformuleerd door het opstellen van de probleemstelling en de onderzoeksvragen. Het onderzoek 

zal in deze fase worden afgebakend tot een uitvoerbaar onderzoek. 

 

Fase 2: Literatuuronderzoek 

Op basis van de afbakening en vraagstelling uit de eerste fase zal gebruik worden gemaakt van meerdere 

onderzoeksmethoden om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen. Gezien de vraagstelling zal een 

groot deel van het onderzoek getypeerd worden als bureauonderzoek. De kern van bureauonderzoek is het 

bestuderen van literatuur alsmede het verzamelen en verwerken van gegevens. Door het bestuderen van 

literatuur is het mogelijk om binnen een relatief kort tijdsbestek een betrouwbaar inzicht te krijgen in de 

aspecten die relevant zijn voor dit onderzoek. Door middel van bureauonderzoek wordt getracht antwoord te 

geven op de deelvragen 1 tot en met 4 en een gedegen basis te vormen voor het kwantitatieve gedeelte van 

het onderzoek.  

 

Fase 3: Data en methodologie 

Tijdens deze fase zal onderzocht worden op basis van welke methode (deelvraag 5) antwoord kan worden 

gegeven op de onderzoeksvraag. Door middel van het afnemen van een enquête onder de verschillende typen 

ondernemingen wordt getracht een unieke dataset te formeren. Aangezien er geen duidelijkheid bestaat over 

de totale populatie van de verschillende typen ondernemingen is het onmogelijk om een steekproef te trekken. 

Daarom is er voor gekozen om ondernemingen te benaderen die voor komen op de ‘top’ lijsten van het 

magazine de PropertyNL. De PropertyNL is in de vastgoedwereld een gerespecteerd tijdschrift. Op deze 

verschillende lijsten staan de grootste vastgoedondernemingen in Nederland naar grootte (omzet) gerankt. 

Door deze lijsten te gebruiken wordt getracht om de grootste en de meest toonaangevende 

vastgoedondernemingen te benaderen voor dit onderzoek om zodoende een representatief beeld te geven van 

de situatie in Nederland. 

 

Fase 4: Reflectie 

Tijdens de laatste fase van dit onderzoek worden de resultaten geanalyseerd door gebruik te maken van de 

statistische analyses die beschreven zijn tijdens fase 3. Daarnaast dienen alle deelvragen beantwoord te zijn 

zodat antwoord kan worden gegeven op de hoofdvraag en de probleemstelling. Tevens wordt de conclusie 

geformuleerd en worden er aanbevelingen gegeven voor nader onderzoek 
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1.5 Leeswijzer 

Volgens onderstaande leeswijzer is het onderzoeksrapport opgebouwd. 

 

In hoofdstuk 2 wordt het vastgoedontwikkelingsproces toegelicht. Hierbij wordt ingegaan op de verschillende 

typen vastgoedontwikkelaars, het investeringsverloop en hoe de huidige markt eruit ziet. Uiteindelijk zal 

antwoord worden gegeven op deelvraag 1. 

 

In hoofdstuk 3 wordt het financieren van vastgoedontwikkelingen besproken. Hierbij wordt eerst een 

fundamenteel onderscheid gemaakt tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen. Uiteindelijk zal 

antwoord worden gegeven op deelvraag 2. 

 

In hoofdstuk 4 staan de verschillende soorten joint ventures centraal. Daarnaast worden de belangen van de 

verschillende partijen beschreven en de structuur van een equity joint venture. Uiteindelijk zal antwoord 

worden gegeven op deelvraag 3. 

 

In hoofdstuk 5 wordt de meeste recente literatuur op het gebied van vastgoedfinanciering besproken. 

Daarnaast worden de belangrijkste factoren beschreven die als input dienen voor het conjunct keuze 

experiment. Uiteindelijk zal antwoord worden gegeven op deelvraag 4. 

 

In hoofdstuk 6 wordt de methodologie en de manier van data verzamelen besproken. De methodologie zal 

bestaan uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte heeft betrekking op de context van de huidige 

vastgoed(financierings)markt en het tweede gedeelte op de methode om het belang van de verschillende 

factoren te onderzoeken. Uiteindelijk zal antwoord worden gegeven op deelvraag 5. 

 

In hoofdstuk 7 worden de resultaten van het kwantitatieve onderzoek gepresenteerd. In de eerste plaats staan 

de resultaten met betrekking tot de context van de huidige vastgoedfinancieringsmarkt centraal. Ten tweede 

wordt inzichtelijk gemaakt op basis van welke factoren de verschillende partijen besluiten om een bepaald type 

vastgoed te ontwikkelen dan wel te financieren.  

 

In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de voornaamste conclusies ter beantwoording van de centrale 

onderzoeksvraag (deelvraag 6). Daarnaast worden enkele aanbevelingen gedaan en wordt een reflectie 

gegeven op dit onderzoek.  
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2. Vastgoedontwikkeling  

“From an economic perspective, development project are crucial points in space and time where 

financial capital becomes fixed as physical capital. 

          (Gelthner, 2007) 

 

 

De projectontwikkelaar investeert in de ontwikkeling en realisatie van vastgoedobjecten voor de 

gebruikersmarkt, dus niet voor eigen gebruik. Het investeren en de gebruikersmarkt zijn twee essentiële 

onderdelen van het vastgoedontwikkelingsproces. De gebruikersmarkt zegt iets over de voortdurende 

verandering van de maatschappij, de groei en in sommige delen de krimp van de bevolking en de veranderende 

samenstelling daarvan. Voor iedereen is de verandering van  ruimte van belang. Dat geldt bijvoorbeeld voor 

mensen als individu als het om hun eigen woning gaat of om de eigen werkplek. Maar dit geldt ook voor de 

samenleving als geheel. Denk hierbij aan goed bereikbare voorzieningen, een goed functionerend 

stadscentrum. Maar ook bebouwing maakt hier onderdeel van uit, zoals leegstaande kantoren op slechte 

locaties waardoor deze wijken verpauperen (Neprom, 2008).  

 

In dit hoofdstuk wordt ten eerste getracht antwoord te kunnen geven op de vraag wat de belangrijkste 

kenmerken zijn van het vastgoedontwikkelingsproces en ten tweede de situatie te schetsen van de huidige 

vastgoedmarkt. Door een beschouwing te geven van het vastgoedontwikkelingsproces- en het 

investeringsverloop wordt getracht inzicht te verkrijgen in de uitgaven tijdens het 

vastgoedontwikkelingsproces. Hierdoor wordt duidelijk wat en wanneer er gefinancierd dient te worden.  

 

Het eerste onderdeel van dit hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van de werkwijze van de 

vastgoedontwikkelaar. Vervolgens wordt een onderverdeling gemaakt tussen de verschillende typen 

vastgoedontwikkelaars en wordt het vastgoedontwikkelingsproces weergegeven. Aan de hand van het 

vastgoedontwikkelingsproces wordt een analyse gegeven van het investeringsverloop en een schets van de 

bouw- en vastgoedmarkt anno 2011. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. 
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2.1 Vastgoedontwikkeling 

“De projectontwikkelaar (m/v) ziet een locatie, een stukje grond en hij ziet kansen om aan de functie 

van die locatie iets te veranderen of toe te voegen. Hij bedenkt daarvoor een ‘concept’ en maakt een 

plan om dat concept te realiseren: te laten bouwen. Hij onderneemt actie zodat hij zeggenschap krijgt 

over de grond, bijvoorbeeld door te kopen. Daarnaast zorgt hij ervoor dat hij de vergunning krijgt om 

het concept te bouwen. Na het bouwen verkoopt hij de grond met het gebouw erop aan iemand die dat 

gaat gebruiken. Het verschil tussen de kosten die hij in het proces maakt en de verkoopopbrengst is de 

beloning voor inspanningen, voor het hebben van het idee en voor het lopen van de (financiële) risico’s 

gedurende het ontwikkelproces” (Neprom, 2008) .  

 

Vanuit de basis lijkt ‘ontwikkelen’ een eenvoudige bezigheid, echter achter deze eenvoudige beschrijving gaat 

een wereld schuil vol complexiteit en risico’s. Een wereld die onderheven is aan grote dynamiek en ingrijpende 

veranderingen. De taak van de vastgoedontwikkelaar is om het vastgoedontwikkelingstraject te coördineren en 

te beheersen. Dit betekent voor de ontwikkelaar dat zekerheid moet worden gecreëerd over het verloop van 

het proces en het behalen van de rendementseis. Door het maken van afspraken en het aangaan van 

contracten is het mogelijk om meer zekerheid te krijgen tijdens het proces. Daarnaast moet de 

vastgoedontwikkelaar instaat zijn om te anticiperen op onverwachtse gebeurtenissen en de activiteiten ten 

gevolge van deze gebeurtenissen weten te coördineren (Gehner, 2003). 

2.2 Typen vastgoedontwikkelaars  

Partijen die actief zijn binnen de vastgoedsector kunnen niet altijd eenduidig onderverdeeld worden naar hun 

activiteiten omdat deze regelmatig overlapping met ander activiteiten vertonen. Zo zijn er ontwikkelaars die 

gelieerd zijn aan een bouwonderneming of een financiële instelling. Daarnaast zijn er ontwikkelaars die geen 

enkele relatie hebben met een achterliggende partij. Ook in de literatuur is er geen eenduidigheid over de 

onderverdeling naar type vastgoedontwikkelaar. In de literatuur worden de volgende onderverdelingen 

genoemd.  

 

Tabel 2.1 Omschrijving typen vastgoedontwikkelaars  

(Meijer, 1996) (ING, 2006) (Neprom, 2008) (Tartwijk, 2005) 

ontwikkelaar - 
bouwonderneming 

ontwikkelaar - aannemer 
ontwikkelaar - 
bouwonderneming 

ontwikkelaar -
bouwonderneming 

ontwikkelaar-  belegger 
ontwikkelaar - belegger & 
assetontwikkelaar 

ontwikkelaar - institutionele 
belegger 

ontwikkelaar - belegger 

ontwikkelaar - financiële 
instelling 

ontwikkelaar - corporatie 
ontwikkelaar - financiële 
instelling 

ontwikkelaar -woningcorporatie 

zelfstandige ontwikkelaar 
ontwikkelaar - financiële 
instelling 

ontwikkelaar - bedrijven met 
andere core-business 

ontwikkelaar -financiële 
instelling 

 ontwikkelaar - architect zelfstandige ontwikkelaar zelfstandige ontwikkelaar 

 zelfstandige ontwikkelaar   

 

De in tabel 2.1 weergegeven omschrijvingen van de typen ontwikkelaars tonen een aantal overeenkomsten. Zo 

wordt door elke bron de zelfstandige ontwikkelaar, de ontwikkelende bouwer en de ontwikkelende financiële 

instelling erkend. De ontwikkelende architect wordt door ING (2006) als unieke ontwikkelaar beschouwd terwijl 

Meijer (1996), Neprom (2008) en Tartwijk (2005) deze beschouwt als zelfstandige ontwikkelaar. Neprom (2008) 

schaart daarnaast de woningcorporatie onder de groep van ontwikkelaar-institutionele beleggers aangezien 

deze groep voor eigen portefeuille ontwikkeld (Zöld, 2011). Voor een toelichting op de verschillende typen 

ontwikkelaars zal de onderverdeling van Meijer (1996) worden aangehouden. 
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Zelfstandige ontwikkelaars 

Deze groep ontwikkelaars zijn onafhankelijk opererende ondernemingen die zelfstandig, dan wel in 

samenwerken met andere partijen vastgoed ontwikkelen. De zelfstandige ontwikkelaars zijn volledig 

afhankelijk van het resultaat en kunnen zich dan ook geen grote misser permitteren. De zelfstandige 

vastgoedontwikkelaar tracht zich te onderscheiden op basis van creatieve, eigenzinnige en onconventionele 

ruimtelijke oplossingen (Denzen, 2009). De ontwikkelaars komen vaak aan hun ontwikkelingsvolume door 

middel van prijsvragen en/of vanwege hun specifieke kwaliteiten waarvoor zij gevraagd worden door 

bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, pensioenfondsen, gemeentes en financiële instellingen (Leuw, 2010).  

 

Ontwikkelende bouwers 

Deze ontwikkelaars zijn gelieerd aan een bouwonderneming en hebben als primair doel een bijdrage te leveren 

aan de continuïteit van de bouwonderneming door bouwvolume te creëren (Tartwijk, 2005). Vaak zijn beide 

ondernemingen van elkaar gescheiden door ze onder te brengen in aparte entiteiten. Daarmee zijn beide 

ondernemingen verantwoordelijk voor hun eigen onderneming. De eigen ‘ontwikkelingstak’ zorgt er voor dat 

de bouwbedrijven minder afhankelijk zijn van externe partijen. Daarnaast wordt door de relatie met de 

bouwonderneming het bouwrisico beperkt (Mierlo, 2010). 

 

Ontwikkelende beleggers 

Deze groep is gelieerd aan een (institutionele) belegger die vaak voor de eigen vastgoedportefeuille vastgoed 

ontwikkelen. Door de invloed die zij hebben op het ontwikkelingstraject kunnen zij hun expertise en kennis op 

het project uitoefenen. De ontwikkelende belegger kan een financiering verstrekken aan een ontwikkelaar of 

zelf een locatie volledig ontwikkelen (Leuw, 2010). De woningcorporatie maakt ook onderdeel uit van deze 

groep ontwikkelaars. Het verschil tussen beiden is voornamelijk het feit dat ontwikkelende beleggers 

commerciële rendementen nastreven terwijl ontwikkelende woningcorporaties voornamelijk ontwikkelen om 

continuïteit te waarborgen. Ontwikkelende beleggers zijn minder afhankelijk van het ontwikkelingsresultaat. 

Het primaire belang is het rendement in de exploitatiefase waardoor zij streven naar lange termijn 

doelstellingen. 

 

Ontwikkelende financiers  

Deze vastgoedontwikkelaars zijn voorgekomen uit een financiële instelling en zijn hierdoor minder afhankelijk 

van de ontwikkelingsresultaten door het belang van de moeder. Het risico dat er geen financiering wordt 

verstrekt is hierdoor beperkter. Het oprichten van een ontwikkelingstak werd voornamelijk gedreven door een 

korte termijnsvisie. Door het ontwikkelen van vastgoed konden de financiële instellingen hypotheken en 

andere leningen verstrekken (Zöld, 2011). 

2.3 Vastgoedontwikkelingsproces 

Ondanks dat het ontwikkelen van vastgoed een doorlopend proces is, kunnen er toch verschillende fasen 

worden onderscheiden. Dit betekent dat er beslismomenten zijn die de overgang naar een volgende fase 

markeren. Het zijn momenten die veelal financieel gedreven zijn. Momenten waarop een go/no go-beslissing 

moeten worden genomen, waarop committent voor een volgende fase wordt aangegaan. Momenten waarop 

een handtekening die beslissing vastlegt (Neprom, 2008). Over het aantal en over de benaming van de fasen in 

het vastgoedontwikkelingstraject lopen de meningen in de vastgoedwereld uiteen. Miles onderscheidt 8 

verschillende fasen van het opperen van ideeën tot aan property, asset-en portfoliomanagement. Ratcliffe & 

Stubbs onderscheiden 5 verschillende fasen, van concept en initiële overwegingen tot marketing, beheer en 

overdracht. Cadman & Austin-Crowe onderscheiden 4 verschillende fasen van evaluatie tot overdracht. De 

Neprom beperkt zich tot een vierdeling, beginnend bij initiatief- of startfase, gevolgd door de 

ontwikkelingsfase, de realisatiefase en eindigend met de exploitatie- of beheerfase (Neprom, 2008). De 

verschillende benaderingen van de verschillende auteurs zijn weergegeven in tabel 2.2.  
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Tabel 2.2 Fasen in het vastgoedontwikkelingstraject (Meier, 2009) 

fase Miles Ratcliffe & Stubbs Cadman & Austin-Crowe NEPROM, Gehner &Elias 

1 opperen van ideeën concept en initiële overweging evaluatie initiatief-of startfase 

2 verfijning van het idee 
locatiebeoordeling en 
haalbaarheidsonderzoek 

voorbereiding ontwikkelingsfase 

3 haalbaarheidstoets gedetailleerd ontwerp en evaluatie uitvoering realisatiefase 

4 contractonderhandelingen contract en bouw overdracht exploitatie of beheerfase 

5 contractuele verplichtingen marketing, beheer en overdracht   

6 bouw    

7 oplevering en formele opening    

8  
property, -asset en portfolio- 
management 

   

 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van de fasebenadering door de NEPROM, Gehner & Elias te weten: initiatief- 

of startfase, ontwikkelingsfase, realisatiefase en exploitatie of beheerfase.  

 

Initiatief- of startfase 

Geltner (2007) omschrijft 2 mogelijkheden voor de initiatief- of startfase, namelijk: a site looking for a use, or a 

use looking for a site. Een ontwikkelaar heeft interesse in een stuk grond en gaat vervolgens op zoek naar de 

mogelijkheden om op dit stuk grond iets te ontwikkelen. Ook kan het zijn dat de ontwikkelaar een concept 

heeft ontwikkeld of een gebruiker heeft en vervolgens op zoek gaat naar een goede locatie. Vervolgens wordt 

grofweg de plancapaciteit bepaald op basis van de gebiedskenmerken. Op basis van deze aanvullende 

informatie zoals het mogelijke bouwprogramma, de marktkansen en eventuele bijzondere kostenposten wordt 

vervolgens de eerste exploitatiebegroting opgezet om de haalbaarheid van het idee op die locatie te toetsen. 

Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen door middel van een ontwikkelcompetitie of uitgeschreven 

prijsvraag door bijvoorbeeld de gemeente (Meijden, 2006). 

 

Ontwikkelingsfase 

Het verder uitwerken van het plan dat in de initiatieffase haalbaar bleek, wordt de ontwikkelingsfase genoemd. 

De activiteiten die bij deze fase horen, zijn het schrijven van een definitief programma van eisen, het maken 

van een ontwerp, het toetsen van dat ontwerp aan randvoorwaarden en het maken van een uitvoeringsbestek 

(Neprom, 2008). Het idee wordt verder vormgegeven in een uitvoerbaar plan wat financieel-technisch 

uitvoerbaar, bouwkundig uitvoerbaar en markttechnisch uitvoerbaar is. De ontwikkelingsfase moet aan twee 

belangrijke voorwaarden voldoen: 

� Er moet sprake zijn van een verworven positie. Dat moet blijken uit toezegging van een bevoegde 

autoriteit; 

� De initiatiefnemers moeten ervan overtuigd zijn dat er uitzicht is op een winstgevend project. 

Aan de hand van bestek en bestektekeningen mogen bouwondernemingen een offerte uitbrengen waarvoor zij 

het werk kunnen realiseren.  

 

Realisatiefase 

Als de opdracht is gegund aan een bouwonderneming gaat deze vervolgens met het bestek en 

bestektekeningen aan de slag. De tekeningen worden verder uitgewerkt tot productie- en 

uitvoeringstekeningen. Daarnaast worden er planningen gemaakt van tijd, geld, materiaal, materieel, arbeids- 

en bouwplaatsvoorzieningen zodat de werkzaamheden tijdens de bouw kunnen worden gestuurd. Deze 

activiteiten worden ook wel de werkvoorbereiding genoemd. Na deze activiteiten volgt de feitelijke uitvoering 

van de bouw volgens contract. De uitvoering moet voldoen aan de eisen, verwachtingen en voorwaarden van 
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de opdrachtgever. Na de uitvoering volgt de oplevering van het gebouw, de formele overdracht aan de 

opdrachtgever (Neprom, 2008).  

 

Exploitatie- of beheerfase  

De exploitatie of beheersfase is de laatste fase in het ontwikkelingsproces. Het vastgoed is formeel 

overgedragen aan de nieuwe eigenaar en staat ingeschreven bij  het kadaster. Tijdens de exploitatiefase  blijkt 

pas of het gerealiseerde vastgoed succesvol is; of er bijvoorbeeld voldoende bezoekers van het winkelcentrum 

gebruik maken, of de kantoorgebruikers hun nieuwe werkplek fijn vinden. De vastgoedontwikkelaar heeft nog 

een minimale rol in deze fase. Zijn rol bestaat voornamelijk uit de verplichtingen van de afgegeven garanties 

omtrent de bouwtechnische en installatietechnische staat.  

2.4 Analyse van het investeringsverloop 

De investering van een vastgoedproject worden voor een groot gedeelte bepaald door de grondkosten, de 

bouwkosten en de bijkomende kosten (Gehner, 2003). De vastgoedontwikkelaar heeft de regie van het 

vastgoedontwikkelingsproces in handen en bepaalt daarmee het investeringsverloop van het 

vastgoedontwikkelingsproces. Het verloop van de investeringsuitgaven in de tijd is slechts aan te geven aan de 

hand van de procesfasering. Aan de fasering kan geen exacte tijdsduur gekoppeld worden, aangezien elk 

project een unieke planning kent. De uitgaven zijn gekoppeld aan de geleverde diensten en producten. Over 

het algemeen worden de geleverde diensten en producten vastgelegd in overeenkomsten. Door het sluiten van 

deze overeenkomsten krijgt de ontwikkelaar zekerheid over het uitvoeren van bepaalde activiteiten dan wel 

leveren van bepaalde producten (Gehner, 2003).  

 

Vastgoedontwikkeling is ondernemen en ondernemen betekent bewust risico lopen. Risico lopen betekent 

omgaan met onzekerheden. Tijdens het ontwikkelingsproces nemen zekerheden toe terwijl de potentiële 

invloed afneemt. Dit proces is weergegeven in figuur 2.3. Tijdens de acquisitiefase worden relatief kleine 

uitgaven gedaan om te onderzoeken of het project haalbaar is. De investeringskosten zullen voornamelijk 

bestaan uit de eigen overheadkosten en het inschakelen van diverse externe adviseurs. Indien het project 

haalbaar wordt bevonden zal de grondpositie worden verworven. De planontwikkelingskosten bestaan 

voornamelijk uit de interne apparaatkosten, leges en het inschakelen van diverse adviseurs zoals architecten en 

constructeurs. Als de bouwvergunning door de gemeente is afgegeven kan worden gestart met het 

aanbesteden van het project. De realisatiefase is de meeste kostbare fase in het ontwikkelingstraject. Voor de 

vastgoedontwikkelaar hoeft dit niet de meest dure fase te zijn aangezien hij door voorverkoop al inkomsten 

kan generen tijdens de bouw. Door voorverkoop kan de ontwikkelaar een deel van de bouwtermijnen 

verleggen naar de kopers van het project (Denzen, 2009). Gedurende het vastgoedontwikkelingsproces gaat 

een vastgoedontwikkelaar allerlei verplichtingen aan waardoor hij steeds meer zekerheden bemachtigt in het 

project. Denk daarbij aan het sluiten van een grondovereenkomst, een steeds gedetailleerder ontwerp, 

nauwkeurigere bouwkostenraming, het aanvragen van een bestemmingsplanwijziging en bouwvergunning, etc.  

 

De belangrijkste mijlpalen van het vastgoedontwikkelingsproces zijn: 

• het sluiten van een grondovereenkomst; 

• het sluiten van een aannemingsovereenkomst; 

• afgifte van een onherroepelijke bouwvergunning; 

• behalen van een minimaal gewenst (voor)verhuurpercentage; 

• sluiten van een financieringsovereenkomst; 

• sluiten van een koopovereenkomst. 
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Figuur 2.1. Zekerheids-, invloeds- & investerinigscurve (Gehner, 2003) 

2.5 Schets van de bouw-  en vastgoedmarkt anno 2011 

Aangezien het onderzoek eind 2011, begin 2012 is uitgevoerd is het van belang om het onderzoek in de context 

van deze tijd te interpreteren. De situatie op de bouw- en vastgoedmarkt zal in deze paragraaf worden 

beschreven. Begin 2011 groeide de Nederlandse economie met 0,7 % in het eerste kwartaal, echter was deze 

groei niet van lange duur aangezien het derde en vierde kwartaal van 2011 gekenmerkt werden door krimp.  

Hierdoor verkeerd Nederland officieel in een recessie. De Nederlandse economie heeft een grote invloed op de 

bouw- en vastgoedmarkt. Dit komt duidelijk tot uiting in de bouwproductie en bouwinvesteringen. Het eerste 

kwartaal van 2011 steeg de bouwproductie ten opzichte van het laatste kwartaal in 2010 (figuur 2.2) echter 

daalde deze groei vervolgens weer in het tweede en derde kwartaal van 2011. In het vierde kwartaal van 2011 

krimpte het bouwvolume weer (Nyenrode & ING Real Estate Finance, 2011).     

 

 
Figuur 2.2. Bouwproductie  (ING Economische Bureau, 2012)              Figuur 2.3. Onderhoud en nieuwbouw (ING Economische Bureau, 2012) 

 

De enige deelsector in de bouw die aan de recessie ontkomt, is de renovatiesector. De nieuwbouwactiviteiten 

daalden in het tweede en derde kwartaal van 2011 maar door de groei in de onderhoudssector kon er toch 

voldoende tegenwicht worden gegeven zodat de totale bouwproductie kon toenemen (figuur 2.3). In oktober 

zette de krimp toch weer in en daalde de bouwproductie met 3,1% voornamelijk omdat het verlaagde BTW-

tarief voor renovatie beëindigd werd en de opdrachtenstroom voor verbouwingen hierdoor ook af nam (figuur 

2.3). De totale markt is inmiddels in 3 jaar tijd zo’n kleine 15% gekrompen ten opzichte van 2009. Ongeveer 

2500 bedrijven zijn failliet gegaan, wat zo’n 3% van het totaal is. Indien er rekening wordt gehouden met 

bedrijven die al gesaneerd hebben en dus capaciteit hebben ingeleverd, heeft het er alle schijn van dat de 

capaciteit van de bouwkolom (nog) niet in overeenstemming is met de vraag. Het gevolg hiervan is dat 
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bouwbedrijven de prijzen naar beneden bijstellen en eerder zullen kiezen voor bouwvolume dan voor 

rendementen (ING Economische Bureau, 2012). 

 

Kantoren 

Als gevolg van de dalende beroepsbevolking, minder werknemers en ‘het nieuwe werken’ is er een daling 

waarneembaar aan de vraagzijde van de kantorenmarkt. De vraag naar en het gebruik van kantoorruimte in 

een bepaalde regio hangt voornamelijk af van de omvang van de werkgelegenheid en de economische 

structuur (Bouwfonds, 2011). Het aantal vierkante meters dat in gebruik was daalde in 2010 met 1,5% ten 

opzichte van het jaar ervoor tot bijna 41,8 miljoen m². De verwachting is dat deze daling verder zal doorzetten 

in 2012 (Bouwfonds, 2011). Daarna stabiliseert de vraag naar kantoorruimte. Hoe snel en met hoeveel 

vierkante meter het in gebruik zijnde kantooroppervlak afneemt is niet helemaal duidelijk en zal altijd een 

schatting blijven. Dat het aantal vierkante meters in gebruik zijnde kantooroppervlak gaat afnemen is iedereen 

het wel over eens. Het leegstandspercentage, dat momenteel ongeveer 14% bedraagt, zal in de toekomst dan 

ook verder toenemen (ABN Amro, 2011). In kwalitatieve zin is er echter nog een wereld te winnen. Voldoet de 

huidige huisvesting aan de eisen van de toekomstgerichte gebruiker? 

 

Het aantal ontwikkelde en opgeleverde vierkante meters nieuwe kantoorruimte loopt de laatste jaren sterk 

terug. Dit komt enerzijds door de negatieve ontwikkelingen op de gebruikersmarkt en anderzijds zijn beleggers 

minder geïnteresseerd om een verhuurd eindproduct af te nemen. Beide aspecten spelen ook een rol bij de 

terughoudendheid van financiers om de vastgoedontwikkelaar de benodigde financiering te verstrekken. Door 

de crisis is de planvoorraad verder afgenomen. De plannen die nog wel in ontwikkeling komen, staan in 

meerderheid in het teken van duurzaamheid. In 2011 werd er ongeveer 719.000 vierkante meter 

kantoorruimte opgeleverd, terwijl dit in 2009 nog 913.000 vierkante meter bedroeg. Het metrage dat in 

aanbouw wordt genomen, neemt al 3 jaar achter elkaar af met ongeveer 10% per jaar. De verwachting voor 

2012 is dat er tussen de 402.000 en 555.000 vierkante meter wordt opgeleverd (Neprom, 2011). Het aantal 

afgegeven bouwvergunningen in 2011 daalde met 50% ten opzichte van het jaar 2007.  Daarmee komen de 

verduurzaming en vernieuwing van de oude kantorenvoorraad onder zware druk te staan, aldus de 

vastgoedontwikkelaars. 

 

Winkels 

De winkelmarkt wordt minder hard geraakt dan de kantorenmarkt maar ook in deze markt is een aanzienlijke 

terugval waarneembaar (FGH bank, 2011). Het aantal vierkante meter winkelvloeroppervlak neemt sneller toe 

dan de bevolking en de consumentenbestedingen. De consumentenbestedingen zijn het afgelopen jaar niet 

noemenswaardig toegenomen en liggen nog lang niet op het niveau van voor de crisis (Vastgoedmarkt, 2011). 

Bezuinigingen van de overheid en de voortdurende economische onzekerheden zorgen ervoor dat de 

koopkracht onder druk blijft staan.  Daarnaast kopen steeds meer consumenten producten via internet. In 2011 

werd totaal voor 9 miljard euro via internet gekocht, in 2005 was dat nog 2,9 miljard euro (Cobouw, 2012). 

Fysieke winkels blijven echter het belangrijkste verkoopkanaal, internet daarentegen wordt steeds belangrijker 

voor de oriëntatie van de consument (Vastgoedmarkt, 2011). Eind 2011 stond ongeveer 1,2 miljoen m² 

winkelruimte te koop of te huur, dit is een toename van 40% ten opzichte van 2008. Op de beste locaties ligt 

het leegstandspercentage rond de 2% terwijl op C-locaties dit percentage kan oplopen tot 10% (CBRE, 2010). 

Het verschil tussen goed, hoogwaardig winkelvastgoed en winkelvastgoed van mindere kwaliteit zal de 

komende periode steeds groter worden.  

 

De afgelopen jaren bedroeg het jaarlijks ontwikkelde winkeloppervlak minder dan 2% van de totale 

winkelvoorraad. In 2010 zakte het opleveringsniveau zelfs onder de 1% van de totale winkelvoorraad van 29,5 

miljoen vierkante meter. Het netto toegevoegde oppervlak was zelfs nog minder, aangezien ongeveer een 

kwart voortkwam uit herontwikkeling. De verwachting voor 2012 is dat er ongeveer 320.00 tot 440.000 

vierkante meter zal worden opgeleverd waardoor het opleveringsniveau weer terugkomt op dat van 2010 

(Neprom, 2011).  
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Woningen 

De prijzen van bestaande koopwoningen staan onder druk en zijn vanaf 2008 vrijwel onafgebroken gedaald 

(Figuur 2.5). Eind 2011 waren de huizenprijzen gemiddeld 8,5 procent lager dan drie jaar daarvoor (CBS, 2011). 

De huizenprijzen dalen in de Randstad minder snel dan in de rest van Nederland. Daarnaast worden gedeelten 

van Nederland gekenmerkt door een dalend bevolkingsaantal, de zogenoemde krimpregio’s. Het aanbod zal 

waarschijnlijk in deze regio’s de vraag overstijgen waardoor de woningprijzen hier verder zullen dalen. De 

afnemende vraag naar woningen is voornamelijk een gevolg van de economische en beleidsmatige 

onzekerheden. De Europese schuldencrisis zorgt voor onzekerheid, iets wat ook blijkt uit het sterk gedaalde 

consumentenvertrouwen. Dit effect wordt versterkt doordat de economische vooruitzichten naar beneden zijn 

bijgesteld. Maar ook de berichtgeving over de bezuinigingsplannen, de dalende koopkracht, de mogelijke 

pensioenverlaging en blijvende onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek zijn van invloed (Rabobank, 2012). 

De afname van het aantal transacties zorgt ervoor dat het aanbod woningen zal toenemen. Eind 2011 stonden 

er in Nederland 216.145 woningen te koop terwijl dit aantal in 2008 ongeveer 120.000 was. Daarnaast staan 

woningen langer te koop.  

 
Figuur 2.4. Prijsontwikkeling koopwoningen (Rabobank, 2012)     Figuur 2.5. Bouwproductie woningen (Rabobank, 2012) 

 

In de periode tot en met 2009 werden er jaarlijks meer dan 50.000 koopwoningen per jaar gerealiseerd. In 

2010 werd een historisch dieptepunt bereikt met de bouw van ongeveer 35.000 koopwoningen. In de eerste 

helft van 2011 werden 19.500 woningen opgeleverd. Dat is een stijging  van 9% ten opzichte van de eerste helft 

van 2010. Deze stijging was het sterkst waarneembaar in de huursector (16%) en iets minder in de koopsector 

(5%). De lichte stijging geeft aan dat de daling in de nieuwbouw niet verder doorzet. Het aantal nieuwbouw 

woningen bevindt zich nog wel steeds ver onder het niveau van 2009. De bouw van huurwoningen fluctueert 

minder sterk. De afgelopen jaren bleef de jaarproductie binnen een bandbreedte van 20.000-26.000 woningen. 

Verwacht wordt dat het totale aantal gereedgekomen woningen in 2012 uitkomt op 52.000. Ter vergelijking; in 

2008 zijn er totaal 83.000 woningen gerealiseerd (Mierlo, 2010). Het aantal verleende bouwvergunningen was 

in de eerste helft van 2011 iets hoger dan in 2010 maar nog steeds laag vergeleken met het jaar 2009. 

Verwacht wordt dat voor de huursector het aantal verstrekte vergunningen gelijk is aan het aantal opgeleverde 

huurwoningen. Voor de koopsector daarentegen zijn de afgelopen jaren minder woningen gebouwd dan 

waarvoor vergunningen verstrekt waren (Rabobank, 2012). Dit kan er op duiden dat ontwikkelaars kritisch hun 

plannen heroverwegen of dat de plannen financieel niet haalbaar zijn.  

 

Bedrijfsruimten 

De bedrijfsruimtemarkt is minder afhankelijk van demografische gegevens zoals vergrijzing en afname van de 

beroepsbevolking. In de kantorenmarkt zal de vergrijzing en afname van de beroepsbevolking zich vertalen in 

een afname van de vraag naar vierkante meters kantoorruimte. Het door een bedrijf te huren aantal vierkante 

meters bedrijfsruimte hangt niet zo zeer af van het personeel maar voornamelijk van het aantal machines dat 

geplaatst moeten worden of het aantal goederen in voorraad. De verwachting is dan ook dat de vraag naar 

bedrijfsruimte op langere termijn zich positief blijft ontwikkelen (Nyenrode & ING Real Estate Finance, 2011). 

Na een moeilijk jaar in 2010 waar maar liefst 13,5 miljoen m² leegstond is de vraag naar bedrijfsruimten in 
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Nederland de eerste helft van 2011 gestegen. Het aantal vierkante meters opgenomen bedrijfsruimte bedraagt 

in 2011 ongeveer 3 miljoen vierkante meter. Dit is een stijging van 46% ten opzichte van het jaar ervoor. 

Voornamelijk de handel en de dienstensector groeiden ten opzichte van voorgaande jaren (DTZ Zadelhoff, 

2012). De markt voor bedrijfsruimten bestaat voor ongeveer 90% uit eigenaar/gebruikers. De komende jaren 

zal een lichte verschuiving optreden richting de vrije markt. Behalve in de logistiek is er ook in andere 

segmenten sprake van marktwerking. Voorbeelden hiervan zijn de zogenaamde ‘broedplaatsen’, 

bedrijvencentra en selfstorage. Modernisering en professionalisering leiden tot een beter klimaat voor 

duurzame nieuwbouw en renovatie (FGH bank, 2011). 

2.6 Conclusie  

De investering van een vastgoedproject wordt grotendeels bepaald door de grondkosten, de bouwkosten en de 

bijkomende kosten. De vastgoedontwikkelaar heeft de regie in handen en bepaald daarmee het 

investeringsverloop van het vastgoedontwikkelingsproces. Tijdens de initiatieffase zijn de investeringen relatief 

klein en bestaan voornamelijk uit de overheadkosten van de vastgoedontwikkelaar. Indien het project haalbaar 

wordt bevonden zal de grondpositie worden verworven. De investering tijdens de planontwikkelingsfase 

bestaat voornamelijk uit interne apparaatkosten en het inschakelen van diverse adviseurs zoals architecten en 

constructeurs. De realisatiefase is de meest kostbare fase in het ontwikkelingstraject. Gedurende het 

ontwikkelingstraject neemt de zekerheid van het project toe maar tegelijkertijd neemt de beïnvloedbaarheid af 

door het aangaan van diverse verplichtingen zoals het koopcontract voor de grond.  

 

De overheid heeft de afgelopen decennia steeds meer ruimte gegeven aan de markt, maar bouw- en 

vastgoedbedrijven zijn er niet in geslaagd een zelfscheppende bedrijfstak te creëren. De afgelopen decennia 

waren de jaren waarin het krediet voor het oprapen lag. Bedrijven en particulieren konden eenvoudig aan geld 

komen waardoor de vraag naar nieuwe woningen en bedrijven toenam. Dit zelfde geldt voor beleggers en 

ontwikkelaars, waardoor ook de aanbodmarkt gestimuleerd werd. Het tijdperk van krediet is een tijd geweest 

waarin de bouw- en vastgoedsector de mogelijkheid heeft gekregen een eigen bedrijfstak te ontwikkelen die 

optimaal rendeert bij economische vooruitgang en continueert bij economische tegenspoed. Dit model is 

helaas een “mooi weer”model gebleven waardoor verschillende vastgoedondernemingen in moeilijkheden zijn 

gekomen. De komende tijd zal de bouw- en vastgoedsector moeten veranderen van een bedrijfstak gestuurd 

door krediet naar een sector gekenmerkt door zelfscheppend ondernemerschap (Vulperhorst, 2009). De totale 

vastgoedmarkt is ten opzichte van 2009 met ongeveer 15% gekrompen. De verwachting is dat de krimp verder 

doorzet in 2012 met ongeveer 2%.  
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3. Financieren van vastgoedontwikkelingen 

“Many banks now see that they are over-exposed to the real estate market and are seeking to reduce 

their balance sheets’ 

(Feenstra, 2011) 

 

 

De vastgoedfinancieringssector kent de afgelopen jaren een tumultueuze ontwikkeling. De kredietcrisis heeft 

flinke klappen uitgedeeld. De financiële instellingen zijn zeer terughoudend met het oog op de moeilijke 

situatie op de vastgoedmarkt, de krappe liquiditeitsposities en de aangekondigde aanscherping van 

kapitaaleisen (Basel III). Kleinere spelers hebben de markt verlaten en enkele grotere spelers hebben 

aangekondigd de activiteiten sterk te beperken (Seo , 2011). De aangescherpte kredietvoorwaarden zorgen 

voor een lagere hefboom waardoor vastgoedontwikkelaars meer eigen vermogen moeten inbrengen. Nieuwe 

projecten komen dan ook bijna niet van de grond aangezien dit eigen vermogen schaars is.  

 

In het voorgaande hoofdstuk is het investeringsverloop weergegeven van het vastgoedontwikkelingsproces. In 

dit hoofdstuk zal ten eerste getracht worden antwoord te geven op de vraag hoe de investeringen met 

betrekking tot het ontwikkelen van vastgoed gefinancierd worden. Ten tweede zal een beschrijving worden 

gegeven van de huidige vastgoedfinancieringsmarkt.  

 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Ten eerste worden de fundamentele keuzes besproken bij het 

financieren van vastgoedontwikkelingen. Vervolgens wordt het financieren van vastgoedontwikkelingen 

besproken aan de hand van het investeringsverloop dat in hoofdstuk 2 is weergegeven. Daarna worden de 

effecten van het financieren met vreemd vermogen besproken en een beschrijving gegeven van de huidige 

vastgoedfinancieringsmarkt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie.  

 

 

 

 

  



Financieren van vastgoedontwikkelingen|20 
 

3.1 Fundamentele keuze vastgoedfinanciering 

Investeringen in vastgoedontwikkelingen zijn kapitaal intensieve investeringen. Het interne eigen vermogen 

van een vastgoedontwikkelaar is vaak niet toereikend om het gehele vastgoedontwikkelingstraject te kunnen 

financieren. Om over voldoende kapitaal te beschikken wordt vaak externe financiering aangetrokken. 

In de praktijk zijn er veel verschillende soorten financierings- en vermogensvormen mogelijk. In de literatuur 

daarentegen worden ondanks de verschillende vormen twee belangrijke fundamentele keuzes beschreven bij 

het aantrekken van nieuw kapitaal (Langerak, 2010). Te weten: eigen vermogen versus vreemd vermogen en 

recourse versus non-recourse.  

 

Eigen vermogen versus vreemd vermogen 

Om het onderscheid aan te geven tussen eigen vermogen en vreemd vermogen kunnen verschillende 

karakteristieken worden overwogen (tabel 3.2). Zo is eigen vermogen in beginsel voor onbepaalde tijd 

beschikbaar, komt het bij terugbetaling als laatste aan de beurt, heeft het recht op het restant wat overblijft 

nadat andere rechthebbenden hun geld hebben terug gekregen, krijgt tussentijdse vergoeding op basis van de 

resultaten van de onderneming en heeft zeggenschap over de onderneming zoals elke eigenaar van een zaak. 

Vreemd vermogen verschaffers daarentegen stellen een vast bedrag beschikbaar voor een bepaalde tijd tegen 

een vaste vergoeding. Bij terugbetaling heeft de vreemd vermogen verschaffer voorrang ten opzichte van het 

eigen vermogen. 

 
Tabel 3.1 Verschil eigen vermogen versus vreemd vermogen (Backhuijs, 2006) 

karakteristiek eigen vermogen vreemd vermogen 

termijn van beschikbaarheid eeuwig bepaald 

preferentie bij terugbetaling van 

vermogen 
achtergesteld concurrent 

omvang van de terugbetaling 
restant na terugbetaling van alle vreemd 
vermogen 

vastgesteld bedrag 

vergoeding voor beschikbaarheid afhankelijk van resultaat vast 

zeggenschap over onderneming als eigenaar indien en voor zover bedongen 

 

Recourse versus non-recourse 

Een tweede belangrijke keuze heeft betrekking op de zekerheid van de kapitaalverschaffer. Bij recourse 

financiering krijg de geldnemer krediet tot haar beschikking dat vrij te besteden is voor diverse 

bedrijfsactiviteiten. Het voordeel hiervan is dat de geldnemer een grote mate van vrijheid heeft. Indien er 

sprake is van non-recourse financiering wordt het kapitaal aangewend voor het uitvoeren van een specifiek 

project. De kapitaalverschaffer kan zich in dit geval alleen verhalen op het onderliggende project. De activa van 

het project zal dienen als onderpand voor de lening waardoor de kapitaalverschaffer meer zekerheid heeft. In 

de vastgoedpraktijk is het gebruikelijk om per project een aparte vennootschap op te richten, ook wel een 

special purpose vehicle genoemd. Het voordeel hiervan is dat financiers nimmer aanspraak kunnen maken op 

de andere activa van het bedrijf indien het project faalt (Langerak, 2010).  

 

 

  



 

3.2 Investeringsverloop & financiering

Voor het financieren van vastgoedontwikkelingen zijn diverse financieringsvormen mogelijk. De keuze voor een 

bepaalde vorm van financiering hangt voornamelijk af van het stadiu

investering en het risico dat de financier wil lopen. 

 

Figuur 3.1 Investeringsverloop en de financiering daarvan 

 

Intern eigen vermogen 

Tijdens de initiatieffase van het vastgoedontwikkelingsproces zal voornamelijk gebruik worden gemaakt van 

het interne eigen vermogen. Het benodigde kapitaal is in deze fase nog beperkt

voornamelijk bestaan uit de eigen overheadkosten.

 

Extern eigen vermogen 

Voornamelijk bij de start van de planontwikkelingsfase, waar de grond wordt verworven, zijn banken zeer 

terughoudend met het financieren van de investeringen aangezien het risico nog zeer groot is. 

niet ongebruikelijk dat het interne eigen vermogen niet toereikend is om alle geplande activiteiten te 

financieren. Hierdoor ontstaat de noodzaak tot additionele financieringsbronnen. Zo is de inbreng van extern 

eigen vermogen een mogelijkheid maar ook de inbr

Frans letterlijk tussenverdieping. Gelet op het risicoprofiel ligt het namelijk tussen het risicodragende eigen 

vermogen en de veilige kredietverlening 

tegenvallende verkoopresultaten komen ve

voor het risicodragende eigen vermogen. De verschaffer van een mezzanine lening loopt dus altijd meer risico 

en zal ter compensatie een hoger rendement eisen 

en/of mezzanine kapitaal wordt steeds groter aangezien banken steeds minder bereid zijn om 

vastgoedontwikkelingen te financieren 

 

Vreemd vermogen 

Tijdens de realisatie van het project is de kapitaalbehoefte het grootst 

wordt doorgaans opgehaald in de vorm van een bouwfinanciering bij 

bouwfinanciering zijn er diverse financieringsvormen mogelijk

ontwikkelingstraject. De verschillende typen financieringen 

 

 

 

Financieren van vastgoedontwikkelingen

financiering 

Voor het financieren van vastgoedontwikkelingen zijn diverse financieringsvormen mogelijk. De keuze voor een 

bepaalde vorm van financiering hangt voornamelijk af van het stadium in het ontwikkelingstraject, 

at de financier wil lopen.  

Investeringsverloop en de financiering daarvan (Huisman, 2007) 

Tijdens de initiatieffase van het vastgoedontwikkelingsproces zal voornamelijk gebruik worden gemaakt van 

n. Het benodigde kapitaal is in deze fase nog beperkt, aangezien de gemaakte kosten 

overheadkosten. 

Voornamelijk bij de start van de planontwikkelingsfase, waar de grond wordt verworven, zijn banken zeer 

terughoudend met het financieren van de investeringen aangezien het risico nog zeer groot is. 

ongebruikelijk dat het interne eigen vermogen niet toereikend is om alle geplande activiteiten te 

financieren. Hierdoor ontstaat de noodzaak tot additionele financieringsbronnen. Zo is de inbreng van extern 

eigen vermogen een mogelijkheid maar ook de inbreng van mezzanine kapitaal. Mezzanine betekent in 

. Gelet op het risicoprofiel ligt het namelijk tussen het risicodragende eigen 

vermogen en de veilige kredietverlening door een financiële instelling. Bij een eventueel 

verkoopresultaten komen verstrekkers van mezzanine kapitaal achteraan in de rij, maar nog wel 

voor het risicodragende eigen vermogen. De verschaffer van een mezzanine lening loopt dus altijd meer risico 

een hoger rendement eisen (Langerak, 2010). De interesse voor extern 

en/of mezzanine kapitaal wordt steeds groter aangezien banken steeds minder bereid zijn om 

dontwikkelingen te financieren (Berwin Leighton Paisner, 2010).  

Tijdens de realisatie van het project is de kapitaalbehoefte het grootst (gebied CDG in Figuur 

wordt doorgaans opgehaald in de vorm van een bouwfinanciering bij financiële instellingen. Naast de 

bouwfinanciering zijn er diverse financieringsvormen mogelijk, afhankelijk van het stadium van het 

erschillende typen financieringen zullen hieronder kort worden toegelicht.
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Voor het financieren van vastgoedontwikkelingen zijn diverse financieringsvormen mogelijk. De keuze voor een 

m in het ontwikkelingstraject, de soort 

 

Tijdens de initiatieffase van het vastgoedontwikkelingsproces zal voornamelijk gebruik worden gemaakt van 

aangezien de gemaakte kosten  

Voornamelijk bij de start van de planontwikkelingsfase, waar de grond wordt verworven, zijn banken zeer 

terughoudend met het financieren van de investeringen aangezien het risico nog zeer groot is. Het is dan ook 

ongebruikelijk dat het interne eigen vermogen niet toereikend is om alle geplande activiteiten te 

financieren. Hierdoor ontstaat de noodzaak tot additionele financieringsbronnen. Zo is de inbreng van extern 

eng van mezzanine kapitaal. Mezzanine betekent in het 

. Gelet op het risicoprofiel ligt het namelijk tussen het risicodragende eigen 
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voor het risicodragende eigen vermogen. De verschaffer van een mezzanine lening loopt dus altijd meer risico 
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Grondfinanciering 

De grondfinanciering dient voor het verwerven van  grond. Dit is vaak een grote uitgave in het beginstadium 

van het ontwikkelingstraject. Het betreft hierbij vaak een hypothecaire lening waarbij de grond als onderpand 

dient. De waarde van de grond hangt in grote mate af van de zekerheden die gerealiseerd zijn. Dit zijn in 

chronologische volgorde: de waarde in huidige staat, de waarde in bestemmingsrijpe staat (of de waarde met 

bouwtitel) en de waarde in bouwrijpe (en bestemmingsrijpe) staat. Totdat de bestemming is gerealiseerd, is er 

sprak van een speculatief karakter. Vanaf het punt dat de bestemming is gewijzigd is er sprake van een 

bouwtitel, het bestemmingsrisico is op dit moment verdwenen. 

 

Bouwfinanciering 

De bouwfinanciering is een financiering ten behoeve van de bouw van het object. De looptijd van deze 

financiering is over het algemeen kort en afhankelijk van de bouwtijd. Door de financier worden diverse 

zekerheden gevraagd zoals een aanneemovereenkomst en een afstandsverklaring van het retentierecht van de 

aannemer. Een afstandsverklaring houdt in dat zodra een deel of heel het gebouw is betaald het eigendom van 

de opdrachtgever is. Dit is voornamelijk van belang indien de aannemer faillissement aanvraagt (Particulier 

opdrachtgeverschap, 2008). Daarnaast kunnen zekerheden nog worden aangevuld met een borgstelling en/of 

een hoofdelijke aansprakelijkheid. Verder worden er eisen gesteld aan het in bezit hebben van een 

bouwvergunning en een geldend bestemmingsplan (Huisman, 2007). Een andere extra zekerheid waar de 

financier om kan vragen is een voorverkoop/-verhuur-percentage, zodat de afzet gegarandeerd is. Dit 

percentage zal voornamelijk afhangen van de conjunctuur en de locatie van het project (Leuw, 2010).  

 

Projectfinanciering 

Projectfinanciering vindt in het algemeen plaats in de vorm van een lening verstrekt door de financier aan een 

speciaal voor een project opgerichte ontwikkelings- of projectvennootschap, ook wel een Special Purpose 

Vehicle (SPV) genoemd. Een SPV heeft meestal slechts één project op zijn balans. Naast de bouwkosten en de 

grondkosten worden bij een projectfinanciering ook de planontwikkelingskosten gefinancierd. Financiers 

dienen hierdoor terdege kennis van zaken te hebben van het vastgoedontwikkelingsproces om een 

projectfinanciering te faciliteren (Huisman, 2007). De rendement-risicoverhouding staat bij projectfinanciering 

centraal. Indien een financier de risico’s hoog in schat zal hij de vastgoedontwikkelaar vragen een groter 

bestandsdeel van het te investeren bedrag ter beschikking te stellen. Dit kan zijn meer eigen vermogen en/of 

hogere marges op de te verstrekken lening (Neprom, 2008). 

 

Beleggingsfinanciering 

Nadat het gebouw gerealiseerd en verkocht is aan een belegger zal deze het object financieren met een 

beleggingsfinanciering. Dit is een langjarige financiering waarbij het gerealiseerde vastgoed als onderpand 

dient. Voor financiers heeft het inzetten van eigen vermogen van de ontwikkelaar/belegger twee functies. Een 

‘bufferfunctie’ en een ‘verankeringsfunctie’. Financiers gaan er vanuit dat de kasstromen die voortvloeien uit 

de exploitatie, voldoende zijn om de operationele kosten en afbetalingen van schulden te dekken. Hoe groter 

de financieringskosten ten opzichte van de kasstromen van het project, hoe groter het risico van de geldgever 

dat de geldnemer niet aan de verplichtingen kan voldoen. Financiële schokken of tegenvallende resultaten 

kunnen worden opgevangen als de lening een kleiner deel van de investering uitmaakt. De veranderingsfunctie 

heeft als doel dat geldnemers niet zomaar uit het project kunnen stappen. Door een stevig eigen vermogen 

gaan de financiers er vanuit dat de geldnemers voldoende belang in het project hebben en daardoor 

gemotiveerd zijn om het project tot een goed resultaat te brengen (Neprom, 2008). 

 

In het verdere verloop van het onderzoek zal worden uitgegaan van een projectfinanciering waarbij zowel de 

grondkosten, bouwkosten en planontwikkelingskosten worden gefinancierd.  

  



 

3.3 Effecten van financieren met vreemd vermogen
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Door het aangaan van een schuldverplichting kan de vastgoedontwikkelaar het rendement op het eigen 
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de rente die betaald moet worden over het vreemd vermogen

afnemen. Leverage vergroot dus de bandbreedte waarbinnen het rendement op het eigen vermogen zich kan 

bewegen bij een bepaald leverage ratio. In figuur 3.2 worden de beleggingsresultaten (IPD NL) weergegeven 

met en zonder vreemd vermogen. Daarnaast wordt het rentetarief weergegeven. Indie

vermogen gefinancierd wordt (witte lijn) en de resultaten van het IPD

zijn dan het rentetarief, zoals in 1980 tot 1995, slaat het behaalde rendement veel verder uit naa

geldt omgekeerd als de behaalde resultaten hoger zijn dan het rentetarief (1995

 

Figuur 3.2 Beleggingsrendementen leveraged en unleveraged.

 

Een toename van het leverage ratio zorgt er ook voor dat de financiële risico’s stijgen. De kans wordt immers 

groter dat een bedrijf niet meer aan zijn renteverplic

leverage ratio hoe hoger de risicopremies en rente eisen van de schuldverlener 

Naast het effect van leverage kunnen er een aantal andere aspecten van schuldfinanciering worden genoemd 

(Geltner, 2007; Langerak, 2010; Huisman, 2007)

vermogen aan te trekken. Vastgoedontwikkelingen zijn over

waardoor er maar in een beperkt aantal vastgoedontwikkelingen geïnvesteerd kan worden. Als er vreemd 

vermogen wordt aangetrokken kan de vastgoedontwikkelaar zijn eigen vermogen verspreiden over meerder 

projecten. Hierdoor wordt het risico van de v

valuta motief en het fiscale motief genoemd. 

3.4 Schets van de vastgoedfinancieringsmarkt anno 201

Zoals in de inleiding is aangegeven zijn er diverse veranderingen waarneembaar op 

vastgoedfinanciering. Om hier op in te gaan is het belangrijk om eerst een beschrijving te geven van de 

kerntaak van een financiële instelling. 
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Effecten van financieren met vreemd vermogen 

dusver is in de vorige paragrafen uiteengezet dat schuldfinanciering, hetzij vreemd vermogen dan wel 

extern eigen vermogen alleen wordt aangewend indien het interne eigen vermogen niet toereikend is voor de 

geplande of gewenste activiteiten/investeringen. Naast deze kapitaalbehoefte zijn er nog een aantal andere 

motieven te noemen voor het aangaan van een schuldverplichting. Als meest belangrijk motief kan worden 

ook wel aangeduid met termen als leverage en gearing (Geltner, 2007)

Door het aangaan van een schuldverplichting kan de vastgoedontwikkelaar het rendement op het eigen 

De hefboomwerking die van leverage uitgaat, is het eenvoudigst weer te geven

(Kooten, 2010). Als een investeerder een vastgoedobject aanschaft 

en van 10 miljoen euro met een loan to value ratio van 60%, betekent dit dat de investeerder 4 miljoen 

en 6 miljoen euro aan vreemd vermogen. Als vervolgens het totaal rendement 

hoger is dan de te betalen rente op het vreemd vermogen wordt het rendement op het eigen vermogen 

chter, ‘there is no free lunch at Wall Street’. Indien het totaal rendement van het project lager is dan 

e rente die betaald moet worden over het vreemd vermogen, zal het rendement op eigen vermogen sneller 

afnemen. Leverage vergroot dus de bandbreedte waarbinnen het rendement op het eigen vermogen zich kan 

epaald leverage ratio. In figuur 3.2 worden de beleggingsresultaten (IPD NL) weergegeven 

met en zonder vreemd vermogen. Daarnaast wordt het rentetarief weergegeven. Indien met 50% vreemd 

vermogen gefinancierd wordt (witte lijn) en de resultaten van het IPD (Investment Property Databank) 

zijn dan het rentetarief, zoals in 1980 tot 1995, slaat het behaalde rendement veel verder uit naa

als de behaalde resultaten hoger zijn dan het rentetarief (1995-2007).  

 
leveraged en unleveraged. (Kooten, 2010)  

Een toename van het leverage ratio zorgt er ook voor dat de financiële risico’s stijgen. De kans wordt immers 

groter dat een bedrijf niet meer aan zijn renteverplichtingen kan voldoen. Normaliter geldt hoe hoger het 

ratio hoe hoger de risicopremies en rente eisen van de schuldverlener (Langerak, 2010)

er een aantal andere aspecten van schuldfinanciering worden genoemd 

Huisman, 2007). Het spreidingsmotief kan een goede reden zijn om vreemd 

trekken. Vastgoedontwikkelingen zijn over het algemeen kapitaalintensieve investeringen 

er maar in een beperkt aantal vastgoedontwikkelingen geïnvesteerd kan worden. Als er vreemd 

vermogen wordt aangetrokken kan de vastgoedontwikkelaar zijn eigen vermogen verspreiden over meerder 

co van de vastgoedontwikkelaar verspreid. Daarnaast worden ook nog het 

motief genoemd.  

financieringsmarkt anno 2011 

Zoals in de inleiding is aangegeven zijn er diverse veranderingen waarneembaar op het gebied van 

in te gaan is het belangrijk om eerst een beschrijving te geven van de 

kerntaak van een financiële instelling. In het economisch systeem is de kernfunctie van
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investeringskredieten voor bedrijven te kunnen verstrekken. Financiële instellingen maken winst door het 

verschil tussen de rente die ze moeten betalen als vergoeding voor de toevertrouwde deposito’

die ze rekenen op de toegestane kredieten. 

kernfunctie afgedwaald. Door de hausse op de vastgoedmarkten we

betalen, afhankelijk van een verdere stijging van de vastgoedprijzen. Daardoor kreeg een grote groep mensen 
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beschreven.  

 

1. De financiële markten en liquiditeit 

2. Regelgeving, Basel III 

3. Herfinancieringsrisico 

 

1. De financiële markten en liquiditeit 

Een financiële instelling moet voldoende geld in kas houden om de spaarders te bedienen die geld opvragen. 

Om de kaspositie te optimaliseren schuiv

banken die met een tekort zitten (Standaard, 2011)

gekoppeld zijn. De interbancaire markt is dus een h

mogelijk te laten verlopen.  

Het vertrouwen tussen de financiële instellingen verdween in 2008 aangezien geen enkele financiële instelling 

van elkaar wist hoeveel ‘slechte leningen’ zij op de balans hadden staan. In de huidige markt weet niemand in 

hoeverre de concurrent bestand is tegen de eurocrisis. 

meer aan elkaar. Hierdoor krijgen veel financiële instellingen te maken met liquiditeitsproblemen. 

zich niet meer kunnen financieren, kunnen ook geen kredieten meer geven aan gezinnen en bedrijven. 

val van investeringsbank Lehman Brothers in september 2008 nam het vertrouwen tussen financiële 

instellingen af. Dit komt duidelijk tot ui

(figuur 3.3). 

 

Figuur 3.3 Euribor/liquiditeitskosten (VOGON, 2010)

 

2. Basel III 

Aan het verstrekken van kredieten zijn

banken teveel risico nemen worden er kapitaaleisen gesteld door de Bank of 

De kapitaaleisen vormen een buffer tegen de verliezen die banken leiden op de kr

gebreke blijven. De buffer mag bestaan uit gestort kapitaal en 

met voorwaarden aanvullend achtergesteld kapitaal

akkoorden samengevat worden weergegeven. 

3m Euribor 
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aantrekken van spaargeld om leningen, zoals woonkredieten, autoleningen of 

investeringskredieten voor bedrijven te kunnen verstrekken. Financiële instellingen maken winst door het 

verschil tussen de rente die ze moeten betalen als vergoeding voor de toevertrouwde deposito’

die ze rekenen op de toegestane kredieten. De afgelopen decennia zijn banken echter steeds verder van deze 

kernfunctie afgedwaald. Door de hausse op de vastgoedmarkten werd de capaciteit om een lening terug te 

dere stijging van de vastgoedprijzen. Daardoor kreeg een grote groep mensen 

eigenlijk niet kredietwaardig was een lening. Toen de huizenprijzen uiteindelijk daalden kon een grote 

groep mensen niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoen en stortte het hele systeem als een 

, met de bekende gevolgen (Lauwers, 2008).  

Aan de hand van onderstaande externe invloeden zal de vastgoedfinancieringsmarkt anno 2011

 

markten en liquiditeit  

Een financiële instelling moet voldoende geld in kas houden om de spaarders te bedienen die geld opvragen. 

Om de kaspositie te optimaliseren schuiven banken met overschotten aan het eind van de dag 

(Standaard, 2011). Het gevolg hiervan is dat veel banken onderling aan elkaar 

De interbancaire markt is dus een heel belangrijk instrument om bankactiviteiten zo efficië

Het vertrouwen tussen de financiële instellingen verdween in 2008 aangezien geen enkele financiële instelling 

van elkaar wist hoeveel ‘slechte leningen’ zij op de balans hadden staan. In de huidige markt weet niemand in 

gen de eurocrisis. Het gevolg; banken zitten op hun geld en lenen niet 

veel financiële instellingen te maken met liquiditeitsproblemen. 

zich niet meer kunnen financieren, kunnen ook geen kredieten meer geven aan gezinnen en bedrijven. 

val van investeringsbank Lehman Brothers in september 2008 nam het vertrouwen tussen financiële 

instellingen af. Dit komt duidelijk tot uiting in de rentetarieven die banken elkaar onderling in rekening brengen 

 
(VOGON, 2010) 

zijn risico’s verbonden zoals het debiteurenrisico. Om te voorkomen dat 

banken teveel risico nemen worden er kapitaaleisen gesteld door de Bank of International Settlements (BIS). 

De kapitaaleisen vormen een buffer tegen de verliezen die banken leiden op de kredietnemers doordat deze in 

gebreke blijven. De buffer mag bestaan uit gestort kapitaal en winstreserves, ook wel het eigen vermogen en 

met voorwaarden aanvullend achtergesteld kapitaal (Schoor, 2010). Hieronder zullen de vers

akkoorden samengevat worden weergegeven.  
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Basel I 

De eerste internationale afspraken over kapitaaleisen voor financiële instellingen werden gemaakt in 1988. 

uitkomst van deze afspraak was dat financiële instellingen minimaal 8% van hun a

moesten aanhouden. Doordat het risico van de verstrekte lening niet werd opgenomen in de kapitaalbuffer 

werden financiële instellingen gestimuleerd om meer risicovolle kredieten te verstrekken. Financiers krijgen 

een hogere rentevergoeding indien het

instelling meer winst kan maken indien het meer risicovolle leningen verstrekt. Hierdoor n

instellingen meer risico dan hun kapitaalbuffer kon

 

Basel II 

Basel I liet weinig vrijheid om het kapitaalbeslag naar risico te differentiëren. Hierdoor werd het Basel II 

akkoord ingevoerd waarbij financiers verplicht werden een kapitaalbuffer voor risico’s 

gekoppeld is aan risicogewichten en de kredietwaardigheid 

Het doel van het Basel II akkoord was

vaststellen hoeveel kapitaal zij minimaal aan moesten

voortvloeien uit hun financiële en operationele risico’s

 

Basel III 

Door de kredietcrisis zijn er vele tekortkomingen aan het licht gekomen in de huidige regelgeving

De voornaamste tekortkomingen lagen in de regelgeving omtrent het niveau en de kwaliteit van het aan te 

houden kapitaal door banken en de gebrekkige 

op gereageerd door strengere liquiditeits

weerbaarheid en het vertrouwen in de sector te vergroten. De nieuwe afspraken 

uitoefenen op banken, maar ook op hun cliënten en de economie. Het aanvullende pakket bestaat uit vijf 

afspraken: 

 

1. Hogere minimum kapitaaleisen en extra buffers

De minimumeis voor kern kapitaal, het bankkapitaal van de hoogste

en ingehouden winsten, wordt stapsgewijs verhoogd van 2% naar 4,5%

buffer te worden opgebouwd. Deze buffer 

verhogen van het percentage eigen vermogen en het invoeren van een extra kapitaalbuffer moet er voor 

zorgen dat financiële instellingen voldoende in kas hebben om schokken op te vangen.

mogen financiële instellingen interen op de conservatiebuffer, mits zij tegelijkertijd snijden in de winst

bonusuitkeringen. In tijden van excessieve kredietgroei komt de minimum 

Nationale toezichthouders mogen dan namelijk een anticyclische b

opbouw van risico’s in het financiële systeem te beperken.

 

Figuur 3.4 Minimum kapitaaleisen (Rabobank, 2011)
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De eerste internationale afspraken over kapitaaleisen voor financiële instellingen werden gemaakt in 1988. 

uitkomst van deze afspraak was dat financiële instellingen minimaal 8% van hun activa aan eigen vermogen 

Doordat het risico van de verstrekte lening niet werd opgenomen in de kapitaalbuffer 

werden financiële instellingen gestimuleerd om meer risicovolle kredieten te verstrekken. Financiers krijgen 

rgoeding indien het risico van verstrekte leningen hoger is. Dit betekent dat de financiële 

instelling meer winst kan maken indien het meer risicovolle leningen verstrekt. Hierdoor namen

isico dan hun kapitaalbuffer kon voorzien (Leuw, 2010).  

Basel I liet weinig vrijheid om het kapitaalbeslag naar risico te differentiëren. Hierdoor werd het Basel II 

akkoord ingevoerd waarbij financiers verplicht werden een kapitaalbuffer voor risico’s aan te houden, die 

gekoppeld is aan risicogewichten en de kredietwaardigheid van overheden en ondernemingen

Het doel van het Basel II akkoord was om financiële instellingen richtlijnen te bieden waarmee zij 

kapitaal zij minimaal aan moesten houden om onverwachte verliezen op te vangen die 

voortvloeien uit hun financiële en operationele risico’s (Basel, 2010).  

tekortkomingen aan het licht gekomen in de huidige regelgeving

De voornaamste tekortkomingen lagen in de regelgeving omtrent het niveau en de kwaliteit van het aan te 

houden kapitaal door banken en de gebrekkige regels over risicometing. Het Basel comité heeft hier vervolgens 

op gereageerd door strengere liquiditeits- en kapitaaleisen voor banken in te voeren, met als doel de financiële 

weerbaarheid en het vertrouwen in de sector te vergroten. De nieuwe afspraken zullen niet alleen invloed 

uitoefenen op banken, maar ook op hun cliënten en de economie. Het aanvullende pakket bestaat uit vijf 

kapitaaleisen en extra buffers 

het bankkapitaal van de hoogste kwaliteit bestaande uit aandelenkapitaal 

gewijs verhoogd van 2% naar 4,5% (figuur 3.4). Daarnaast dient een extra 

buffer te worden opgebouwd. Deze buffer dient ook uit kern kapitaal te bestaan (Rabobank, 2011)

verhogen van het percentage eigen vermogen en het invoeren van een extra kapitaalbuffer moet er voor 

zorgen dat financiële instellingen voldoende in kas hebben om schokken op te vangen. In tijden van crisis 

gen interen op de conservatiebuffer, mits zij tegelijkertijd snijden in de winst

In tijden van excessieve kredietgroei komt de minimum kern kapitaal ratio nog hoger uit. 

Nationale toezichthouders mogen dan namelijk een anticyclische buffer van maximaal 2,5% eisen om de 

opbouw van risico’s in het financiële systeem te beperken. 

 
(Rabobank, 2011)    Figuur 3.5 Kwaliteit van het kapitaal (Rabobank, 2011)
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De eerste internationale afspraken over kapitaaleisen voor financiële instellingen werden gemaakt in 1988. De 
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werden financiële instellingen gestimuleerd om meer risicovolle kredieten te verstrekken. Financiers krijgen 

risico van verstrekte leningen hoger is. Dit betekent dat de financiële 

amen de financiële 

Basel I liet weinig vrijheid om het kapitaalbeslag naar risico te differentiëren. Hierdoor werd het Basel II 

aan te houden, die 

van overheden en ondernemingen (Leuw, 2010). 

richtlijnen te bieden waarmee zij konden 

houden om onverwachte verliezen op te vangen die 

tekortkomingen aan het licht gekomen in de huidige regelgeving (Twigt, 2011). 

De voornaamste tekortkomingen lagen in de regelgeving omtrent het niveau en de kwaliteit van het aan te 

heeft hier vervolgens 

en kapitaaleisen voor banken in te voeren, met als doel de financiële 

zullen niet alleen invloed 
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Daarnaast dient een extra 

Rabobank, 2011). Het 

verhogen van het percentage eigen vermogen en het invoeren van een extra kapitaalbuffer moet er voor 
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2. Strengere eisen aan kwaliteit van het kapitaal 

Naast de hoeveelheid kapitaal wordt er in het Basel III akkoord ook onderscheid gemaakt tussen de kwaliteit 

van het eigen vermogen dat financiële instellingen moeten aanhouden. Zoals aangegeven wordt het 

percentage kern kapitaal (tier 1) verhoogd naar 4,5%. Het kernkapitaal heeft de hoogste kwaliteit en 

ondervindt geen belemmering van contractuele verplichtingen in de vorm van aflossing. Hierdoor kan het 

volledig gebruikt worden voor het opvangen van verliezen. Naast het kern kapitaal stijgt de minimumeis voor 

het totale tier 1 kapitaal van 4% naar 6%, terwijl de minimale totale kapitaalratio 8% blijft (figuur 3.6). Door het 

toepassen van een conservatiebuffer zullen de totale kapitaalratio’s in de praktijk hoger zijn (8%-10,5%).  

 
Tabel 3.2 Kapitaalbuffers (Rabobank, 2011) 

  
tier 1 kern kapitaal tier 1  aanvullend kapitaal totaal kapitaal 

Basel II minimum 2% 4% 8% 

     

Basel III minimum 4,5% 6% 8% 

 conservatiebuffer 2,5% 

 minimum+conservatiebuffer 7% 8,5% 10,5% 

 anticyclische buffer 0% - 2,5% 

 

De totale kapitaalbuffer bestaat uit tier 1 kernkapitaal, tier 1 aanvullend kapitaal en tier 2 kapitaal. De 

specifieke voorwaarden waar kapitaal aan moet voldoen om onder één van verschillende categorieën te vallen, 

valt buiten de kaders van dit onderzoek. Meer informatie hierover is te vinden in het Basel III akkoord (BIS, 

2010). 

 

3. Extra kapitaaleis voor systeembanken 

Systeembanken zijn banken die vanwege hun grootte, complexiteit en verwevenheid met andere banken een 

belangrijke positie invullen en hierdoor de economie extra ontwrichten als zij failliet gaan. Het ministerie van 

financiën en De Nederlandsche Bank zien ABN Amro, ING bank, Rabobank en SNS Bank als systeemrelevante 

banken (Rabobank, 2011). Deze systeembanken zouden vanwege een impliciete overheidsgarantie mogelijk 

meer risico nemen dan andere banken, aangezien zij worden gered door de overheid in geval van faillissement 

(too big to fail). De systeembanken moeten tussen de 1% en 2,5% aan extra tier 1 kern kapitaal aanhouden. Dit 

betekent dat het tier 1 kern kapitaal voor deze banken kan oplopen tot 9,5% 

 

4. Niet-risicogewogen leverage ratio 

Eén van de belangrijkste oorzaken van de kredietcrisis wat de overmatige schuldopbouw door banken. Door 

het introduceren van een leverage ratio wordt geprobeerd dit te beperken. Het leverage ratio geeft de 

verhouding aan tussen het geleend vermogen en de hoeveelheid eigen vermogen van een bank. Het Basel 

comité wil een maximum instellen aan deze ‘leverage ratio’ om te voorkomen dat de banken een te grote 

schuldpositie opbouwen (Basel, 2010). In de periode tussen 2013 en 2017 wordt een minimum ratio van 3% 

ingevoerd om te testen. Na deze periode wordt geëvalueerd of een ratio van 3% voldoende is (Rabobank, 

2011). 

 

5. Voor het eerst internationale liquiditeitseisen 

Tijdens de kredietcrisis kwam naar voren dat het erg moeilijk was voor banken om korte termijn financieringen 

vast te houden. Hierdoor introduceerde het Basel comité liquiditeitseisen, waarin de liquidity coverage ratio 

(LCR) en de net stable funding ratio (NSFR) centraal staan. De LCR vereist dat banken voldoende zeer liquide 

activa, zoals cash, overheidsobligaties, bedrijfsobligaties en gedekte obligaties, aanhouden om zodoende 

uitstroom van middelen gedurende dertig dagen in een zwaar weer stresscenario op te vangen. Deze 
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maatregel moet ervoor zorgen dat banken minder vatbaar worden voor een bankrun. De NSFR vereist dat 

banken hun activa met meer (stabiele) lange termijn middelen financieren. Dit betekent dat banken 

langlopende schulden en/of deposito's moeten aanhouden ter waarde van hun financieringsbehoeften voor de 

komende 12 maanden (Rabobank, 2011).  

 

3. Herfinancieringrisico 

De overvloed aan liquiditeit die voorafgaand aan de crisis beschikbaar was en tegen historisch zeer gunstige 

prijzen, zorgde ervoor dat de kredietverlening voor vastgoed enorm steeg. Voor de bouw- en vastgoedsector 

leek het alsof er geen einde kwam aan de stijging van de waarde van het onderliggende onroerend goed. 

Bouwprojecten rolden van de tekentafel, beleggers stonden in de rij om deze vervolgens te kopen en banken 

waren bereid om tegen hoge loan to value ratio’s en lage rentetarieven het benodigde vreemd vermogen te 

verstrekken (Seo , 2011). In 2007 kwam aan deze ontwikkeling abrupt een einde. De leningen die verstrekt zijn 

vóór de crisis moeten voor een groot gedeelte tussen 2012 en 2014 worden geherfinancierd. De waarde daling 

van het onderliggende onroerend goed en de vaak hoge financiering die afgesloten zijn voor de crisis, zorgt 

ervoor dat de risico’s voor de financiële instellingen toenemen (Twigt, 2011). Daarnaast is de bereidheid van de 

vastgoedfinanciers om het vastgoed te herfinancieren afgenomen waardoor er een financieringstekort ontstaat 

bij het herfinancieren van deze leningen.  

 

De effecten van 1,2 en 3 op vastgoedfinanciering 

Door de aanhoudende crisis, het verscherpte financieringsbeleid van financiële instellingen, de waardedaling 

van vastgoed en de afnemende concurrentie tussen financiële instellingen, zal kapitaal schaarser worden en 

dus duurder. Daarnaast zullen financiële instellingen nog voorzichtiger worden door het grote aantal leningen 

dat hergefinancierd moet worden. Deze verschillende externe effecten zullen een groter effect hebben op 

bedrijven die veel gebruik maken van vreemd vermogen, zoals de bedrijven in de vastgoedsector. Door de 

bovengenoemde redenen (1, 2 & 3) is er vanuit de traditionele vastgoedfinanciers minder interesse om 

vastgoedontwikkelingen te financieren. Hierdoor zullen de loan to value ratio’s afnemen naar een gewenst 

risico-rendementniveau. Dit betekent automatisch dat de vastgoedondernemingen meer eigen vermogen 

moeten inbrengen.  

3.5 Conclusie 

Voor het financieren van vastgoedontwikkelingen zijn diverse financieringsvormen mogelijk. De keuze voor een 

bepaalde vorm van financiering is voornamelijk afhankelijk van het stadium in het ontwikkelingstraject, de 

soort investering en het risico dat de financier wil lopen. De fundamentele keuze voor de manier van 

financieren bestaat uit eigen vermogen of vreemd vermogen. Daarnaast zijn allerlei afgeleide vormen mogelijk 

zoals extern eigen vermogen en mezzanine kapitaal. Voor het aangaan van een schuldverplichting zijn een 

aantal motieven te noemen. Door de grote kapitaalbehoefte van vastgoed is het eigen vermogen vaak niet 

toereikend en kan door het aangaan van een schuldverplichting dit eigen vermogen worden gespreid over 

meerdere vastgoedprojecten. Naast deze kapitaalbehoefte zorgt het aangaan van een schuldverplichting voor 

een hefboomeffect, ook wel leverage genoemd. Geconcludeerd kan worden dat vastgoedontwikkelaars erg 

afhankelijk zijn van externe financiering. Door de aanhoudende crisis, het verscherpte financieringsbeleid van 

financiële instellingen, de waardedaling van vastgoed en de afnemende concurrentie tussen banken zal vreemd 

vermogen schaarser worden en dus duurder. 
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4. Equity  joint ventures 

“The most commonly stated motives for establishing real estate joint ventures are to combine 

expertise with capital and to share risks” 

(Song and Lind) 

 

In dit hoofdstuk zal getracht worden meer inzicht te krijgen in het structureren van een equity joint venture 

door het beantwoorden van de vraag wat de kenmerken van een equity joint venture zijn. Een equity joint 

venture kan gezien worden als een samenwerking tussen een vastgoedontwikkelaar en verschillende ‘capital’ 

partners (Geltner, 2007). In dit hoofdstuk worden de vastgoedontwikkelaars, vastgoedbeleggers/-investeerders 

en bouwondernemingen meegenomen als de zogenaamde capital partners. Dit betekent dat deze partijen 

eigen vermogen zullen inbrengen. Naast de eigen vermogenverstrekkers zullen ook financiële instellingen 

worden toegelicht die het vreemd vermogen verstrekken. 

 

Het hoofdstuk begint met het introduceren van de verschillende typen joint ventures. Daarna zullen de 

verschillende partijen worden toegelicht welke als capital partners zullen fungeren in een equity joint venture 

en welk belang zij daartoe hebben. Vervolgens wordt de structuur van een equity joint venture toegelicht.  
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4.1 Typen joint ventures 

Door de huidige crisis en de invoering van Basel III is de tijd van ‘one-size-fits-all’ vastgoedfinanciering voorbij 

en wordt nauw samenwerken met financiers cruciaal voor ontwikkelaars. Meer dan ooit zal de aandacht van 

vastgoedontwikkelaars uit moeten gaan naar de financiering van hun projecten (Mierlo, 2010). Door de 

veranderingen op de vastgoedfinancieringsmarkt ontstaan er ook nieuwe kansen voor nieuwe partijen en 

nieuwe structuren. Dit vereist echter wel een andere manier van denken door de vastgoedontwikkelaars.  

Per vastgoedontwikkeling kunnen de structuren van een joint venture verschillen, desondanks kan er een 

onderverdeling worden gemaakt in vijf algemene categorieën (Thomas, 2001). 

 

 
Figuur 4.1 Vastgoedontwikkelaar & risico/rendement profiel (Thomas, 2001) 

 

Fee development 

De meest veilige samenwerking voor een ontwikkelaar is werken op basis van een fee-vergoeding. De 

kapitaalverschaffer is de eigenaar van het ontwikkelde vastgoed gedurende het gehele 

vastgoedontwikkelingstraject. De vastgoedontwikkelaar krijgt een vergoeding voor zijn geleverde diensten, 

vaak in de vorm van een percentage van de totale stichtingskosten. Zowel het risico als het rendement zijn 

hierdoor erg laag voor de vastgoedontwikkelaar (Thomas, 2001). 

 

Joint venture/partnership 

Het risicoprofiel van een joint venture/partnership is hoger dan een samenwerking op basis van een fee-

vergoeding. De vastgoedontwikkelaar dient bij deze structuur zelf een gedeelte van het eigen vermogen in te 

brengen. Het voordeel hiervan is dat de vastgoedontwikkelaar recht heeft op een gedeelte van de 

gerealiseerde winst. De winstuitkering geschiedt pro rata op basis van het ingebrachte eigen vermogen. Het 

grote nadeel van deze samenwerking is dat de ontwikkelaar ook het risico van voorverhuur op zich neemt 

(Song & Lind, 2009).  

 

Incentive development fee 

Een hybride vorm van een joint venture samenwerking is op basis van een ontwikkelingsfee met de 

mogelijkheid om extra rendement te generen. Kenmerkend voor deze samenwerkingsconstructie is dat de 

kapitaalverschaffer eigenaar is van het vastgoed tijdens het ontwikkelingsproces. De vastgoedontwikkelaar 

heeft de mogelijkheid om bij een positief resultaat een extra vergoeding te krijgen voor zijn diensten. Het 

nadeel van deze constructie is dat bij een negatief resultaat de vergoeding negatief kan zijn. De beslissingen 

tijdens het vastgoedontwikkelingsproces worden genomen door de kapitaalverschaffer waardoor de 

vastgoedontwikkelaar weinig invloed heeft op strategische beslissingen maar wel het risico loopt om zijn 

vergoeding te zien verminderen (Thomas, 2001). 
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Joint venture/partnership with a landowner 

Deze structuur is een uitbreiding ten opzichte van de joint venture/parntership maar komt voor indien een 

vastgoedontwikkelaar een samenwerking aangaat met een grondeigenaar en deze zeggenschap krijgt in het 

vastgoedontwikkelingsproces. De grond bedraagt ongeveer 10 a’ 20 procent van de totale stichtingskosten. De 

grondeigenaar krijgt inspraak in het vastgoedontwikkelingsproces op basis van de waarde van de grond 

(Thomas, 2001).  

 

Agreement to purchase upon completion  

De meest risicovolle structuur voor de ontwikkelaar is een ‘agreement to purchase upon completion’, wat 

simpelweg inhoudt dat er een verkoopafspraak wordt gemaakt als het vastgoed gerealiseerd is, ook wel een 

exit genoemd. De vastgoedontwikkelaar krijgt het volledige rendement van de vastgoedontwikkeling maar 

loopt daarvoor ook het risico tijdens het ontwikkelingstraject (Thomas, 2001).  Het nadeel van deze structuur 

is, dat de ontwikkelaar het gehele traject  moet voorfinancieren en dit haast onmogelijk is gezien de 

ontwikkelingen op de huidige vastgoedfinancieringsmarkt (Brückner & Laas, 2011). 

4.2 Verschillende partijen, verschillende belangen  

Door het aangaan van een equity joint venture kan een win-win situatie ontstaan voor zowel de 

vastgoedontwikkelaar, de bouwonderneming als ook voor de vastgoedbelegger/-investeerder. 

Vastgoedbeleggers/-investeerders en bouwondernemingen zijn actief in een andere fase van het 

ontwikkelingsproces (hoofdstuk 1). De bouwonderneming komt pas in beeld nadat de initiatief- en 

planontwikkelingsfase is afgerond. De vastgoedbelegger/investeerder koopt het vastgoedproduct als het 

opgeleverd is. Door het aangaan van een equity joint venture zullen deze partijen eerder in het 

vastgoedontwikkelingsproces worden betrokken. Hierdoor is het interessant om te onderzoeken of deze 

partijen de beslissing om wel of niet te investeren in een vastgoedontwikkeling op dezelfde factoren baseren 

als de vastgoedontwikkelaars. Hieronder staat kort weergegeven waar de belangen van de verschillende 

partijen liggen.  

 

Vastgoedontwikkelaars 

Het voordeel voor een vastgoedontwikkelaar bij het aangaan van een equity joint venture is, dat de kosten 

mogelijk lager zijn dan in een zelfstandige situatie. Daarnaast kan het gerealiseerde gebouw van een hogere 

kwaliteit zijn aangezien de bouwonderneming en de vastgoedbelegger eerder worden betrokken in het 

vastgoedontwikkelingsproces. Door het aangaan van een equity joint venture is het voor de ontwikkelaar 

mogelijk om lucratieve projecten te ontwikkelen waar hij anders te weinig kapitaal voor zou hebben. Ook als de 

structuur van de joint venture ingewikkeld is en de rentetarieven voor het inbrengen van het eigen vermogen 

hoog zijn, is het vaak nog rendabel om een equity joint venture aan te gaan (Brückner & Laas, 2011). Vaak is 

het rentepercentage niet van een hele grote invloed aangezien het ontwikkelingstraject over het algemeen vrij 

kort is en de grootste uitgaven pas worden gedaan bij het realiseren van het vastgoed.  

 

Bouwondernemingen 

De primaire focus van een bouwonderneming is het realiseren van gebouwen. Er is een duidelijke trend 

zichtbaar dat aannemers steeds meer worden betrokken bij het financieren van vastgoedontwikkelingen 

(Berwin Leighton Paisner, 2010). Door het inbrengen van eigen vermogen voor aanvang van realisatie proberen 

zij de voortgang van het project te waarborgen. Hiermee krijgen zij een zelfde positie qua risicoprofiel als de  

overige partijen die eigen vermogen inbrengen in het vastgoedontwikkelingsproces.  

Een bouwonderneming heeft over het algemeen lage marges en is zodoende continue op zoek naar 

omzetverhoging dan wel het veilig stellen van zijn omzet. In de huidige markt is het voor de aannemer van 

groot belang om voldoende omzet te generen om zodoende voldoende werkgelegenheid te creëren. In 

paragraaf 2.5 is een beeld geschetst van de huidige vastgoedmarkt en hieruit bleek dat het bouwvolume in 

diverse sectoren aan het krimpen is. Het is voor aannemers dan ook essentieel om voldoende werk te creëren.  
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Daarnaast brengt het aangaan van een equity joint venture een aantal belangrijke voordelen met zich mee. De 

identiteit van de onderneming blijft bewaard en de verschillende partijen kunnen zich richten op hun eigen 

kernkwaliteiten. De ontwikkelaar is de commerciële en creatieve geest terwijl de aannemer zich focust op het 

optimaliseren van het technische proces (Zwetsloot, 2002).  

 

Vastgoedbeleggers/-investeerder 

Voor de vastgoedbelegger is het aangaan van een equity joint venture interessant om zodoende in een vroeg 

stadium invloed te krijgen op het ontwikkelingsproces en hierdoor een hoger rendement te realiseren. 

Daarnaast heeft de vastgoedbelegger de mogelijkheid om een interessant project te selecteren voor zijn eigen 

portefeuille. Een aantal institutionele en particuliere vastgoedbeleggers zijn bereid om risico en rendement te 

delen in de vorm van een equity joint venture, in plaats van het inhuren van een vastgoedontwikkelaars op 

basis van een fee-vergoeding. Deze manier van samenwerken is voor de vastgoedontwikkelaar een uitkomst 

voor het financieringsprobleem maar is wel minder winstgevend vergeleken met de situatie voor de crisis.  

 

Financiële instellingen 

De rol die financiële instellingen hebben bij het vormen van een equity joint venture is een andere rol dan de 

partijen die eigen vermogen inbrengen. Financiële instellingen worden dan ook niet beschouwd als ‘capital’ 

partners maar als verstrekkers van vreemd vermogen. Voor de crisis participeerden financiële instellingen in 

vastgoedontwikkelingen door het verstrekken van eigen vermogen. Tegenwoordig zijn financiële instelling dit 

alleen bereid te doen bij goede relaties die in de problemen zijn gekomen met de financiering van een 

vastgoedontwikkeling. Indien de financiële instelling eigen vermogen verstrekt en dus participeert in het 

vastgoedontwikkelingsproces zal het in de huidige markt geen vreemd vermogen verstrekken. Dit om een 

situatie te voorkomen waarbij de financiële instellingen twee “petten” op heeft, namelijk die van eigen 

vermogen- en vreemd vermogen verschaffer (Huisman, 2007).  

4.3 De structuur van een equity joint venture 

Net als vastgoedontwikkelaars zullen de hierboven genoemde eigen vermogensverschaffers bepalen welk type 

vastgoedontwikkeling voor hen interessant is voordat er daadwerkelijk eigen vermogen wordt ingebracht. 

Daarnaast zullen de eigen vermogenverschaffers aangeven wat de vereiste rendementen en projectcriteria zijn. 

De eerste stap voor het vormen van een equity joint venture is het oprichten van een entiteit. De aandelen van 

deze entiteit worden verdeeld na ratio van het ingebrachte eigen vermogen. Gezien het risicoprofiel van 

vastgoedontwikkelen wordt vaak een aparte entiteit opgericht, ook wel een Special Purpose Vehicle genoemd. 

In figuur 4.2. is een mogelijke structuur weergegeven van een equity joint venture. Het eigen vermogen wordt 

ingebracht door de bouwonderneming, de vastgoedontwikkelaar en de vastgoedbelegger. De financiële 

instelling verstrekt vervolgens het vreemd vermogen.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figuur 4.2  Structuur equity joint venture  
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De juridische structuur van een equity joint venture kan verschillende vormen aannemen. Dit onderzoek richt 

zich echter op het financieren van vastgoedontwikkelingen door middel van een equity joint venture waardoor 

de juridische structuur te specifiek is voor dit onderzoek en hierdoor niet verder zal worden toegelicht.  

 

Één van de belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle samenwerking is het onderlinge vertrouwen tussen 

de samenwerkende capital partners. Daarbij moet men over en weer precies weten met wat voor een partner 

er in zee wordt gegaan; waar liggen kansen en bedreigingen? Hierin is het essentieel dat de samenwerkende 

partners over en weer informatie uitwisselen om het vertrouwen te creëren. Hierbij gaat met name de 

aandacht uit naar de juridische due diligence. Ook een commerciële en financiële due diligence zijn belangrijk 

om een goed totaalbeeld van een potentiële samenwerkende partner te kunnen krijgen. 

Indien uiteindelijk is besloten om de samenwerking aan te gaan is het van groot belang om de omgangsvormen 

tussen de partijen vast te leggen in statuten van de joint venture entiteit en in een joint venture overeenkomst 

(Zijerveld, 2011). De belangrijkste onderwerpen van een joint venture overeenkomst zijn: doel van de 

samenwerking, zeggenschap en bestuur, financiering en kapitaalstructuur, investeringstermijn en 

winstverdeling. 

 

Doel van de samenwerking 

Het uiteindelijke doel van de samenwerking is het realiseren van nieuw vastgoed. Hierbij wordt een 

omschrijving toegevoegd van het project in de vorm van oppervlakte, materiaalgebruik en een architectonisch 

ontwerp. Daarnaast wordt een omschrijving gegeven van de locatie waar het vastgoed gerealiseerd gaat 

worden. Het laatste onderdeel van het doel bestaat uit een planning.  

 

Bestuur en zeggenschap 

Het dagelijks bestuur van de joint venture entiteit wordt gevormd door een aangestelde directie die benoemd 

wordt door de aandeelhouders. Afhankelijk van de juridische structuur kan het dagelijks bestuur door een 

beherend vennoot worden uitgevoerd. De zeggenschap is afhankelijk van het aantal aandelen dat een 

aandeelhouder in bezit heeft. In algemene zin geldt dat hoe meer aandelen een aandeelhouder in bezit heeft, 

hoe zwaarder zijn stem weegt.  

 

Financiering en kapitaalstructuur 

Dit onderdeel van de overeenkomst gaat in op de financieringsstructuur van het project. Veel equity joint 

ventures kiezen er voor om vreemd vermogen als leverage te gebruiken (Jackson, 2005). Zoals in hoofdstuk 3 

omschreven, kan vreemd vermogen in verschillende vormen voorkomen. De equity partners bepalen hoeveel 

vreemd vermogen en in welke vorm er wordt aangetrokken. Om er zeker van te zijn dat de meest gunstige 

financiering wordt aangetrokken wordt dit over het algemeen gedaan door de partij met de meeste ervaring. 

Vaak is dit de vastgoedbelegger/-investeerder (Jackson, 2005).  

 

Investeringstermijn 

Het investeringstermijn, dat de duur van het project aangeeft, is een belangrijk onderdeel van de joint venture 

overeenkomst. Aan de hand van de gemaakte planning en de opgestelde budgetten wordt bepaald wanneer 

welke uitgaven worden gedaan.  

 

Winstverdeling 

De uiteindelijke winst van het project wordt gerealiseerd door het vastgoedobject te verkopen. Het object kan 

verkocht worden aan de vastgoedbelegger/-investeerder die deel uitmaakt van de equity joint venture maar 

ook aan een ‘externe’ vastgoedbelegger/-investeerder. Vaak heeft de vastgoedbelegger/-investeerder die 

onderdeel uitmaakt van de equity joint venture ‘right of first refusal’. Dit houdt in dat de vastgoedbelegger/-

investeerder de eerste optie tot koop heeft. De gerealiseerde winst wordt pro ratio verdeeld onder de 

aandeelhouders. Naast de winstuitkering dienen de capital partners afspraken te maken over onderlinge 
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vergoedingen voor gedane werkzaamheden. Zoals de vergoeding voor algemene kosten, winst en risico van de 

bouwonderneming en de vergoeding voor de werkzaamheden van de vastgoedontwikkelaar.  

4.4 Conclusie 

In de literatuur worden 5 verschillende structuren beschreven voor het vormen van een 

samenwerkingsverband gericht op het ontwikkelen van vastgoed. De verschillende vormen onderscheiden zich 

door het rendement-risico profiel. De volgende structuren worden beschreven: fee development, joint 

venture/partnership, incentive development fee, joint venture/partnership with a landowner, agreement to 

purchase upon completion. De verschillende typen ondernemingen welke deel uitmaken van de joint venture, 

hebben allen een belang bij het realiseren van vastgoed. Door het aangaan van een equity joint venture is het 

voor de ontwikkelaar mogelijk om lucratieve projecten te ontwikkelen waarvoor hij anders te weinig kapitaal 

zou hebben. De bouwonderneming heeft door deelname de mogelijkheid om omzet te generen en hierdoor 

voldoende werkgelegenheid te creëren. De vastgoedbelegger/-investeerder heeft de mogelijkheid om in een 

vroeg stadium een interessant project te selecteren voor zijn eigen portefeuille. Het belang van de financiële 

instelling is door de crisis veranderd. Voor de crisis participeerde de financiële instellingen door het inbrengen 

van extern eigen vermogen. Tegenwoordig overwegen financiële instellingen dit alleen te doen bij goede 

relaties die in problemen zijn gekomen. In de huidige markt zullen zij alleen het vreemd vermogen verstrekken. 

De omgangsvormen tussen de partijen worden vastgelegd in de statuten van de joint venture entiteit. 

Daarnaast zal een joint venture overeenkomst worden opgesteld waar de volgende onderwerpen worden 

beschreven: doel van de samenwerking, zeggenschap en bestuur, financiering en kapitaalstructuur, 

investeringstermijn en winstverdeling.  
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5. Investeringsfactoren  

 

“Science and literature are not two things, but two sides of one thing” 

(Thomas Huxley) 

 

Zoals in bovenstaande quote geschreven staat, zijn literatuur en wetenschap onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. In dit hoofdstuk wordt getracht antwoord te geven op de vraag welke factoren volgens de 

literatuur van invloed zijn op de beslissing om een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te 

financieren.  

 

Dit hoofdstuk is opgebouwd uit twee delen. Het eerste gedeelte bestaat uit een beschrijving van de 

belangrijkste en meeste relevante onderzoeken op het gebied van vastgoedfinanciering en equity joint 

ventures. In het tweede gedeelte worden de factoren beschreven die volgens de literatuur een bepalende rol 

hebben bij de overweging om een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te financieren.  
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5.1. Literatuur vastgoedfinanciering  

Net als vastgoedontwikkelaars zullen bouwondernemingen en vastgoedbeleggers/-investeerders moeten 

bepalen op welk type project zij zich focussen. Daarnaast zullen de rendementseisen en projectcriteria worden 

bepaald voordat er daadwerkelijk een equity joint venture wordt gevormd. Er is, voor zover bekend, geen 

onderzoek gedaan naar de factoren waarop de verschillende partijen zich richten. Enkele onderzoeken richten 

zich specifiek op de samenwerking met financiële instellingen en niet op de overige partijen. De oorzaak 

hiervan is mogelijk de geringe interesse voor equity joint ventures, aangezien de jaren voor de crisis 

voornamelijk de focus lag op de relatie met financiële instellingen. De Basel I- en II-akkoorden vormen vaak de 

aanleiding voor deze onderzoeken. Meer recentere studies richten zich op een mogelijk alternatief voor het 

financieren van vastgoedontwikkelingen en zijn vaak beschrijvend van aard. In deze onderzoeken worden 

equity joint ventures gezien als een mogelijk alternatief.  

De onderzoeken die redelijkerwijs betrekking hebben op het financieren van vastgoedontwikkeling en het 

vormen van equity joint ventures kunnen als volgt worden samengevat: 

 

Uit onderzoek van (Nyenrode & ING Real Estate Finance, 2011) naar het financieringsbeleid van de 

Nederlandse particuliere vastgoedbelegger komt naar voren dat ondanks de huidige stand van zaken op de 

vastgoedmarkt, vastgoedbeleggers hun portefeuille willen laten groeien. Woning- en winkelbeleggingen zijn 

daarbij favoriet. Daarnaast streven zij naar lagere loan to value ratio’s en gaan zij voornamelijk op zoek naar 

goede locaties. Voor dit onderzoek namen zij 108 interviews af bij verschillende particuliere vastgoedbeleggers 

in Nederland. Ondanks de moeilijke situatie op de vastgoedmarkt spreken maar liefst 82 (76%) respondenten 

een groeiambitie uit. De interesse gaat voornamelijk uit naar woningen en winkels en in mindere mate naar 

kantoren en bedrijfsruimten. 53% van de respondenten geeft aan dat er geen belangrijke wijziging heeft 

plaatsgevonden in het financieren van vastgoedbeleggingen. Daarnaast geeft 18% aan, dat het streeft naar een 

lager loan to value ratio.  

 

Pitske en Bone-Winkel (2005) onderzochten de gevolgen van het Basel II-akkoord voor vastgoedontwikkelaars. 

Door de invoering van het Basel III akkoord moeten ontwikkelaars op zoek gaan naar innovatieve 

financieringsmogelijkheden. Eigen vermogensverschaffers kunnen een belangrijke rol spelen om het 

financieringstekort op te vullen. Een aantal institutionele partijen is bereid om risico en rendement te delen 

door het vormen van een equity joint venture. Deze manier van samenwerken lost zowel het tekort aan eigen 

vermogen op als ook het tekort aan vreemd vermogen, maar is minder winstgevend. Daarnaast vereist het een 

andere manier van werken dan vastgoedontwikkelaars de afgelopen jaren gewend waren. Door het 

veranderende beleid van financiële instellingen is een equity joint venture een steeds populairder wordende 

manier van financieren.  

 

Berwin leighton paisner (2010) deden onderzoek in Engeland naar het financieren van vastgoedontwikkelingen. 

Daarvoor interviewden zij de 100 belangrijkste bedrijven in de vastgoedsector bestaande uit zowel financiële 

instellingen, vastgoedontwikkelaars en vastgoedbeleggers. De belangrijkste en meest verassende uitkomst van 

het onderzoek was dat financiële instellingen aangaven nog steeds vastgoedontwikkelingen te financieren. Ook 

concludeerden zij dat partijen op zoek zijn naar extern eigen vermogen in plaats van vreemd vermogen. Er is in 

toenemende mate interesse in het aangaan van een equity joint ventures. In het onderzoek wordt tevens een 

blik geworpen op de voorgaande recessie in 1992 waar het eigen vermogen belangrijker werd dan het vreemd 

vermogen. Bij het aangaan van een equity joint venture is het belangrijk dat alle partijen een gedeelte van het 

eigen vermogen inbrengen, ook wel commitment genoemd. Daarnaast zijn een goed track record, een 

voorverhuur/-verkoop percentage en een goede business case noodzakelijk. 

 

Brücker en Bernhard (2011) constateerden dat door de voortdurende problemen in de financiële sector banken 

meer eigen vermogen eisen van de vastgoedontwikkelaars. Het is in de huidige markt makkelijker om extern 

eigen vermogen te verkrijgen dan vreemd vermogen. Hierdoor neemt de vraag naar alternatieve 
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financieringsstructuren toe. Een mogelijke oplossing is een equity joint venture waarbij vastgoedinvesteerders 

en vastgoedontwikkelaars samenwerken. Voor een investeerder betekent dit eerder invloed hebben op het 

ontwikkelingsproces. Voor het ontwikkelingsrisico vereist de vastgoedinvesteerder een hoger rendement. De 

meest gebruikte structuur voor een equity joint venture 50:50 joint venture. De vastgoedontwikkelaar en de 

vastgoedinvesteerder hebben beiden een 50% belang in de joint venture entiteit. Het aangaan van een equity 

joint venture biedt de vastgoedontwikkelaar de mogelijkheid om interessante projecten te realiseren die 

anders niet van de grond waren gekomen vanwege een tekort aan kapitaal. 

 

Suck Song en Lind (2008) beschrijven in hun onderzoek de ontwikkeling en realisatie van woningen in Zweden 

door middel van strategische allianties. Één van de mogelijkheden is een strategische alliantie met 

kapitaalverschaffers. Door het aangaan van een dergelijke alliantie is een vastgoedontwikkelaar in staat om 

over voldoende kapitaal te beschikken. Door middel van een strategische alliantie kan het eigen vermogen dat 

nodig is om het project te starten, worden gereduceerd. De redenen om een alliantie te vormen zijn 

voornamelijk het combineren van expertise en kapitaal en het spreiden van risico.  

 

Leuw (2010) deed onderzoek naar de factoren waarop projectontwikkelaars worden beoordeeld door 

financiële instellingen. De aanleiding voor dit onderzoek was de invoering van het Basel II akkoord. De data zijn 

verzameld door 9 interviews af te nemen bij 5 vastgoedfinanciers en 4 vastgoedontwikkelaars. Aan deze 9 

personen is gevraagd een rating toe te kennen van 1 tot en met 10 aan 22 vooraf geselecteerde factoren. De 

factoren werden opgesplitst in twee onderdelen; organisatie gerelateerde factoren en project gerelateerde 

factoren. Door middel van het programma Expert Choice is een gemiddelde weging per criterium opgesteld. De 

factoren met de zwaarste weging en dus het meest van invloed zijn: kwaliteit van het management, 

zekerheden/onderpanden aanbieden, locatie van het object en voorverkoop/-huur percentage.  

5.2 Investeringsfactoren   

In de verschillende onderzoeken worden diverse factoren genoemd die van invloed zijn op de 

financieringsaanvraag dan wel investeringsbeslissing. De factoren die zowel voorkomen bij financiële 

instellingen als ook bij vastgoedontwikkelaars zijn; (1) type ontwikkeling; (2) locatie; (3) rendement (4) 

percentage voor- verhuurd/verkocht. Indien vastgoedbeleggers/-investeerders en bouwondernemingen 

deelnemen aan een equity joint venture nemen zij dezelfde positie in als de vastgoedontwikkelaar. Er kan dus 

vanuit worden gegaan dat de factoren voor zowel de vastgoedontwikkelaars als voor de vastgoedbelegger/-

investeerder en bouwonderneming van invloed zijn.  

Gezien de huidige vastgoedfinancieringsmarkt is het interessant om te onderzoeken of de verschillende 

partijen waarde hechten aan de hoogte van de financiering. Het  (5) loan to value ratio wordt daarom als factor 

toegevoegd. Daarnaast wordt in diverse onderzoeken aangegeven dat de integriteit van de partijen en het 

hebben van een goed track-record van groot belang zijn (Brückner & Laas, 2011). Indien deze factoren niet 

voldoende zijn, kan er vanuit worden gegaan dat geen enkele partij eigen vermogen beschikbaar stelt dan wel 

een financiering verstrekt. Hieronder zullen de factoren worden toegelicht die in dit onderzoek worden 

meegenomen.  

 

Type ontwikkeling 

De vastgoedmarkt is onder te verdelen in verschillende segmenten met elk hun eigen kenmerken en 

veranderingen. Gezien de moeilijke situatie op de vastgoedmarkt, beschreven in hoofdstuk 3, is het interessant 

om te onderzoeken in welk segment de verschillende partijen desondanks de meeste interesse hebben. De 

meest gebruikte onderverdeling van de verschillende vastgoedsectoren is in kantoren, bedrijfsruimten, winkels 

en woningen. Daarnaast zijn er nog diverse nichesectoren te benoemen zoals de hotel-, zorg- en leisesector. 

Indien de diverse nichesectoren worden meegenomen kan er een eindeloze lijst worden samengesteld met 

sectoren. Om het onderzoek echter overzichtelijk te houden is er voor gekozen om een onderverdeling toe te 

passen van kantoren, bedrijfsruimten, winkels en woningen. Deze onderverdeling wordt ook toegepast door de 
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Neprom (2008). De vier verschillende sectoren verschillen in risicoprofiel van elkaar INREV (2008). Kantoren 

wordt als de meest risicovolle sector gezien, gevolgd door bedrijfsruimten, woningen en winkels.  

 

Locatie 

De Nederlandse vastgoedmarkt is meer dan ooit een vragersmarkt geworden, hierdoor neemt het belang van 

een goede locatie alleen maar toe. De locatie vormt de basis van het te ontwikkelen onroerend goed. Ondanks 

de hoge leegstand op de kantorenmarkt zijn er nog steeds locaties waar men nieuwe kantoren wil ontwikkelen, 

denk hierbij bijvoorbeeld aan de Amsterdamse Zuidas. Voor winkelcentra geldt dat de toplocaties meer 

recessiebestendig zijn en hun waarde beter behouden dan minder goede locaties. Er ontstaat hierdoor een 

steeds grotere kloof tussen eerste klas vastgoed en vastgoed op minder gewilde locaties (Blom, 2011). De 

kwaliteit van de locatie is volgens de literatuur van groot belang, financiële instellingen kijken bij het 

verstrekken van een financiering dan ook steeds meer naar de locatie in plaats van alleen naar het afgesloten 

huurcontract (Nordanus, 2009). 

Bij winkels wordt er onderscheidt gemaakt tussen A1-, A2-, B1-, B2- en C-locaties. Het onderscheidt wordt 

hierbij gedefinieerd door de hoogte van het aantal bezoekersaantallen. Kantoorlocaties daarentegen worden 

ingedeeld op basis van de bereikbaarheid. Voor elk type organisatie is een bepaalde locatie vereist. 

Overheidsinstellingen of verzekeringsmaatschappijen zullen eerder kiezen voor een A-locatie omdat deze 

locaties zijn gelegen in het centrum en goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Een 

accountantskantoor zal eerder kiezen voor een kantoor aan de rand van het centrum dat goed bereikbaar is 

met de auto, een C-locatie (NVM, 2011). Voor woningen kan deze onderverdeling niet rechtstreeks gemaakt 

worden zoals bij commercieel vastgoed. Goede locaties voor woningen zullen eerder omschreven worden in 

termen van hoeveelheid groen, in de buurt van voorzieningen en bereikbaarheid. Om de locaties van de 

verschillende vastgoedsectoren toch met elkaar te kunnen vergelijken zal er een onderverdeling worden 

gemaakt in uitstekend, goed, matig en slecht.  

 

Percentage voorverhuur/verkoop 

Hoewel één van de definities van een ontwikkelaars is: “het ontwikkelen en realiseren van marktconforme 

vastgoedconcepten voor eigen rekening en risico” wordt er op dit moment weinig of helemaal niets voor eigen 

rekening en risico ontwikkeld, gewoonweg omdat het risico op dit moment te groot is (FGH Bank, 2009). Uit 

onderzoek van (Pitschke, 2006) blijkt dat 38,5% van de Europese banken een voorverhuurpercentage eisen van 

minimaal 50%. Hoewel dit onderzoek is uitgevoerd in 2006 wordt in dit onderzoek al duidelijk de gevolgen 

genoemd van het invoeren van het Basel II-akkoord, de voorloper van het Basel III-akkoord. Het marktrisico: 

“de kans dat de afzet aan een koper en/of de afzet aan huurders onvoldoende van de grond komt of niet tegen 

de verwachte prijs (concurrentie, laag consumentenvertrouwen) kan worden afgedekt door een gedeelte van 

het gebouw te hebben verhuurd dan wel verkocht voor start bouw” (Neprom, 2008). Hoe groter het risico van 

een bepaalde vastgoedontwikkeling hoe hoger het voor- verhuur/verkoop percentage dient te zijn (Pitschke, 

2006). Gezien de huidige vastgoedmarkt is het interessant om te onderzoeken hoe zwaar het 

voorverhuur/verkoop percentage weegt en hoeveel procent voorverhuur/-verkoop gewenst is.   

 

Loan to value ratio (leverage) 

Loan to value geeft het bedrag van de lening als percentage van de marktwaarde van het onderpand 

(Nyenrode & ING Real Estate Finance, 2011). Door het aanwenden van vreemd vermogen is het mogelijk om 

investeringen te doen van grotere omvang. Daarnaast kan het rendement op het eigen vermogen hierdoor 

vergroot worden. Het aanwenden van vreemd vermogen brengt wel een aantal risico’s met zich mee. Leverage 

vergroot namelijk de bandbreedte waarbinnen het totaalrendement zich kan begeven. Als een 

vastgoedontwikkeling een negatief resultaat behaalt, wordt dit nog eens extra versterkt door het vreemd 

vermogen.  

Het risico bij het financieren met vreemd vermogen hangt niet alleen af van het loan to value ratio. Vreemd 

vermogen is op verschillende manieren te verkrijgen wat vervolgens weer van invloed is op het risico van 

leverage. Daarnaast kan er voor korte dan wel voor lange tijd vreemd vermogen worden aangetrokken. Ook is
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het van belang of er een vaste rente of variabele rente betaald wordt. Indien er een variabele rente betaald 

wordt, is het mogelijk om een interestswap af te sluiten zodat het renterisico wordt afgedekt. Daarnaast is de 

rangorde van de lening van belang. De rangorde van de leningen geeft aan welke lening, bij een negatief 

resultaat, het verlies als eerst voor zijn rekening neemt. De eigen vermogenverstrekker neemt als eerste het 

verlies voor rekening, pas als het eigen vermogen “verdampt” is gaat het verlies ten kosten van het vreemd 

vermogen. Het risico hierop bij een loan to value ratio van 60% is nog gering aangezien een verlies van 40% van 

de waarde van het vastgoed niet snel zal optreden. Bij een loan to value ratio van 90% is het risico voor de 

vreemd vermogenverschaffer al veel groter. De kosten bij een hoog loan to value ratio zullen daarom hoger zijn 

dan bij een laag loan to value ratio (Elshout, 2008).  

 

Verwacht rendement op eigen vermogen 

Het rendement en de uitbetaling daarvan is misschien wel het meest belangrijke onderwerp bij het aangaan 

van een equity joint venture. Vastgoedbeleggers, vastgoedontwikkelaars en bouwondernemingen baseren de 

investering voornamelijk op het te verwachten rendement van een project (Jackson, 2005). Indien het 

rendement niet toereikend is zal een vastgoedontwikkelaar besluiten om de ontwikkeling niet te starten.  

In vastgoedontwikkelend Nederland worden diverse methoden gebruikt om het rendement van een 

ontwikkeling te berekenen. De branche staat niet stil en komt vanuit de situatie van 10 a 15 jaar geleden waar 

de berekening op het ‘sigarendoosje’ nog algemeen goed was (Huysmans, 2011). Dit was voornamelijk 

ingegeven doordat vastgoed toch wel in waarde zou stijgen en men geen noodzaak zag om een professionele 

berekeningswijze te hanteren. In dit onderzoek wordt als factor het verwachte rendement op het eigen 

vermogen meegenomen.  

5.3 Conclusie 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de voornaamste onderzoeken gericht op het financieren van 

vastgoedontwikkelingen. De literatuur, zowel geschreven voor als aan het begin van de crisis, is voornamelijk 

gericht op de impact van Basel III om zodoende vastgoedontwikkelaars inzicht te verschaffen in de gevolgen 

hiervan. De meer recentere literatuur richt zich voornamelijk op alternatieve financieringsmogelijkheden voor 

vastgoedontwikkelaars in plaats van de impact van Basel III.  

De meest voorkomende factoren in de literatuur zijn: (1) type ontwikkeling, (2) locatie, (3) rendement, (4) 

percentage voorverhuurd/-verkocht en (5) loan to value. Deze factoren worden dan ook als relevant 

beschouwd voor dit onderzoek. Daarnaast wordt zowel in het onderzoek van Leuw (2010) als in het onderzoek 

van Brückner (2011) het belang genoemd van integriteit en het hebben van een goed track-record. Er kan 

vanuit worden gegaan dat geen enkele partij de samenwerking aangaat indien de andere partij niet beschikt 

over de juiste bestuurders en een goed track-record. Deze factoren worden dan ook als aanname meegenomen 

in het onderzoek. 
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6. Methodologie 

“A theory can be proved by experiment; but no path leads from experiments to the birth of a theory” 

(Albert Einstein) 

 

 

 

 

In het voorgaande hoofdstuk is beschreven welke studies er al zijn gedaan naar het financieren van 

vastgoedontwikkelingen. Daarbij zijn de belangrijkste factoren gedestilleerd die van invloed zijn op de keuze 

om wel of niet een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te financieren. Deze factoren zijn: type 

ontwikkeling, locatie, percentage voorverhuurd/-verkocht, loan to value en rendement op het eigen vermogen. 

Echter is nog niet duidelijk geworden hoeveel waarde de verschillende partijen hechten aan bepaalde factoren. 

In dit hoofdstuk zal de methode worden beschreven die wordt toegepast om antwoord te kunnen geven op de 

hoofdvraag. Daarnaast wordt onderzocht hoe de verschillende partijen de huidige vastgoedfinancieringsmarkt 

ervaren. Het empirische gedeelte bestaat dan ook uit twee gedeelten. Gedeelte één gaat in op de context van 

de huidige financieringsmarkt en gedeelte twee gaat in op de factoren die van invloed zijn op de keuze om een 

bepaalde vastgoedontwikkeling wel of niet te ondernemen dan wel te financieren. Door middel van een 

enquête wordt getracht om voldoende gegevens te verzamelen waarmee antwoord kan worden geven op 

bovenstaande vraag.  

 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Als eerste wordt de methode besproken om beter inzicht te krijgen in de 

context van de huidige vastgoedfinancieringsmarkt. Daarna wordt de methode besproken om te onderzoeken 

welke factoren van invloed zijn. Vervolgens wordt de dataselectie besproken en de statistische analyses. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie.  
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6.1 Methode context 

Zoals in de literatuur van dit onderzoek staat beschreven zijn er diverse trends waarneembaar op zowel de 

vastgoedmarkt zelf als op de vastgoedfinancieringsmarkt. Het is daarom van belang te onderzoeken hoe de 

verschillende partijen deze trends ervaren. Daarnaast is het van belang om te onderzoeken hoe de 

verschillende partijen tegen het aangaan van een equity joint venture aankijken.  

Om de situatie in de huidige markt te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van een aantal algemene vragen 

waarbij de respondenten de antwoorden kunnen aanvinken en een zevental stellingen. Getracht wordt door 

het stellen van deze vragen en stellingen inzicht te krijgen in hoe de verschillende partijen aankijken tegen de 

huidige markt en het aangaan van een equity joint venture. Gekozen is voor gesloten vragen zodat de vragen 

voor de respondent eenvoudig en snel te beantwoorden zijn. Daarnaast leveren gesloten vragen duidelijke en 

goed vergelijkbare antwoorden op.  

 

Kenmerken respondenten 

De eerste vragen van de enquête hebben betrekking op de kenmerken van de respondenten om zodoende 

onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende groepen. Gevraagd wordt naar geslacht (,,man” of 

,,vrouw”), hoelang werkzaam in de vastgoedsector (,,<5”, ,,5 t/m 15”, ,,16 t/m 25”, ,,26 t/m 35”, ,,36 t/m 45” of 

,,>45” jaren), de functie (,,junior”, ,,senior”, ,,manager”, ,,directie” of ,,anders”) en de core-business van het 

bedrijf (,,vastgoedontwikkelaar”, ,,vastgoedbelegger/-investeerder”, ,,bouwonderneming”, ,,financiële 

instelling” of ,,anders”). Indien respondenten aangeven dat zij onder de categorie vastgoedontwikkelaars 

vallen, wordt vervolgens gevraagd of ze een ,,zelfstandige vastgoedontwikkelaar”, ,,ontwikkelende financiële 

instelling”, ,,ontwikkelende belegger” of ,,ontwikkelende aannemer” zijn. Indien respondenten aangeven dat 

de core-business van het bedrijf waar zij werkzaam zijn een vastgoedbelegger/-investeerder is, wordt gevraagd 

of dit een ,,institutionele-“ of ,,particuliere” belegger is. Uit onderzoek van (Nyenrode & ING Real Estate 

Finance, 2011) blijkt namelijk dat particuliere vastgoedbeleggers een duidelijke groei ambitie hebben terwijl 

institutionele vastgoedbeleggers hun positie in de vastgoedsector opnieuw heroverweging door de invoering 

van Solvency II. Hierdoor is het interessant om te onderzoeken of er mogelijk verschil bestaat tussen beide 

typen vastgoedbeleggers.  

 

Aan de financiële instellingen wordt gevraagd om de situatie van de financiële instellingen waar zij werkzaam 

zijn te beschrijven. Hierbij kan gekozen worden tussen ,,financiert op dit moment vastgoedontwikkelingen”, 

,,heeft in het verleden vastgoedontwikkelingen gefinancierd maar niet op dit moment”, ,,heeft nooit 

vastgoedontwikkelingen gefinancierd” of ,,overweegt alleen een financiering te verstrekken aan goede 

relaties”. Door het stellen van deze vraag wordt getracht te achterhalen of de loketten bij de banken 

daadwerkelijk gesloten zijn voor het financieren van vastgoedontwikkelingen (PropertyNL, 2011). Indien de 

respondent aangeeft geen vastgoedontwikkelingen meer te financieren wordt vervolgens gevraagd waarom er 

niet meer gefinancierd wordt met de volgende keuzeopties: ,,te riskant”, ,,te weinig goede kansen op dit 

moment”, ,,verstrekt liever een financiering aan andere sectoren”, ,,strengere regelgeving zoals Basel III”, 

,,strategiewijziging”, ,,te veel vastgoedfinancieringen verstrekt voor de crisis” of ,,anders”. Door het stellen van 

deze vraag wordt getracht te achterhalen wat daadwerkelijk de redenen zijn voor de financiële instellingen om 

minder vastgoed te gaan financieren.  

 

Algemene vragen 

Vervolgens wordt aan alle respondenten een drietal algemene gesloten vragen voorgelegd. De eerste vraag 

gaat in op wat de respondenten als grootste struikelblok zien de komende 12 tot 14 maanden bij het 

ontwikkelen van vastgoed. De antwoordmogelijkheden bestaan uit: ,,beschikbaarheid van vreemd vermogen”, 

,,beschikbaarheid van eigen vermogen”, ,,toenemende bankkosten”, ,,vinden van een huurder”, ,,vinden van 

een koper (exit)”, ,,negatieve berichtgeving in de media”, ,,economische situatie”, ,,overaanbod” of ,,anders”. 

Door het stellen van deze vraag wordt getracht te achterhalen wat de verschillende partijen als grootste 

struikelblok zien. De tweede vraag heeft betrekking op het loan to value ratio dat de respondenten 
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gezond/gewenst achten voor het ontwikkelen van vastgoed in Nederland. Percentages van 90% of meer zijn 

verleden tijd (Brückner & Laas, 2011), interessant is welk percentage dan wel gewenst is. Respondenten 

kunnen het percentage aangeven variërend van 0% tot en met 100%. De derde vraag gaat in op de 

toekomstverwachtingen van de vastgoedmarkt. Wanneer denken de respondenten dat de vastgoedmarkt weer 

aantrekt. Gekozen kan worden tussen: ,,<1 jaar”, ,,1-2 jaar”, ,,2-3 jaar”, ,,3-4 jaar” of ,,>4 jaar”.  

 

Stellingen 

De stellingen worden beantwoord op een 5-punts Likert schaal (Huinink, 2005) met de opties (1) ,,helemaal 

mee oneens”, (2) ,,mee oneens”, (3) ,,neutraal”, (4) ,,mee eens”, (5) ,,helemaal mee eens”. De eerste stelling 

heeft betrekking op de rol van financiële instellingen bij het financiëren van vastgoedontwikkeling. Hoe ervaren 

de verschillende partijen het optreden van de financiële instellingen in de huidige markt en hoe zien de 

financiële instellingen dit zelf. De tweede stelling heeft betrekking op het business model van 

vastgoedontwikkelaars. Moeten de vastgoedontwikkelaars op zoek naar een ander business model waarmee zij 

minder afhankelijk zijn van vreemd vermogen of volstaat het business model waarbij vastgoedontwikkelaars 

grotendeels afhankelijk zijn van vreemd vermogen? De derde stelling gaat in op de relatie tussen de 

vastgoedmarkt en het vreemd vermogen. Is de vastgoedmarkt daadwerkelijk zo afhankelijk van vreemd 

vermogen zoals in diverse tijdschriften geschetst wordt (PropertyNL, 2011 en VOGON, 2010). Bij de vierde 

stelling wordt onderzocht of er nu een tekort is aan eigen vermogen of aan vreemd vermogen in de huidige 

markt. Aangezien financiële instellingen minder bereid zijn tot financieren betekent dit dat 

vastgoedontwikkelaars meer eigen vermogen moeten inbrengen. Het is daarom interessant om te 

onderzoeken of er nu een tekort is aan eigen vermogen of juist aan vreemd vermogen. De vijfde stelling heeft 

betrekking op een alternatieve manier van financieren door middel van een equity joint venture (beschreven in 

hoofdstuk 4). Het is interessant om te onderzoeken of de verschillende partijen dit als een goed alternatief 

zien. De zesde stelling heeft betrekking op de ervaring die de verschillende partijen hebben met een equity 

joint venture. Hebben de verschillende partijen al enige ervaring met deze manier van financiering of is het 

betrekkelijk nieuw? De zevende en laatste stelling heeft betrekking op de kwaliteit van het opgeleverde 

vastgoedproduct. Door in een vroeg stadium samen te werken en risicodragend te participeren hebben de 

verschillende partijen een groter belang tijdens het ontwikkelingstraject. Daarnaast brengen de verschillende 

partijen kennis in tijdens de ontwikkelingsfase. Het is daarom interessant om te onderzoeken of de partijen 

vinden dat deze manier van samenwerken een kwalitatief beter vastgoedproduct oplevert.  

6.2 Methode conjunct keuze experiment 

De methode die gebruikt wordt om te toetsen welke factoren van invloed zijn op de beslissing om een bepaald 

type vastgoed te ontwikkelen dan wel te financieren is het conjunct keuze experiment. Door het toepassen van 

deze methode is het mogelijk om het belang van de verschillende factoren welke voortkomen uit de literatuur 

(hoofdstuk 5) te bepalen.  

Keuze experimenten, zoals ontworpen door Louviere en Woodworth (1983) zijn een veel gebruikte 

onderzoeksmethode in verschillende onderzoeksvelden zoals; marketing, transport, gezondheidzorg en 

economie. De factoren uit de literatuur worden bij deze methode attributen genoemd. Vervolgens bestaan de 

verschillende attributen weer uit attribuutniveaus. Zo bestaat bijvoorbeeld het attribuut type ontwikkeling uit 

de attribuutniveaus: kantoren, winkels, bedrijfsruimten en woningen.  

 

Bij keuze experimenten wordt de invloed van de attributen bepaald door de keuzes die gemaakt worden door 

de verschillende respondenten. Aan de respondenten worden verschillende keuzesets voorgelegd waar 

vervolgens het beste alternatief uit moet worden gekozen (Oppewal, 1992). Er kan vanuit worden gegaan dat 

een respondent bij een set van alternatieven kiest voor het alternatief met voor hem/haar het hoogste 

totaalnut. De basisformule die ten grondslag ligt aan deze theorie kan als volgt worden weergegeven (Oppewal, 

1993): 
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U�� = V�� + ε�� = � β	 
k

k=1
χ��	 + ε��         (1) 

 

U�� = Totaalnut van keuzealternatief i door respondent n 

V�� = Deelnut voor alternatief � van respondent � 

ε�� = Error term   
β	 = Te schatten parameter voor attribuutlevel # 

χ��	 = Attribuut variabele #  

 

Om tot een goed conjunct keuze experiment te komen moeteen aantal stappen worden doorlopen. Hierbij 

worden verschillende afwegingen en keuzes gemaakt. In figuur 6.1 worden de verschillende stappen 

weergegeven die moeten worden doorlopen om een goed keuze experiment te ontwerpen.  

 

 

Stap 1 

 

 

Stap 2 

 

 

 

 

Stap 3 

 

 

 

Stap 4 

 

 

Stap 5 

 

Stap 6 

 

Stap 7 

 

Stap 8 

 
 

Figuur 6.1 Ontwerpen van een keuze experiment (Hensher, Rose, & Greene, 2005) 

 

Stap 1; probleemstelling  

De eerste stap bestaat uit het formuleren van de probleemstelling. Dit onderdeel is uitgebreid beschreven in 

hoofdstuk 1 van dit rapport. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen welke factoren van invloed zijn 

op de beslissing om een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te financieren.  

 

Stap 2; attributen selecteren 

De volgende stap van het experimenteel design is het kiezen van de attributen en de attribuutniveaus die van 

invloed zijn op de beslissing om een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te financieren. De selectie 

van de attributen en de bijbehorende niveaus is cruciaal bij een keuze experiment. De attributen moeten de 

belangrijkste aspecten van het onderwerp weergeven en zodanig gekozen worden dat de resultaten bruikbaar 
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zijn (Brouwers, Hess, & Linderhof, 2007). Tevens is het belangrijk om de keuze experimenten zo realistisch 

mogelijk te formuleren maar ook hanteerbaar te houden voor de respondenten (Fischer, 2011). Indien er 

teveel attributen worden opgenomen in de keuzesets bestaat er de mogelijkheid dat de begrijpelijkheid van 

het experiment verloren gaat. Als er teveel attributen en attribuutniveaus worden toegevoegd zal de 

respondent niet meer naar alle attributen kijken, maar de keuze laten beïnvloeden door slechts een aantal 

attributen (Brouwers, Hess, & Linderhof, 2007). In het slechtste geval worden er willekeurige antwoorden 

gegeven of wordt er zelfs gestopt met de vragenlijst. De uitvoerbaarheid van het onderzoek legt beperkingen 

op het aantal attributen en attribuutniveaus. Bij meer attributen groeit het aantal keuzesets exponentieel. Bij 

een te groot aantal keuzesets is het voor de respondent niet meer op te brengen om alle keuzesets te 

behandelen. De attributen zijn afkomstig uit de literatuur (hoofdstuk 5) en diverse interviews met experts. In 

tabel 6.1 zijn de gekozen attributen met de bijbehorende attribuutniveaus weergegeven.  

 
Tabel 6.1.Attributen en attribuutniveaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3; afwegingen ten behoeve van experimenteel ontwerp 

Nu de verschillende attributen en attribuutniveaus bepaald zijn moet het juiste design voor dit onderzoek 

worden gekozen. Er zal een keuze moeten worden gemaakt tussen een full factorial design en een fractional 

factorial design. Een full factorial design is een design waarbij alle combinaties van attribuutniveaus worden 

gebruikt. Op basis van het aantal attributen en de bijbehorende attribuutniveaus zou dat betekenen dat er (4
5
)

 

= 1024 verschillende keuzealternatieven mogelijk zijn. Het is onmogelijk om al deze verschillende 

keuzealternatieven voor te leggen aan de respondenten. Door het toepassen van een fractional factorial design 

is het mogelijk om het aantal combinaties te reduceren waarbij alle attributen gelijk vertegenwoordigd zijn. 

Hierbij wordt slechts een ‘fractie’ van het totaal aantal combinaties gebruikt (Hensher, Rose, & Greene, 2005). 

Door het toepassen van een fractional factorial design is het alleen mogelijk om hoofdeffecten en bepaalde 

interactie-effecten te meten. Dat  betekent  dat  de  invloed  van  de  afzonderlijke  attributen  op  het nut kan 

worden geschat, maar dat niet voor alle combinaties van attributen een extra effect geschat kan worden. Bij 

een fractional factorial design wordt gebruik gemaakt van de orthogonaal matrix gesampeld uit een full 

factorial design. Orthogonaliteit wil zeggen dat de attributen onderling onafhankelijk zijn er geen correlatie 

bestaat tussen de attributen (Oppewal,  1992).  

 

Aan de hand van het aantal attributen en attribuutniveaus kan uit het design van Addelman (1961) het 

minimale aantal keuzealternatieven bepaald worden.  Het aantal keuzealternatieven bij het fractional factorial 

design, op basis van 5 attributen met 4 attribuutniveaus is 16. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat alleen 

hoofdeffecten worden gemeten. Indien de keuze wordt gemaakt om interactie-effecten wel te meten, 

betekent dit dat er minimaal 64 keuzealternatieven nodig zijn. Hierdoor moeten de respondenten 32 keuzesets 

beantwoorden, uitgaande van 2 keuzealternatieven per keuzeset. De kans bestaat dat door dit grote aantal 

keuzesets respondenten vermoeid raken of geen zin meer hebben om de enquête af te maken, wat van grote 

invloed is op de kwaliteit van de resultaten van het onderzoek. Het meten van interactie-effecten weegt in 

deze studie dus niet op tegen het minimaal benodigde aantal keuzealternatieven op basis van alleen 

hoofdeffecten.  

 

 

 

attribuut  attribuutniveaus 

type ontwikkeling/sector kantoren, winkels, bedrijfsruimten & woningen 

locatie van het project uitstekend, goed, matig & slecht 

percentage voor- verhuurd/verkocht 25%, 50%, 75% & 100% 

financiering vreemd vermogen (LTV) 20%, 40%, 60% & 80% 

rendement op eigen vermogen  5%, 10%, 15% & 20% 
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Stap 4; experimenteel ontwerp & Stap 5; attributen toewijzen aan kolommen 

Aangezien er in dit onderzoek alleen hoofdeffecten worden gemeten kunnen stap 4 en stap 5 tegelijkertijd 

worden uitgevoerd. De afwegingen en de keuzes voor het structureren van het experimenteel design zijn 

beschreven in stap 3. Het uiteindelijke experimenteel design kan nu worden gestructureerd (Addelman & 

Kempthorne, 1961). Door het toepassen van een fractional factorial design moeten er 16 keuzealternatieven 

uit het full factorial design worden geselecteerd. Zoals eerder aangegeven gaat dit wel ten koste van het meten 

van interactie-effecten. Het basisplan voor het alleen meten van hoofdeffecten en uitgaande van 5 attributen 

met elk 4 attribuutniveaus is weergegeven in bijlage 2. Hierbij staat 0 voor het eerste attribuutniveau, 1 voor 

het tweede, 2 voor het derde en 3 voor het vierde attribuutniveau. 

 

Stap 6; keuzesets genereren 

Aan de hand van het design (Addelman & Kempthorne, 1961) kunnen vervolgens de juiste keuzealternatieven 

worden geconstrueerd. Het eerste keuze alternatief is weergegeven in tabel 6.2. De keuzealternatieven zullen 

random in paren van twee aan de respondenten worden voorgelegd. Als er een derde alternatief zou worden 

toegevoegd wordt het voor de respondent moeilijker om een keuze te maken. Naast de twee 

keuzealternatieven wordt een basisalternatief toegevoegd. Het basisalternatief dient als ‘geen keuze’ optie.  

 
Tabel 6.2 Voorbeeldkeuze 

A type ontwikkeling/sector kantoren 
B locatie van het project uitstekend 
C percentage voor- verhuurd/verkocht 25% 
D financiering vreemd vermogen 20% 
E verwacht rendement 5% 

 

Stap 7; keuzesets randomiseren 

Bij een groot aantal keuzesets bestaat de kans dat de respondenten aan het eind van de enquête vermoeid 

en/of verveeld raken. Dit kan van invloed zijn op de keuzes die de respondenten maken. Een mogelijkheid om 

dit te voorkomen is om de keuzesets in verschillende volgordes weer te geven. Gezien het geringe aantal 

keuzesets (8) en de beperkingen van de website waar de enquête mee gemaakt is, is er voor gekozen om 1 

versie te maken. 

 

Stap 8; enquête genereren 

Nu alle keuzesets zijn bepaald kan de enquête worden samengesteld. Met behulp van de website www.netq.nl 

is het mogelijk om enquêtes online op een relatief eenvoudige wijze samen te stellen. De respondent krijgt 8 

verschillende keuzesets voorgelegd waarbij wordt gevraagd, welke vastgoedontwikkeling hij/zij het meest 

interessant vindt om te ontwikkelen dan wel te financieren. Indien beide vastgoedontwikkelingen niet 

interessant zijn kan de optie ‘geen keuze’ worden aangegeven. In figuur 6.4 is een voorbeeld weergegeven van 

een keuzeset.  

 

 
Figuur 6.2 Conjunct keuze experiment 
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6.3 Dataselectie 

De data ten behoeve van dit onderzoek zal worden verzameld door middel van een online enquête, welke per 

e-mail verstuurd zal worden. Respondenten kunnen op deze manier de enquête thuis of op het werk invullen 

en de antwoorden direct terug sturen. De antwoorden worden via de website van www.netq.nl verzameld en 

kunnen vervolgens naar Excel worden geëxporteerd.  

Om per type vastgoedorganisatie goede conclusies te kunnen trekken zijn voldoende respondenten nodig. Per 

e-mail is het mogelijk om een grote hoeveelheid personen te bereiken. Als basis worden de verschillende ‘Top’-

lijsten gebruikt uit de PropertyNL. In dit magazine staan zowel de top-101 vastgoedontwikkelaars, de top-101 

vastgoedbeleggers en de top-vastgoedfinanciers. Voor de bouwondernemingen wordt de lijst van de Cobouw 

gebruikt met daarin de grootste bouwondernemingen. Vervolgens zijn bij de ondernemingen die op de diverse 

lijsten voorkomen de algemene e-mailadressen gezocht. Onder het algemene e-mailadres wordt verstaan het 

e-mailadres dat op de websites van diverse ondernemingen te vinden is. Vaak wordt het algemene e-mail adres 

weergegeven in de vorm van info@bedrijfsnaam.nl. Indien via het algemene e-mailaders verzoeken binnen 

komen om deel te nemen aan een onderzoek worden deze over het algemeen niet snel behandeld. Daarom is 

er voor gekozen om naast het algemene e-mailadres de contacten van zowel Reggeborgh als VolkerWessels te 

gebruiken. De verschillende lijsten worden aangevuld met beschikbare contacten van vastgoedprofessionals 

zodat deze rechtstreeks benaderd kunnen worden. Daarnaast wordt gevraagd aan deze relaties of zij bereid 

zijn om de enquête te verspreiden onder collega’s die tevens betrokken zijn bij investeringsbeslissingen.  

6.4 Statistische analyse  

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen zal de data geanalyseerd moeten worden. De 

kenmerken van de respondenten, de algemene vragen en de stellingen zullen met behulp van het programma 

IBM SPSS Statistics 19 worden geanalyseerd. Het conjunct keuze experiment wordt met behulp van het 

programma Nlogit 4.0 geanalyseerd. Hieronder volgt per onderdeel van het empirisch onderzoek een 

beschrijving van de statische analyses.  

 

6.4.1. Statistische analyse context 

Kenmerken respondenten 

De kenmerken van de respondenten zijn nominale/ordinale gegevens waardoor met tellingen volstaan kan 

worden. Zo kan er bijvoorbeeld aangegeven worden hoeveel respondenten er werkzaam zijn bij een 

vastgoedontwikkelaar of een directiefunctie bekleden. De tellingen worden vaak inzichtelijker door de 

percentages weer te geven. Daarnaast kunnen deze percentages grafisch worden weergegeven in bijvoorbeeld 

een piechart. Op deze manier is in één oogopslag zichtbaar hoe de respondenten onder de verschillende 

categorieën zijn verdeeld (Baarda & de Goede, 2006).  

 

Stellingen 

De stellingen zijn beantwoord op een schaal van 1 (,,helemaal mee oneens”) tot 5 (,,helemaal mee eens”) dit 

mag als intervalniveau worden beschouwd. Hierdoor zijn de gemiddelde waarden van de stellingen te 

berekenen. Om te onderzoeken of er een verschil bestaat tussen het beoordelen van de stellingen 

(testvariabele) en de kenmerken van de respondenten (splitsingsvariabele) kan gebruik worden gemaakt van 

een variantieanalyse. Aangezien  de kenmerken van de respondenten bestaan uit meer dan twee groepen zal 

gebruik moeten worden gemaakt van een Anova met F-toets. De F-toets geeft aan of er een verschil bestaat 

tussen de gemiddeldes van de groepen die onderzocht worden. Op basis van de Anova kan alleen gezegd 

worden of er wel of geen verschil is tussen de verschillende groepen. De F-waarde van de Anova is te bereken 

door de Mean Square tussen de verschillende groepen te delen door de Mean Square binnen de groepen.  

 

% =
&' ()*+))� ,-./01

&' +�*2�� ,-./01
          (2) 
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Als de bijbehorende p waarde < 0.05 is kan met 95% zekerheid worden gezegd dat er een verschil bestaat 

tussen de groepen. Indien de p waarde > 0.05 kan er niet gesteld worden dat er een significant verschil is 

tussen de groepen.  

 

Algemene vragen 

De algemene vragen zijn van nominaal/ordinaal meetniveau waardoor eventuele verschillen tussen de groepen 

(splitsingsvariabele) en de antwoorden op de algemene vragen (testvariabele) getest kunnen worden door 

middel van de Chi-kwadraat. Met de Chi-kwadraat kan getoetst worden of de eventueel gevonden verschillen 

op toeval berusten of significant zijn. Bij een Chi-kwadraat procedure worden de gevonden celfrequenties 

vergeleken met de frequenties die verwacht zouden kunnen worden op basis van toeval (ecel). De Chi-kwadraat 

is het totaal van de verschillen tussen de verwachte en de gevonden celfrequentie in het kwadraat, gedeeld 

door de verwachte celfrequentie. In formulevorm (Baarda & de Goede, 2006): 

 

X4 =  ∑ 678
(:;<=> ?;<=)A

?;<=
          (3) 

 

SPSS berekent naast de Chi-kwadraat de bijbehorende significantie. Indien de p waarde < 0,05 kan met 95% 

zekerheid worden gezegd dat er een significant verschil bestaat tussen de groepen.  

 

6.4.2. Statistische analyse conjunct keuzemodel 

Zoals in hoofdstuk vijf staat beschreven bestaat ieder attribuut uit vier niveaus. Omdat dit nominale of ordinale 

niveaus zijn, dient ten behoeve van de analyse gebruik gemaakt te worden van gecodeerde variabelen. Bij dit 

onderzoek wordt gebruik gemaakt van effectcodering volgens het schema in tabel 6.3. De attribuutniveaus L 

kunnen worden beschreven door L-1 aantal gecodeerde variabelen. Als in een keuzealternatief het 

attribuutlevel voorkomt wordt de gecodeerde variabele weergegeven door een 1. De overige variabelen 

worden vervolgens gecodeerd als een 0. Als het vierde attribuutlevel voorkomt in een keuzeset wordt dit 

weergegeven door een -1 voor alle gecodeerde variabelen.  
 

Tabel 6.3 Effect codering  

 effect codering 

attribuut level  var1a var1b var1c 

kantoren 1 0 0 

winkels 0 1 0 

bedrijfsruimten 0 0 1 

woningen  -1 -1 -1 

 

Het gevolg van deze codering is dat er voor 4 attribuutniveaus 3 gecodeerde variabelen nodig zijn. Er worden 

hierdoor ook maar drie parameters geschat. Met behulp van de geschatte deelnutten kan het totaalnut 

worden berekend van een keuzealternatief. De algemene formule (1) weergegeven in paragraaf 6.2 ziet er voor 

deze schatting als volgt uit: 

 

V�� = CC + DEFGHFIHF + DEFGHJIHJ + DEFGHKIHK + DEFG4FI4F +  DEFG4JI4J + DEFG4KI4K +  DEFGLFILF +
 DEFGLJILJ + DEFGLKILK +  DEFGMFIMF +  DEFGMJIMJ + DEFGMKIMK +  DEFGNFINF +  DEFGNJINJ + DEFGNKINK   

 

De β waarde geeft aan wat de invloed van een parameter is op de gemaakte keuze. Indien deze waarden in de 

buurt van 0 ligt betekent dit dat de invloed van de parameters zeer gering is. Daarnaast wordt bepaald wat de 

statistische significantie is van de schatting. Indien de p waarde van de geschatte parameters kleiner is dan 0,05 

kan worden aangenomen dat de gevonden resultaten significant zijn. Om de voorspellende waarde te bepalen 

van het geschatte model zal de Rho-square (ρ2
) moeten worden berekend. De ρ2

 kan waarden aannemen 

tussen de 0 en 1, waarbij 1 aangeeft dat het model de data perfect voorspelt en 0 aangeeft dat de voorspelling 
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niet beter is dan een model met geen parameters. Waarden tussen de 0,2 en 0,4 geven aan dat de 

voorspellende waarde goed is. De ρ2
 wordt met behulp van de volgende formule berekend (Oppewal, 1993): 

     

O4 = 1 −
LL (β)

LL (0)
              (4) 

 

LL(β)=∑c ∑r qc,r ln(pc,r)  = likelihood van het geschatte model 

LL(0)=∑c*ln(p’) = likelihood van het nul-model 

 

c,r = de keuze van respondenten c voor alternatief i (=1 indien gekozen, =0 indien niet gekozen) 

 

Naast de voorspellende waarde van het geschatte model wordt tevens berekend of het geschatte model 

statistisch significant is. Door de Loglikelihood van het basismodel (LL0) te vergelijken met het geschatte model 

(LLβ) is te bepalen of het geschatte model significant is. Hierbij wordt de volgende formule gebruikt: 

 

-2(LL0 - LLβ) > Chi2(aantal geschatte parameters in het model)        (5) 

 

Indien de test-statistieken groter zijn dan de kritieke waarde van de Chi2 is aangetoond dat het geschatte 

model statistisch gezien het basis model verbeterd (Opperwal & Timmermans, 1992). De berekeningen 

hiervoor zijn in bijlage 7 weergegeven. 

 

Schatting per type organisatie 

Om naast de totaal score van alle respondenten ook per type onderneming te bepalen welke attributen van 

invloed zijn wordt de interactie tussen het type onderneming en de attributen meegenomen in de schatting.  In 

tabel 6.3 is deze codering weergegeven voor de verschillende typen ondernemingen. Het aantal 

dummyvariabelen is gelijk aan het aantal attribuutniveaus min één. Voor vier verschillende typen 

ondernemingen zijn dus drie dummyvariabelen nodig.  

 
Tabel 6.3 Dummy codering   

attribuut level type1 type2 type 3 

vastgoedontwikkelaars 1 0 0 

vastgoedbeleggers/-investeerders 0 1 0 

bouwondernemingen 0 0 1 

financiële instellingen 0 0 0 

 

Door het toepassen van dummycodering wordt het gemiddelde berekend en vervolgens voor elke dummy 

variabele het verschil ten opzichte van dit gemiddelde. Met onderstaande formules, welke afgeleid is van 

formule 1,  is per type organisatie het deelnut te berekenen.  

 

V�� = CC + DEFGHFIHF + DEFGHJIHJ + DEFGHKIHK + DEFG4FI4F +  DEFG4JI4J + DEFG4KI4K +  DEFGLFILF +
 DEFGLJILJ + DEFGLKILK +  DEFGMFIMF +  DEFGMJIMJ + DEFGMKIMK +  DEFGNFINF +  DEFGNJINJ + DEFGNKINK  +
DUHJFIHJF + DUHEHFIHHF +  DUHEHJIHHJ +  DUHEHKIHHK +  DUHE4FIH4F +  DUHE4JIH4J +  DUHE4KIH4K +  DUHELFIHLF +
 DUHELJIHLJ + DUHELKIHLK +   DUHEMFIHMF +  DUHEMJIHMJ +  DUHEMKIHMK + DUHENFIHNF +  DUHENJIHNJ +
 DUHENKIHNK + DU4JFI4JF+ DU4EHFI4HF +  DU4EHJI4HJ +  DU4EHKI4HK +  DU4E4FI44F +  DU4E4JI44J +  DU4E4KI44K +
 DU4ELFI4LF +  DU4ELJI4LJ +  DU4ELKI4LK +  + DU4EMFI4MF +  DU4EMJI4MJ +  DU4EMKI4MK + DU4ENFI4NF +
 DU4ENJI4NJ +  DU4ENKI4NK + DULJFILJF + DULEHFILHF +  DULEHJILHJ +  DULEHKILHK +  DULE4FIL4F +  DULE4JIL4J +
 DULE4KIL4K +  DULELFILLF +  DULELJILLJ +  DULELKILLK +  DULEMFILMF +  DULEMJILMJ +  DULEMKILMK +
DULENFILNF +  DULENJILNJ +  DULENKILNK  

 

 



Methodologie|50 
 

 

Scenario analyse 

Met geschatte parameters per attribuutniveau is het totaalnut van een willekeurige vastgoedontwikkeling te 

berekenen door de deelnutten bij elkaar op te tellen. Vervolgens kunnen twee willekeurige 

vastgoedontwikkelingen naast elkaar worden gelegd en bepaald hoe groot de voorkeur van de respondenten 

voor deze vastgoedontwikkeling is. De kans dat vervolgens vastgoedontwikkeling A wordt gekozen in plaats van 

vastgoedontwikkeling B en de “geen keuze” optie kan berekend worden met de volgende formule: 

 

VF =
)WX

∑ ?YZ[ ?Y\[?]<<^
                             (6) 

 

6.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is de methode beschreven om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag welke 

factoren van invloed zijn op de beslissing om een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te financieren. 

Om dit te onderzoeken is een enquête verstuurd naar diverse vastgoedontwikkelaars, vastgoedbeleggers/-

investeerders, bouwondernemingen en financiële instellingen. De enquête bestaat uit twee gedeelten. Het 

eerste gedeelte gaat in op de huidige context van de vastgoedfinancieringsmarkt. Hierbij wordt getracht inzicht 

te krijgen in hoe de verschillende partijen daadwerkelijk over de huidige marktsituatie denken. Het tweede 

gedeelte van de enquête bestaat uit een conjunct keuze experiment om het belang van de verschillende 

factoren te bepalen. Hierbij wordt zowel voor het totaal aantal respondenten het belang van de verschillende 

factoren bepaald als ook voor de verschillende typen ondernemingen. De resultaten van de verschillende 

analyses worden weergegeven in het volgende hoofdstuk. 
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7. Resultaten 

It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit 

theories, instead of theories to suit facts 

(Sir Arthur Conan Doyle, 1892) 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête gepresenteerd en zal duidelijk worden hoe er over de 

huidige vastgoedfinancieringsmarkt gedacht wordt door de respondenten. Daarnaast zal antwoord worden 

gegeven op de vraag welke factoren van invloed zijn op de beslissing om een bepaald type 

vastgoedontwikkeling te ontwikkelen dan wel te financieren.  

 

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Als eerste worden de kenmerken van de respondenten weergegeven. 

Daarna worden de stellingen en algemene vragen uitgewerkt die de context van de huidige vastgoed-

financieringsmarkt weergeven. Het laatste onderdeel van de resultaten bestaat uit een analyse van het 

conjunct keuze experiment om hiermee antwoord te kunnen geven op de vraag welke factoren van invloed zijn 

om een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te financieren.  
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7.1 Kenmerken respondenten 

Aan dit onderzoek hebben uiteindelijk 249 (N=249) respondenten deelgenomen. Uitgaande van de 634 

verzonden e-mails aan relaties komt dit neer op een respons van 39%. Dit beeld wordt iets genuanceerder als 

in oogschouw wordt genomen dat de enquête tevens is verstuurd naar diverse algemene bedrijfs e-

mailadressen in de vorm van info@bedrijfsnaam.nl. Desalniettemin is de respons goed te noemen. 

Van de 249 respondenten geven 98 respondenten aan dat de core-business van de organisatie waar zij 

werkzaam zijn, valt onder de categorie ,,vastgoedontwikkelaar”, 65 respondenten onder de categorie 

,,vastgoedbelegger”, 36 respondenten onder de categorie ,,bouwonderneming”, 37 respondenten onder de 

categorie ,,financiële instelling” en 13 onder de categorie ,,anders”. Deze getallen zijn als percentages 

weergegeven in figuur 7.1. De respondenten die aangeven onder de categorie ‘anders’ te vallen zijn 

bijvoorbeeld werkzaam als accountant, consultant of als gedelegeerd ontwikkelaar. Deze categorie wordt 

verwijderd uit de dataset aangezien het onderzoek zich richt op de samenwerking tussen 

vastgoedontwikkelaars, vastgoedbeleggers-\investeerders, bouwondernemingen en financiële instellingen. De 

te gebruiken dataset zal bestaan uit 236 respondenten (N=236). Een mogelijke verklaring voor de relatief ‘lage’ 

respons van de financiële instellingen kan simpelweg worden gevonden in het feit dat er minder financiële 

instellingen zijn dan bijvoorbeeld vastgoedontwikkelaars. Volgens de PropertyNl (2011) zijn er anno 2011 op de 

Nederlandse vastgoedmarkt 8 financiële instellingen actief op het gebied van vastgoedfinanciering.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figuur 7.1 Kenmerken respondenten 

 

Het grootste gedeelte van de respondenten is man (95%) terwijl maar 5% van de respondenten vrouw is. Als 

vervolgens gekeken wordt naar de functie van de respondenten, valt op dat een groot gedeelte van de 

respondenten (42%) een directiefunctie uitoefent. Daarnaast bestaat een ander groot gedeelte van de 

respondenten uit managers (31%). Beide doelgroepen samen omvatten ruim 73% van de respondenten (figuur 

7.1). Naast de hoge respons kan ook nog eens worden aangenomen dat de respondenten kennis van zaken 

hebben, aangezien het grootste gedeelte van de respondenten uit managers en directieleden bestaat. De 

meeste respondenten hebben 5 t/m 15 jaar werkervaring (43%). Daarnaast is er een grote groep (24%) die 16 

t/m 25 jaar werkervaring hebben.  

 

Indien de respondenten aangeven dat de core-bussiness van het bedrijf waar zij werkzaam zijn onder de 

categorie ,,vastgoedbelegger/-investeerder” valt, is vervolgens gevraagd of dit een institutionele- of 

particuliere vastgoedbelegger/-investeerder is. De reden hiervoor is dat uit onderzoek van Nyenrode & ING 
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Real Estate Finance (2011) blijkt, dat particuliere vastgoedbeleggers meer risico nemen dan institutionele 

vastgoedbeleggers en hierdoor wellicht de context van de huidige vastgoedfinancieringsmarkt anders ervaren. 

Indien er een significant verschil bestaat tussen beide vastgoedbeleggers/-investeerders zal getracht worden 

inzichtelijk te maken wat de verschillen inhouden. 

 
Figuur 7.2 Type vastgoedbeleggers/-investeerders 

7.2 Context vastgoedfinancieringsmarkt  

Om de situatie in de huidige markt te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van een aantal algemene vragen 

waarbij de respondenten de antwoorden kunnen aanvinken. Daarnaast worden er een zevental stellingen 

voorgelegd. De algemene vragen en stellingen zijn hieronder uitgewerkt volgens de beschreven methode in 

paragraaf 6.4. Daarbij wordt telkens onderscheid gemaakt tussen het type onderneming en de antwoorden op 

de vragen en stellingen. Om met meer zekerheid te kunnen zeggen of de gevonden resultaten daadwerkelijk 

veroorzaakt wordt door het type organisatie, is ook voor de kenmerken functie en werkervaring van de 

respondenten, getoetst of er een significant verschil bestaat tussen de stellingen en de deze kenmerken. Het 

geslacht van de respondenten is niet meegenomen aangezien slechts 5% van de respondenten vrouw is en dit 

kenmerk dus te weinig variatie toont. De kenmerken functie en werkervaring tonen geen significant verschil 

aan op de stellingen en de algemene vragen (p>0,05).  

 

Stelling 1 

De eerste stelling luidt: “Financiële instellingen zijn te behoudend bij het financieren van 

vastgoedontwikkelingen”. De gemiddelde uitkomst per type onderneming is voor deze stelling weergegeven in 

figuur 7.3. Aangezien p<0,05 kan worden aangenomen dat de verschillen tussen de typen ondernemingen 

significant zijn. Vastgoedontwikkelaars, vastgoedbeleggers/-investeerders en bouwondernemingen zijn het 

meer eens met deze stelling terwijl de financiële instellingen het meer oneens zijn met deze stelling. Er is dus 

duidelijk een verschil aanwezig tussen hoe geldnemers het optreden van financiële instellingen ervaren en hoe 

financiële instellingen hier zelf over denken. Deze uitkomsten komen goed overeen met een quote van Enk in 

de PropertyNl (2011): “Financiers zijn in de ogen van velen gedegradeerd tot boekhouders, maar zelf betogen ze 

dat ze zeer actief zijn”.  

 

 
Figuur 7.3. Stelling 1 
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Als wordt ingezoomd op de vastgoedbelegger/-investeerder blijkt dat de particuliere vastgoedbelegger/-

investeerder het eens is met deze stelling terwijl de institutionele vastgoedbelegger/-investeerder deze stelling 

als neutraal beoordeeld. Aangezien p<0,05 kan aangenomen worden dat het verschil tussen beiden significant 

is. Particuliere vastgoedbeleggers zijn van mening dat financiële instellingen inderdaad te behoudend zijn met 

het financieren van vastgoedontwikkelingen terwijl institutionele vastgoedbeleggers dit niet zo ervaren. 

Wellicht is het verschil tussen beide te verklaren doordat institutionele beleggers over veel eigen vermogen 

(pensioengelden) beschikken en hierdoor minder afhankelijk zijn van externe financiering.  

 

 
Figuur 7.4. Stelling 1 (vastgoedbeleggers/-investeerders) 

 

Als vervolgens aan de financiële instellingen wordt gevraagd om de situatie van het bedrijf waar zij werkzaam 

zijn te beschrijven, geeft maar 57% van de respondenten in de categorie ‘financiële instellingen’ aan dat zij op 

dit moment vastgoedontwikkelingen financieren (figuur 7.5). 30% geeft aan dat zij overwegen alleen een 

financiering te verstrekken aan goede relaties en 14% geeft aan dat ze in het verleden vastgoedontwikkelingen 

hebben gefinancierd maar op dit moment niet meer. Op de Nederlandse vastgoedmarkt zijn 8 financiële 

instellingen actief op het gebied van vastgoedfinanciering. Als vervolgens 14% aangeeft geen 

vastgoedontwikkelingen meer te financieren en 30% overweegt alleen een financiering te verstrekken aan 

goede relaties, verklaart dit enigszins de antwoorden van de vastgoedontwikkelaars, vastgoedbeleggers/-

investeerders en bouwondernemingen op stelling 1.  

 

 
 

Figuur 7.5 Situatie financiële instelling en reden om geen vastgoedontwikkelingen meer te financieren.  

 

Aan de respondenten die aangeven geen vastgoedontwikkelingen meer te financieren, is gevraagd waarom zij 

dit niet meer doen. Hoewel het aantal respondenten voor het beantwoorden van deze vraag erg klein is, is het 

opvallend dat geen enkele respondent Basel III heeft aangegeven, terwijl dit wel was opgenomen bij de 

keuzeantwoorden. Basel III wordt in de media en op verschillende symposia vaak als één van de redenen 

opgevoerd voor het niet kunnen financieren van vastgoedontwikkelingen (Syntrus Achmea, 2011; Rabobank, 

2011; Brückner, 2011) 
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Stelling 2 

De tweede stelling luidt: “Vastgoedontwikkelaars moeten naar een ander businessmodel waarmee zij minder 

afhankelijk zijn van financiële instellingen”. De gemiddelde uitkomst per type ondernemingen zijn voor deze 

stelling weergegeven in figuur 7.6. Aangezien p>0,05 kan worden aangenomen dat er geen significant verschil 

is tussen de typen ondernemingen bij het beoordelen van deze stelling. Alle typen ondernemingen zijn het 

eens met deze stelling. Vastgoedontwikkelaars moeten dus minder afhankelijk worden van financiële 

instellingen. De jaren voor de crisis konden vastgoedontwikkelaars vastgoed realiseren door gebruik te maken 

van veel vreemd vermogen. Aan deze tijd is echter een einde gekomen waardoor alle partijen realiseren dat ze 

op zoek moeten naar een businessmodel waarmee zij minder afhankelijk zijn van vreemd vermogen. 

 

 
Figuur 7.6 Stelling 2 

 

Stelling 3 

De derde stelling luidt: “Zonder bancair vermogen is de olie uit de vastgoedmarkt”. De gemiddelde uitkomst per 

type onderneming is voor deze stelling weergegeven in figuur 7.7. Aangezien p>0,05 kan worden aangenomen 

dat er geen significant verschil is tussen de typen ondernemingen bij het beoordelen van deze stelling. Alle 

partijen geven aan dat zonder vreemd vermogen het functioneren van de vastgoedmarkt in gevaar komt. De 

vastgoedmarkt is dus erg afhankelijk van vreemd vermogen. Gezien de huidige omstandigheden is het van 

belang dat alle partijen realiseren dat de vastgoedmarkt afhankelijk is van vreemd vermogen.  

 

 
Figuur 7.7 Stelling 3 

 

Stelling 4 

De vierde stelling luidt: “Er kan gesteld worden dat er een tekort is aan eigen vermogen in plaats van aan 

bancair vermogen”. De gemiddelde uitkomst per type onderneming is voor deze stelling weergegeven in figuur 

7.8. Aangezien p<0,05 kan worden aangenomen dat er een significant verschil is tussen de typen 

ondernemingen bij het beoordelen van deze stelling. Bij de vorige stelling is aangetoond dat alle partijen 

ervaren dat de vastgoedsector afhankelijk is van aan vreemd vermogen. Financiële instellingen geven aan dat 

er juist een tekort is aan eigen vermogen in plaats van vreemd vermogen. De vastgoedontwikkelaars, 

vastgoedbeleggers/-investeerders en bouwondernemingen zijn het hier enigszins mee eens maar in mindere 

mate dan de financiële instellingen. Deze partijen vinden niet alleen dat de financiële instellingen te 

behoudend zijn (stelling 1) maar ook dat het eigen vermogen niet toereikend is.  
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Figuur 7.8 Stelling 4 

 

Stelling 5 

De vijfde stelling luidt: “Een equity joint venture is een goed alternatief voor het financieren van 

vastgoedontwikkelingen”. De gemiddelde uitkomst per type onderneming is voor deze stelling weergegeven in 

figuur 7.9. Aangezien p>0,05 kan worden aangenomen dat er geen significant verschil is tussen de typen 

ondernemingen bij het beoordelen van deze stelling. Alle typen ondernemingen zijn het eens met deze stelling 

en vinden een equity joint venture een goed alternatief voor het financieren van vastgoedontwikkelingen. Alle 

partijen geven aan dat er een tekort is aan eigen vermogen. Het aangaan van een equity joint venture kan voor 

dit tekort een goede oplossing zijn. Door het benodigde eigen vermogen te verdelen onder verschillende 

partijen kan het in te brengen eigen vermogen per onderneming worden gereduceerd.  

 

 
Figuur 7.9 Stelling 5 

 

Stelling 6 

De zesde stelling luidt: “Het bedrijf waar u werkzaam bent heeft ervaring met equity joint ventures”. De 

gemiddelde uitkomst per type onderneming is voor deze stelling weergegeven in figuur 7.10. Aangezien p<0,05 

kan worden aangenomen dat er een significant verschil bestaat tussen de typen ondernemingen bij het 

beoordelen van deze stelling. Uit de vorige stelling (stelling 5) is duidelijk geworden dat alle 4 typen 

ondernemingen een equity joint venture als goed alternatief beschouwen voor het financieren van 

vastgoedontwikkelingen. Het is daarom interessant om te onderzoeken welke partij al ervaring heeft met deze 

financieringsvorm. Opvallend is dat de financiële instellingen aangeven het meest eens te zijn met deze stelling. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat zij aangeven de meeste ervaring te hebben met een equity joint 

venture. Voor de crisis waren financiële instellingen bereid om risicodragend mee te investeren in 

vastgoedontwikkelingen. De financiële instellingen brachten extern eigen vermogen in en gingen hiermee op 

dezelfde stoel zitten als die van de vastgoedontwikkelaars (Huisman, 2007). Vastgoedontwikkelaars geven 

enigszins aan ervaring te hebben met equity joint venture. De vastgoedbeleggers/-investeerders geven als 

enigste partij aan het minder eens te zijn met deze stelling en dus minder ervaring te hebben met equity joint 

ventures. Dit is te verklaren doordat in tijden van voldoende vreemd vermogen er geen noodzaak is om een 

equity joint venture aan te gaan. De bouwondernemingen beoordelen deze stelling neutraal.  
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Figuur 7.10 Stelling 6 

 

Stelling 7  

De zesde stelling luidt: “Een equity joint venture zorgt voor een kwalitatief beter vastgoedproduct aangezien de 

partijen risicodragend participeren in het ontwikkelingsproces”. De gemiddelde uitkomst per type onderneming 

is voor deze stelling weergegeven in figuur 7.11. Aangezien p<0,05 kan worden aangenomen dat er een 

significant verschil bestaat tussen de typen ondernemingen bij het beoordelen van deze stelling. Opvallend is 

dat de beleggers het minst eens zijn met deze stelling. Van beleggers wordt verwacht dat zij de meeste kennis 

hebben van de gebruikers (huurders). Door deze kennis in te zetten tijdens het ontwikkelingsproces zou 

verwacht kunnen worden dat dit meer kwaliteit oplevert. Echter zijn de vastgoedbeleggers/-investeerders het 

hier niet overduidelijk mee eens. De bouwondernemingen zien de inbreng van de specifieke kennis van de 

verschillende partijen als een kwaliteitsverbetering voor het te realiseren vastgoed.  

 

Figuur 7.11 Stelling 7 

 

Loan to value  

Aan de respondenten is gevraagd welk loan to value ratio zij gezond/gewenst vinden voor het ontwikkelen van 

vastgoed in Nederland. De celfrequenties per type onderneming zijn als percentages weergegeven in figuur 

7.12 Aangezien p<0,05 kan worden aangenomen dat er een significant verschil bestaat tussen de typen 

ondernemingen bij het aangeven van het gewenste loan to value ratio. Zoals in hoofdstuk 3 is toegelicht geeft 

het loan to value ratio de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. De 

hoeveelheid vreemd vermogen dat de financiële instellingen bereid zijn in te brengen bepaalt de hoeveelheid 

eigen vermogen. In figuur 7.12 is het loan to value ratio weergegeven dat de verschillende partijen 

gezond/gewenst achten voor het ontwikkelen van vastgoed in Nederland. De financiële instellingen zijn het 

meest behoudend met de hoeveelheid vreemd vermogen. Het merendeel (38%) van de respondenten in deze 

categorie acht een loan to value ratio van 60% gezond/gewenst voor het ontwikkelen van vastgoed in 

Nederland. Het merendeel van de  vastgoedontwikkelaars (45%), vastgoedbeleggers/-investeerders (31%) en 

bouwondernemingen (39%) geven aan dat zij een loan to value van 70% gezond/gewenst vinden. Daarnaast 

geeft nog een groot gedeelte (23%) van de vastgoedontwikkelaars aan een loan to value van 80% gezond te 

vinden.  
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Figuur 7.12 Loan to Value per type onderneming  

 

Als ingezoomd wordt op de vastgoedbeleggers/-investeerders is duidelijk een verschil waarneembaar tussen de 

institutionele vastgoedbeleggers/-investeerders en de particuliere vastgoedbeleggers/-investeerders.  

De celfrequenties van beide typen ondernemingen zijn als percentages weergegeven in figuur 7.13. Aangezien 

p<0,05 kan worden aangenomen dat er een significant verschil bestaat tussen beide typen ondernemingen bij 

het aangeven van het gewenste loan to value ratio. Het merendeel (40%) van de particuliere 

vastgoedbelegger/-investeerder geeft aan dat een loan to value ratio van 70% gewenst/gezond is voor het 

ontwikkelen van vastgoed in Nederland. Daarnaast geeft 16% van deze categorie aan een loan to value van 

80% gezond/gewenst te vinden. De institutionele vastgoedbeleggers/-investeerders zijn daarentegen veel 

behoudender met de hoeveelheid vreemd vermogen dat gewenst/gezond is. Het merendeel (56%) geeft aan 

een loan to value van 50% of >50% gezond/gewenst te vinden. Daarmee zijn de institutionele 

vastgoedbeleggers veel behoudender met de hoeveelheid vreemd vermogen vergeleken met de particuliere 

vastgoedbeleggers.  

 

 
Figuur 7.13 Loan to value (vastgoedbeleggers/-investeerders) 
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Grootste struikelblok de komende 12 tot 24 maanden 

Aan de respondenten is gevraagd wat zij de komende 12 tot 24 maanden zien als grootste struikelblok bij het 

ontwikkelen van vastgoed. Daarbij konden zij meerdere antwoorden aangeven. De celfrequenties per type 

onderneming zijn als percentages weergegeven in figuur 7.13. Aangezien p<0,05 kan worden aangenomen dat 

er een significant verschil bestaat tussen de typen ondernemingen bij het aangeven van de grootste 

struikelblokken de komende 12 tot 24 maanden. In figuur 7.14 zijn de percentages van het aantal 

respondenten per type onderneming uitgezet tegen de gemaakte keuze. Van de vastgoedontwikkelaars geeft 

59% aan het vinden van een koper (exit) als grootste struikelblok te zien. Opvallend is dat het vinden van een 

koper (exit) als een groter struikelblok wordt ervaren dan de beschikbaarheid van vreemd vermogen (54%). 

Vastgoedontwikkelaars gaan er vanuit dat als de afzet van het vastgoedproduct gegarandeerd is het 

financieren ervan minder moeilijk is. Blijkbaar zijn vastgoedbeleggers minder geïnteresseerd in het afnemen 

van gerealiseerde vastgoedobjecten. Vastgoedbeleggers/-investeerders zien vooral de beschikbaarheid van 

vreemd vermogen (62%) als grootste struikelblok. Het vinden van een koper (exit) zien zij als een veel minder 

groot probleem (33%). De bouwondernemingen zien zowel de beschikbaarheid van vreemd vermogen als ook 

het vinden van een koper (exit) als groot struikelblok (beide 53%). Opvallend is dat de financiële instellingen 

aangeven dat de beschikbaarheid van vreemd vermogen als het grootste struikelblok ervaren wordt (59%), 

terwijl zij daarnaast aangegeven hebben (stelling 1) niet te behoudend zijn met het verstrekken van vreemd 

vermogen. De beschikbaarheid van eigen vermogen zien de financiële instellingen als het tweede grootste 

struikelblok (54%). Blijkbaar vinden financiële instellingen dat ze niet te behoudend zijn met het financieren 

van vastgoedontwikkelingen (stelling 1) maar dat de beschikbaarheid van vreemd vermogen wel als een groot 

struikelblok wordt ervaren bij het ontwikkelen van vastgoed.  

 

 

Figuur 7.14  Grootste struikelblok bij het ontwikkelen van vastgoed de komende 12 tot 14 maanden 

 

Toekomstverwachting 

Als afsluitende vraag van de enquête is de respondenten gevraagd naar de toekomstverwachting van de 

vastgoedmarkt in Nederland. De celfrequenties per type onderneming zijn als percentages weergegeven in 

figuur 7.15. Aangezien p>0,05 kan worden aangenomen dat er geen significant verschil is tussen de typen 

ondernemingen bij de toekomst verwachting van de Nederlandse vastgoedmarkt. Het merendeel van de 

respondenten geeft aan zij verwachten dat het nog 2 a’ 3 jaar gaat duren voordat de vastgoedmarkt weer 

aantrekt.  
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Figuur 7.15 Verwachting vastgoedmarkt 

 

Als wordt ingezoomd op de vastgoedbelegger/-investeerder is er een significant (p<0,05) verschil 

waarneembaar tussen de particuliere- en institutionele vastgoedbelegger/-investeerder. De particuliere 

vastgoedbelegger/-investeerder is veel pessimistischer over de vooruitzichten op de vastgoedmarkt dan de 

institutionele vastgoedbelegger/-investeerder. Ruim 36% van de particuliere vastgoedbeleggers/-investeerders 

verwacht dat het nog zeker tot 2015 gaat duren voordat de vastgoedmarkt weer aantrekt. Daarnaast verwacht 

ook 36% dat het zelfs nog langer gaat duren dan 4 jaar. De institutionele vastgoedbeleggers/investeerders 

(50%) is een stuk optimistischer en verwacht dat het nog 2 á 3 jaar gaat duren voordat de vastgoedmarkt weer 

aantrekt.  

 

 
Figuur 7.16 Verwachting vastgoedmarkt (vastgoedbeleggers/-investeerders) 

 

Gezien het feit dat alle partijen een equity joint venture als goed alternatief beschouwen voor het financieren 

van vastgoedontwikkelingen en de vastgoedbeleggers/-investeerders en bouwondernemingen tot op heden 

weinig ervaring hebben met deze manier van samenwerken, biedt dit wellicht goede kansen voor de 

verschillende partijen. Het is daarom van belang om te onderzoeken waar de verschillende partijen belang aan 

hechten bij het ondernemen dan wel financieren van een vastgoedontwikkeling. Door middel van een conjunct 

keuze experiment is getracht te onderzoeken waar de verschillende partijen belang aan hechten bij het 

ondernemen dan wel financieren van een vastgoedontwikkeling. De resultaten hiervan zijn in de volgende 

paragraaf uitgewerkt.  
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7.3. Resultaten conjunct keuze experiment 

Aan de hand van het uitgevoerde conjunct keuze experiment wordt getracht antwoord te geven op de vraag 

welke factoren van belang zijn bij de beslissing een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te 

financieren. Het uitgevoerde conjunct keuze-experiment heeft geleid tot data waarmee het investerings- of 

vermijdingsgedrag van de diverse kenmerken en bijbehorende niveaus bepaald kan worden.  

 

Multinomial logit model 

In dit onderzoek worden de parameters geschat door middel van het multinomial logit model (formule 1). Het 

structurele nut (Vni) van een keuze alternatief wordt berekend door de sommatie van de attribuutvariabelen 

(Xni) vermenigvuldigd met het corresponderende deelnut (Oppewal, 1992). Er zijn twee multinomial logit 

modellen geschat. Ten eerste het geschatte multinomial logit model voor alle respondenten. En ten twee het 

geschatte multinomial logit model per type onderneming. De verschillende Rho-squares voor de uitgevoerde 

analyses zijn in tabel 7.1 te vinden. Voor zowel de analyse voor het totaal aantal respondenten als per type 

onderneming kan geconcludeerd worden dat de voorspellende waarde voldoende is, aangezien de Rho-squares 

groter zijn dan 0,2. Daarnaast is onderzocht of de geschatte modellen statisch significant zijn (bijlage 7). De LL 

ratio test geeft aan dat het geschatte model per type onderneming een significante verbetering is tegenover 

het model voor alle respondenten.  

 
Tabel 7.1 Rho-square per analyse 

betreffende analyse Rho-square LL(0) LL(β) 

MNL totale dataset met alle respondenten 0,282 -2024.961 -1414.053 
MNL per type organisatie 0,307 -2042.961 -1467.811 

 

Multinomial logit model dataset alle respondenten 

Voor het totaal aantal respondenten is de voorkeur van elk attribuutniveau berekend door middel van een 

MNL-model. De resultaten hiervan zijn weergegeven voor elk attribuutniveau in tabel 7.2. Hoe hoger de β-

waarde des te groter de voorkeur voor dit attribuutlevel en omgekeerd. Indien de β waarde negatief is, 

betekent dit dat het betreffende attribuutniveau een negatief effect heeft op de keuze. Door de β waarde van 

de eerste drie attribuutniveaus te vermenigvuldigen met -1 en vervolgens te sommeren, wordt het deelnut van 

het vierde attribuutniveau berekend.  
 

Tabel 7.2 MNL geschatte parameters  

variable β P(Z>z) 

basis -0,008 0,921 

type ontwikkeling: kantoren -0,526 0,000 

type ontwikkeling: winkels 0,350 0,000 

type ontwikkeling: Bedrijfsruimten -0,149 0,3092 

type ontwikkeling: woningen 0,325 - 

locatie: uitstekend 1,168 0,000 

locatie: goed 0,695 0,000 

locatie: matig -0,724 0,000 

locatie: slecht -1,138 - 

percentage voorverhuurd/-verkocht: 25% -1,440 0,000 

percentage voorverhuurd/-verkocht: 50% -0,011 0,927 

percentage voorverhuurd/-verkocht: 75% 0,526 0,000 

percentage voorverhuurd/-verkocht: 100% 0,925 - 

loan to value: 20% -0,548 0,000 

loan to value: 40% 0,151 0,169 

loan to value: 60% 0,065 0,536 

loan to value: 80% 0,333 - 

rendement op eigen vermogen: 5% -0,413 0,0016 

rendement op eigen vermogen: 10% -0,127 0,225 

rendement op eigen vermogen: 15% 0,755 0,000 

rendement op eigen vermogen: 20% -0,215 - 
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Het attribuut “type ontwikkeling” geeft voor het type ,,kantoren” en ,,winkels” een significante schatting 

(p<0,05), voor ,,bedrijfsruimte” is deze schatting echter niet significant. Het attribuut “locatie” geeft voor elk 

attribuutniveau een significante schatting. Attribuut “percentage voorverhuurd/-verkocht” geeft voor de 

percentages ,,25%” en ,,75%” een significante schatting, voor het percentage ,,50%” wordt geen significante 

schatting waargenomen. Het attribuut “loan to value” geeft voor een loan to value van ,,20%” een significante 

schatting. De schattingen voor de attribuutniveaus  ,,40%” en ,,60%” zijn insignificant. Het attribuut 

“rendement op het eigen vermogen” geeft voor ,,5%” en ,,15%” een significante schatting en voor het 

percentage ,,10%” een insignificante schatting. In het keuzemodel heeft de constante de betekenis van het 

gemiddelde nut van de aangeboden keuzealtenatieven ten opzichte van het basisalternatief ,,geen keuze”.  

Indien de β-waarde negatiever en significant is, bestaat er meer interesse tot het kiezen van de geen keuze 

optie. De β-waarde is echter negatief en niet significant waardoor er geen tendens aanwezig is om ‘geen keuze’ 

te kiezen. Door de β waarden uit tabel 7.2 weer te geven in grafieken is grafisch duidelijk zichtbaar welke 

attribuutniveaus een positieve dan wel een negatieve invloed hebben op de gemaakte keuze. De grafieken in 

figuur 7.17 geven per attribuut weer wat het nut is van de vier attribuutniveaus. Een positief deelnut geeft aan 

dat respondenten dit als een aantrekkelijk attribuutniveau ervaren. Een negatief deelnut daarentegen geeft 

aan dat de respondenten dit attribuutniveau vermijden. Als het deelnut een waarde heeft in de buurt van 0, 

geeft dit aan dat dit niveau als neutraal kan worden beschouwd en geen effect heeft op de gemaakte keuze.  

 

 

 
Figuur 7.17 Deelnut per attribuut op basis van het Multinomial logit model.  

 

Het attribuut “type ontwikkeling” geeft aan dat de respondenten voornamelijk een voorkeur hebben voor 

winkels en woningen. Het attribuutniveau ,,kantoren” heeft een negatief deelnut wat inhoud dat dit type 

vastgoedontwikkeling wordt vermeden. Zoals aangegeven is de schatting voor het attribuutniveau  

,,bedrijfsruimten” niet significant en heeft geen effect op de keuze. Bij de keuze voor de locatie is een lineair 

verloop waarneembaar. Zo blijkt dat hoe slechter de locatie, des te lager het deelnut. Dit is niet tegen de 

verwachtingen in, aangezien het logisch is dat hoe beter de locatie is, des te aantrekkelijker dit wordt 

gevonden. Het “percentage voorverhuurd/-verkocht” geeft ook een lineair verloop weer. Het percentage 25 

wordt negatief beoordeeld. Vanaf 75% wordt het voorverhuur/-verkoop percentage positief beoordeeld. 

Hieruit kan worden afgeleid dat hoe meer er is voorverhuurd/-verkocht des te meer zekerheid de 
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vastgoedontwikkelaar heeft en dit als positief beoordeeld wordt. Een loan to value van 20% heeft een negatief 

effect op de keuze. 80% daarentegen wordt als positief beoordeeld. Bij het rendement op het eigen vermogen 

is het opvallend dat 5% en 20% een negatief effect hebben op de keuze. Verwacht zou worden dat hoe hoger 

het rendement hoe positiever dit wordt beoordeeld door de respondenten. Bij een rendement van 5% op het 

eigen vermogen wordt dit als te weinig beschouwd en dus als negatief beoordeeld. 15% rendement op het 

eigen vermogen wordt als positief beoordeeld terwijl 20% rendement negatief wordt beoordeeld. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat 20% rendement op het eigen vermogen in de huidige markt als niet 

realistisch wordt beschouwd en daarom als negatief beoordeeld wordt.  

Aan de hand van de verschillende deelnutten kan het belang van een bepaald attribuut op de keuze worden 

berekend. Om dit te berekenen moet per attribuutlevel de range worden genomen tussen het hoogste en het 

laagste deelnut. De range van de verschillende attributen wordt gesommeerd waarna het mogelijk is om het 

aandeel per attribuut van de som te bepalen. In figuur 7.18 is het aandeel per attribuut weergegeven.  

De attributen “locatie” en “percentage voorverhuurd/-verkocht” zijn veruit het meest van invloed op de 

gemaakte keuzes van de respondenten. Blijkbaar weegt de zekerheid van een huurder in de huidige markt zelfs 

zwaarder dan de locatiekeuze.  

 

Figuur 7.18 Invloed van attribuut  

 

Multinomial logit model per type onderneming 

In tabel 7.3 is per type onderneming het effect van de attribuutniveaus weergegeven. Ook hier geldt weer hoe 

hoger de β waarde des te groter de voorkeur voor dit attribuutniveau en omgekeerd. Indien de β waarde 

negatief is betekent dit dat het betreffende attribuutniveau een negatief effect heeft op de keuze. Door het 

toepassen van dummycodering wordt het gemiddelde berekend en vervolgens voor elke dummyvariabele het 

verschil ten opzichte van dit gemiddelde. Door de verschillen ten opzichte van het gemiddelde en het 

gemiddelde bij elkaar op te tellen kan het deelnut per attribuutlevel worden berekend.  

 

De geschatte parameters voor de verschillende typen ondernemingen verschillen op een aantal 

attribuutniveaus significant van elkaar. De attribuutniveaus ,,type ontwikkeling kantoren” en ,,type 

ontwikkeling winkels” tonen een significant verschil voor de bouwondernemingen ten opzichte van het 

gemiddelde. Het ontwikkelen van kantoren heeft bij de bouwondernemingen een negatiever effect op de 

keuze. Het ontwikkelen van winkels  daarentegen heeft juist een positiever effect op de keuze. Bij het 

attribuutlevel ,,locatie goed” geven zowel de vastgoedontwikkelaars, vastgoedbeleggers/-investeerders en 

bouwondernemingen een significant verschil aan ten opzichte van het gemiddelde. Het attribuut ,,loan to 

value” toont voor het attribuutlevel ,,20%” een significant verschil voor de vastgoedbelegger/-investeerder en 

bij ,,40%” een significant verschil voor de bouwonderneming. Een loan to value van ,,40%” heeft bij de 

bouwonderneming wel een positief effect op de keuze.  
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Tabel 7.3 MNL per type onderneming het effect van de attribuutniveaus 

variabele 

β 

vastgoed-

ontwikkelaars 

β 

vastgoedbeleggers/-

investeerders 

β 

bouwonderneming 

β 

financiële instelling 

basis 0,017 0,270 -0,370* 0,209 

type ontwikkeling: kantoren -0,429 -0,915 -1,050* -0,367 

type ontwikkeling: winkels 0,357 0,239 0,644* 0,078 

type ontwikkeling: Bedrijfsruimten -0,095 -0,053 -0,096 0,152 

type ontwikkeling: woningen 0,166 0,729 0,502 0,137 

locatie: uitstekend 1,257  1,589 1,030 1,306*** 

locatie: goed 0,779* 0,888* 0,848* 0,250 

locatie: matig -0,668 -1,343 -0,703 -0,759** 

locatie: slecht -1,368 -1,134 -1,176 -0,797 

percentage voorverhuurd/-verkocht: 25% -1,726 -1,259 -1,204 -1,565*** 

percentage voorverhuurd/-verkocht: 50% -0,239 0,421 0,120 0,115 

percentage voorverhuurd/-verkocht: 75% 0,636 0,194 0,436 0,642** 

percentage voorverhuurd/-verkocht: 100% 1,329 0,644 0,648 0,808 

loan to value: 20% -0,713 -0,071* -0,440 -0,753** 

loan to value: 40% 0,057 0,274 0,368* -0,268 

loan to value: 60% 0,054 -0,026 -0,015 0,485* 

loan to value: 80% 0,602 -0,177 0,087 0,536 

rendement op eigen vermogen: 5% -0,709 -0,020 -0,270 -0,216 

rendement op eigen vermogen: 10% -0,114 -0,426 -0,105 -0,261 

rendement op eigen vermogen: 15% 0,847 0,860 0,568 0,733** 

rendement op eigen vermogen: 20% -0,025 -0,415 -0,193 -0,255 

Opmerking: * = p<0,1, **=p<0,01, ***=p<0,001 

 

Om de verschillende deelnutten goed zichtbaar te maken zijn deze grafisch weergegeven in figuur 7.19.  

 

 

 
Figuur 7.19 Grafische weergave deelnut per attribuutniveau 
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Het attribuut “type ontwikkeling” geeft aan dat alle partijen het ontwikkelen van kantoren als negatief zien. 

Het ontwikkelen van woningen en winkels wordt daarentegen door alle partijen als positief ervaren. Opvallend 

is dat financiële instellingen het ontwikkelen van bedrijfsruimten, als enige partij  positief ervaren. Als 

vervolgens naar de locatie gekeken wordt is een duidelijk lineair verband zichtbaar. Hoe slechter de locatie des 

te negatiever het deelnut. Het percentage voorverhuurd-/verkocht toont ook een lineair verband. Hoe hoger 

het percentage voorverhuurd/-verkocht, des te meer zekerheid de vastgoedontwikkelaar heeft. Opvallend is 

dat de vastgoedbelegger/-investeerder, bouwonderneming en financiële instelling een voorverhuur/-verkoop 

percentage van 50% als positief beoordelen terwijl de vastgoedontwikkelaars dit pas vanaf 75% doen. Blijkbaar 

vinden vastgoedontwikkelaars een voorverhuur/-verkoop percentage van 75% pas voldoende om te starten 

met het ontwikkelen van vastgoed. Een loan to value van 20% wordt door alle partijen als negatief ervaren. Bij 

40% en 60% bestaat er enigszins onduidelijkheid over de cijfers. Een loan to value van 40% beoordelen de 

vastgoedontwikkelaars, vastgoedbeleggers/-investeerders en bouwonderneming als positief terwijl de 

financiële instellingen dit als negatief beoordelen. Een loan to value van 60% geeft geen duidelijk resultaat 

aangezien de waarden zich rond het nulpunt begeven. Bij de financiële instellingen draagt dit percentage 

echter wel positief bij. Een loan to value van 80% wordt alleen door de vastgoedbeleggers/-investeerders als 

negatief beoordeeld. Het is opvallend dat een loan to value van 80% een positief effect heeft op de keuze van 

de financiële instellingen. Bij de vraag welk loan to value ratio gezond is voor het ontwikkelen van vastgoed in 

Nederland geeft maar 5% van de financiële instellingen aan dat 80% gezond. Dit is in strijd met de resultaten 

voortkomend uit het conjunct keuze experiment. Als er vervolgens gekeken wordt naar het rendement op het 

eigen vermogen draagt alleen een percentage van 15% positief bij. Alle andere percentages worden als 

negatief beoordeeld. Opvallend is dat een percentage van 20% negatief wordt beoordeeld terwijl er juist 

verwacht zou worden dat dit andersom zou zijn. Wellicht wordt een percentage van 20% rendement op het 

eigen vermogen als niet realistisch beschouwd in de huidige markt.  

 

Aan de hand van de verschillende deelnutten kan het belang van een attribuut op de keuze voor een bepaald 

type vastgoedontwikkeling worden berekend. Dit wordt op dezelfde manier berekend als bij het MNL-model 

van het totaal aantal respondenten. Per attribuutniveau wordt de range genomen tussen het hoogste en het 

laagste deelnut per type onderneming. De range van de verschillende attributen wordt gesommeerd waarna 

het aandeel per attribuut van de som wordt bepaald. In figuur 7.18 is het aandeel per attribuut weergegeven. 

Hierdoor is het mogelijk om antwoord te geven op de vraag welke factoren van invloed zijn op de beslissing om 

een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te financieren.  

 

 
Figuur 7.20 Totaalnut van de attributen naar type organisatie 

 

Vastgoedontwikkelaars hechten voornamelijk belang aan het percentage voorverhuurd/-verkocht en de 

locatie. Het rendement op het eigen vermogen komt op de derde plaats. Vastgoedbeleggers/-investeerders 

vinden de locatie veruit de belangrijkste factor gevolgd door het percentage voorverhuurd/-verkocht en het 

type ontwikkeling. Bouwondernemingen hechten net als de vastgoedbeleggers/-investeerders ook het meeste 
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waarde aan de locatie gevolgd door het percentage voorverhuurd/-verkocht. Het type ontwikkelingen is 

daarnaast ook van groot belang. Het rendement op het eigen vermogen scoort samen met de factor loan to 

value het laagst. Blijkbaar is het rendement in de huidige markt van minder belang. Financiële instellingen 

kiezen voornamelijk voor zekerheid wat duidelijk tot uiting komt bij de score op de factor percentage 

voorverhuurd-/verkocht. Daarnaast heeft de locatie een groot effect op de keuze.   

7.4 Scenario’s  

Met behulp van de geschatte deelnutten per type organisatie, is het totaalnut van een bepaald type 

vastgoedontwikkeling te berekenen. Door voor elk attribuut het deelnut te sommeren (zie formule 1) is het 

mogelijk om het totaalnut te berekenen voor een bepaalde vastgoedontwikkeling. Vervolgens is het mogelijk 

om het totaalnut van een bepaalde vastgoedontwikkeling te vergelijken met het totaalnut van een andere 

vastgoedontwikkeling. Hierdoor kan worden berekend hoe groot de kans is dat een bepaald type onderneming 

kiest voor een bepaalde vastgoedontwikkeling.  

In dit voorbeeld zijn twee mogelijke vastgoedontwikkelingen uitgewerkt en weergegeven in tabel 7.4. Beide 

vastgoedontwikkelingen zijn door middel van verschillende attribuutniveaus beschreven en verschillen alleen 

op het attribuut “type ontwikkeling”. Door alleen onderscheidt te maken op basis van het type ontwikkeling 

kan de kans worden berekend dat een kantoorontwikkeling wordt gekozen ten opzichte van een 

woningontwikkeling. Het totaalnut voor de “geen keuze” optie is 0 aangezien alle attributen met 0 gecodeerd 

worden. Daarnaast is het mogelijk om de verschillende typen ondernemingen met elkaar te vergelijken.  

De kans dat “vastgoedontwikkeling A” wordt gekozen ten koste van “ontwikkeling B” en de “geen keuze” optie 

kan berekend worden met behulp van formule 3. Voor het bovenstaande voorbeeld ziet de ingevulde formule 

er als volgt uit: 

 

VH =
e4.`NH

∑ e4.`NH +  eL.LMa +  eC
 

 
Tabel 7.4 Totaalnut scenario (1=vastgoedontwikkelaar, type 2=vastgoedbelegger/-investeerder, type 3=bouwonderneming, type 

4=financiële instelling) 

 

In dit voorbeeld is de kans dat een vastgoedontwikkelaar kiest voor een kantoor ontwikkeling in plaats van een 

woningontwikkeling of “geen keuze” 35%. Vastgoedontwikkelaars hebben dus een veel grotere voorkeur (63%) 

om woningen te ontwikkelen. De kans dat geen van beide vastgoedontwikkelingen interessant wordt gevonden 

door de vastgoedontwikkelaars is 2%. Deze berekening kan vervolgens ook worden gemaakt voor de overige 

typen ondernemingen. Hierbij is de kans dat vastgoedbeleggers/-investeerders, bouwondernemingen en 

financiële instellingen kiezen voor een kantoorontwikkeling in plaats van een woningontwikkeling en “geen 

keuze” respectievelijk 15%, 15% en 36%. Alle typen onderneming hebben een grotere voorkeur om woningen 

te ontwikkelen dan wel te financieren.  

 

vastgoed-ontwikkeling A vastgoed-ontwikkeling B geen keuze 

attribuut attribuut 1 2 3 4 attribuut 1 2 3 4 1 2 3 4 

basis 0,017 0,27 -0,37 0,209 0,017 0,27 -0,37 0,209 0 0 0 0 

type ontwikkeling kantoren -0,429 -0,92 -1,05 -0,37 woningen 0,166 0,729 0,502 0,137 0 0 0 0 

locatie uitstekend 1,257 1,589 1,03 1,306 uitstekend 1,257 1,589 1,03 1,306 0 0 0 0 

% voorverhuurd/-verkocht 100% 1,329 0,644 0,648 0,808 100% 1,329 0,644 0,648 0,808 0 0 0 0 

loan to value 80% 0,602 -0,18 0,087 0,536 80% 0,602 -0,18 0,087 0,536 0 0 0 0 

rendement eigen vermogen 20% -0,025 -0,42 -0,19 -0,26 20% -0,03 -0,42 -0,19 -0,26 0 0 0 0 

totaal  2,751 0,996 0,152 2,237 3,346 2,64 1,704 2,741 0 0 0 0 

kans (%) 

 

35% 15% 15% 36% 

 

63% 79% 71% 60% 2% 6% 14% 4% 
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In het volgende scenario is op basis van het geschatte multinomial logit model per type onderneming de meest 

en minst gewilde vastgoedontwikkeling geselecteerd (tabel 7.5). Vervolgens is de kans berekend dat de meeste 

interessante vastgoedontwikkeling (A) wordt gekozen ten koste van de minst interessante 

vastgoedontwikkeling (B) en de “geen keuze” optie. De kans dat de vastgoedontwikkelaars, 

vastgoedbeleggers/-investeerders, bouwondernemingen en financiële instellingen de meest gewilde 

vastgoedontwikkeling kiezen is respectievelijk 99%, 97%, 93% en 97%. De kans dat voor de minst interessante 

vastgoedontwikkeling wordt gekozen is voor alle type ondernemingen 0%. Het type vastgoedontwikkeling waar 

de verschillende partijen de meeste interesse voor tonen om te ontwikkelen dan wel te financieren is een 

winkel ontwikkeling, op een uitstekende locatie, 100% voorverhuurd, een financiering met een loan to value 

van 80% en een rendement op het eigen vermogen van 15%.  

 
Tabel 7.5 Totaalnut scenario (type 1=vastgoedontwikkelaar, type 2=vastgoedbelegger/-investeerder, type 3=bouwonderneming, type 

4=financiële instelling) 

7.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Door het selecteren van de grootste en 

meest invloedrijke vastgoedorganisaties in Nederland is getracht een representatief beeld te vormen van de 

Nederlandse vastgoedmarkt. Door de hoge respons op de enquête en de selectie van de grootste en meest 

invloedrijke vastgoedondernemingen kan worden aangenomen dat de resultaten te generaliseren zijn naar een 

breder perspectief. Echter is er een doelgerichte steekproef getrokken waardoor dit statistische gezien niet 

correct is. Hierdoor moet enige voorzichtigheid in acht worden genomen bij het generaliseren van de 

resultaten. 

 

Wat in de eerste plaats opvalt aan de resultaten is dat de financiële instellingen aangeven niet te behoudend 

zijn bij het financieren van vastgoedontwikkelingen terwijl de overige partijen dit juist wel ervaren. Daarnaast 

geven alle partijen aan dat een equity joint venture een goed alternatief is voor het financieren van 

vastgoedontwikkelingen. Als vervolgens naar de ervaring, met het aangaan van een equity joint venture, wordt 

gevraagd geven de financiële instellingen en vastgoedontwikkelaars aan hier ervaring mee te hebben. De 

vastgoedbeleggers/-investeerders en bouwonderneming geven aan hier minder ervaring mee te hebben. 

Gezien het feit dat alle partijen een equity joint venture als goed alternatief beschouwen voor het financieren 

van vastgoedontwikkelingen en de vastgoedbeleggers/-investeerders en bouwondernemingen tot op heden 

weinig ervaring hebben met deze manier van samenwerken, biedt dit wellicht goede kansen voor de 

verschillende partijen. Het is daarom van belang om te onderzoeken waar de verschillende partijen belang aan 

hechten bij het ontwikkelen dan wel financieren van een bepaald type vastgoed. Door middel van een conjunct 

keuze experiment is onderzocht welke factoren van invloed zijn op de keuze om een bepaald type vastgoed te 

ontwikkelen dan wel te financieren. Vastgoedontwikkelaars en financiële instellingen hechten voornamelijk 

belang aan de factor percentage voorverhuurd/-verkocht, terwijl vastgoedbeleggers/-investeerders en 

bouwondernemingen voornamelijk waarde hechten aan de factor locatie. Op de betekenis van de waarden van 

de verschillende factoren wordt in hoofdstuk 8 nader ingegaan. 

vastgoed-ontwikkeling A vastgoed-ontwikkeling B Geen keuze 

attribuut attribuut 1 2 3 4 attribuut 1 2 3 4 1 2 3 4 

basis 
 

0,017 0,270 -0,370 0,209 

 

0,017 0,270 -0,370 0,209 0 0 0 0 

type ontwikkeling winkels 0,357 0,239 0,644 0,078 kantoor -0,429 -0,915 -1,050 -0,367 0 0 0 0 

locatie uitstekend 1,257 1,589 1,030 1,306 slechte -1,368 -1,134 -1,176 -0,797 0 0 0 0 

% voorverhuurd/-verkocht 100% 1,329 0,644 0,648 0,808 25% -1,726 -1,259 -1,204 -1,565 0 0 0 0 

loan to value 80% 0,602 -0,177 0,087 0,536 20% -0,713 -0,071 -0,440 -0,753 0 0 0 0 

rendement eigen vermogen 15% 0,847 0,860 0,568 0,733 5% -0,709 -0,020 -0,270 -0,216 0 0 0 0 

totaal  4,409 3,425 2,607 3,670 -4,928 -3,129 -4,510 -3,489 0 0 0 0 

kans (%) 99% 97% 93% 97% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 7% 3% 
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8. Conclusie  

Enough research will tend to support your conclusions. 

(Arthur Bloch) 

 

In dit hoofdstuk worden de voornaamste conclusies van dit onderzoek uiteengezet ter beantwoording van de 

centrale onderzoeksvraag. Binnen dit onderzoek zijn diverse keuzes en overwegingen gemaakt die van invloed 

zijn op de resultaten. Om representativiteit en betrouwbaarheid doen toenemen worden enkele aanbevelingen 

gedaan voor mogelijk vervolg onderzoek. 
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8.1 Conclusies 

Aanleiding 

De huidige vastgoedfinancieringsmarkt is duidelijk veranderd. De opportunistische stemming van voor de crisis, 

is omgeslagen in een negatieve en pessimistische stemming. Rendementen nemen af, vastgoed daalt in 

waarde, leningen moeten hergefinancierd worden en nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat vastgoedfinanciers 

behoudend zijn geworden met het financieren van vastgoedontwikkelingen. De ‘wall of money’ lijkt te zijn 

veranderd in the ‘wall of debt’. Een overvloed aan kredietverstrekking tijdens de goede jaren voor de crisis 

zorgt nu voor te krappe kredietverlening. Vastgoedontwikkelaars zijn door deze ruime kredietfaciliteiten voor 

de crisis erg afhankelijk geworden van financiële instellingen. Nu vastgoedfinanciers minder bereid zijn tot het 

financieren van vastgoedontwikkelingen is dit goed voelbaar bij de vastgoedontwikkelaars. Minder vreemd 

vermogen betekent meer eigen vermogen. Dit eigen vermogen is echter kostbaar en schaars waardoor 

vastgoedontwikkelingen niet van de grond komen. Op basis van de voorgenoemde problematiek zullen 

vastgoedontwikkelaars meer en meer moeten gaan samenwerken om vastgoedontwikkelingen van de grond te 

krijgen. Het doel van het onderzoek is dan ook om meer inzicht te krijgen in een alternatieve 

financieringsstructuur, door middel van een equity joint venture, om de kansen op het succesvol ontwikkelen 

te vergroten. Gelet op de ontbrekende kennis en maatschappelijke relevantie verdient dit onderwerp meer 

aandacht in de wetenschappelijke literatuur. Onderzoek, specifiek gericht op de samenwerking tussen 

vastgoedontwikkelaars, vastgoedbeleggers/-investeerders, bouwondernemingen en financiële instellingen, 

ontbreekt. De meest recente literatuur is voornamelijk gericht op de gevolgen van Basel III en niet zozeer op 

een mogelijk alternatieve manier van financieren. Maatschappelijk gezien blijft de noodzakelijke vernieuwing of 

transformatie van bijvoorbeeld winkelcentra en kantooromgevingen achter aangezien vastgoedprojecten niet 

meer te financieren zijn. In dit onderzoek is getracht een eerste stap te zetten en door de bril van de 

verschillende partijen de huidige vastgoedfinancieringsmarkt te bekijken. Daarnaast is getracht inzichtelijk te 

maken welke factoren van invloed zij op de beslissing om een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te 

financieren. De hierbij gehanteerde centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 

 

Welke factoren zijn van invloed op de beslissing om een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te 

financieren, bekeken vanuit de invalshoek van de verschillende partijen die deelnemen aan een equity joint 

venture.   

 

In het vervolg van deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek uiteengezet.  

 

Literatuur 

De vastgoedontwikkelaar investeert in de ontwikkeling en realisatie van vastgoedobjecten voor de markt. Het 

investeringsverloop van een vastgoedontwikkeling is gekoppeld aan de verschillende fasen van het 

ontwikkelingstraject. De investeringen tijdens de initiatief- of startfase zijn relatief gering en bestaan 

voornamelijk uit de overheadkosten van de vastgoedontwikkelaar. Aangezien de kosten in deze fase nog gering 

zijn, zal voornamelijk gebruik worden gemaakt van het interne eigen vermogen. Bij de start van de 

planontwikkelingsfase, waar de grond wordt verworven, nemen de investeringen toe. Vaak is het eigen 

vermogen niet toereikend om de grond te verwerven en zal een grondfinanciering moeten worden afgesloten 

(Neprom, 2008). De overige investeringen tijdens deze fase bestaan voornamelijk uit het inschakelen van 

diverse adviseurs zoals architecten en constructeurs. De realisatiefase is de meest kostbare fase in het 

ontwikkelingstraject. Voor het financieren van deze fase wordt dan ook een financiering aangetrokken in de 

vorm van een bouwfinanciering. Als het gebouw wordt opgeleverd en verkocht aan een belegger zal deze een 

beleggingsfinanciering afsluiten bij een financiële instelling. In plaats van een grondfinanciering en een 

bouwfinanciering is het ook mogelijk om een projectfinanciering af te sluiten. Bij deze financiering worden 

naast de grond- en bouwkosten ook de planontwikkelingskosten gefinancierd. Vastgoedfinanciers dienen bij 

het verstrekken van een dergelijke lening echter gedegen kennis te hebben van het 

vastgoedontwikkelingstraject en de mogelijke risico’s (Huisman, 2007). Door de hausse op de vastgoedmarkten 
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werd de capaciteit om een lening terug te betalen afhankelijk van een verdere stijging van de vastgoedprijzen. 

Financiële instellingen weken verder af van hun kernfunctie en gingen steeds meer op de stoel van de 

vastgoedontwikkelaar zitten. Op het moment dat de vastgoedprijzen daalden stortte het hele systeem als een 

kaartenhuis in elkaar (Mierlo, 2010). Het gevolg was dat het vertrouwen tussen de financiële instellingen 

verdween omdat geen enkele financiële instelling van elkaar wist hoeveel ‘slechte leningen’ zij op de balans 

hadden staan. Hierdoor kregen veel financiële instellingen met liquiditeitsproblemen te maken (Langerak, 

2010). Door het invoeren van Basel III wordt getracht te voorkomen dat financiële instellingen opnieuw teveel 

risico’s nemen. Door de invoering van Basel III dienen financiële instellingen ten opzichte van het Basel II 

akkoord, te voldoen aan hogere minimumkapitaaleisen. Daarnaast worden er strengere eisen gesteld aan de 

kwaliteit van dit kapitaal (Rabobank, 2011). Door deze hogere kapitaaleisen kunnen financiële instellingen 

minder kapitaal uitlenen waardoor ondernemingen die erg afhankelijk zijn van vreemd vermogen de gevolgen 

van Basel III extra ondervinden (Langerak, 2010). Daarnaast zijn er de jaren voorafgaand aan de crisis veel 

vastgoedleningen verstrekt die de komende jaren aflopen en geherfinancierd moeten worden. Door de soms 

slechte kwaliteit van het onderliggend onroerend goed, door bijvoorbeeld leegstand, zal dit tot problemen 

leiden. Door de aanhoudende crisis, het verscherpte financieringsbeleid, de waarde daling van vastgoed en de 

afnemende concurrentie tussen financiële instellingen zal vreemd vermogen schaars worden en dus duurder 

(Huysmans, 2011). De tijd van ‘one-size-fits-all’-financiering is voorbij en meer dan ooit zal de aandacht van de 

vastgoedontwikkelaars uit moeten gaan naar de financiering van hun projecten. Door het aangaan van een 

equity joint venture waarbij verschillende partijen een gedeelte van het eigen vermogen inbrengen, is het 

mogelijk om voldoende eigen vermogen bij elkaar te krijgen (Berwin Leighton Paisner, 2010). De partijen die 

deelnemen aan een equity joint venture zullen een belang moeten hebben bij het realiseren van vastgoed. In 

dit onderzoek zijn de volgende ondernemingen meegenomen: vastgoedontwikkelaars, vastgoedbeleggers/-

investeerders, bouwondernemingen en financiële instellingen. Blijkens de literatuur (Leuw, 2010; Berwin 

Leighton Paisner, 2010; Pitschke, 2006) zijn de factoren type ontwikkeling, locatie, percentage voorverhuurd/-

verkocht, loan to value en rendement op het eigen vermogen van belang op de beslissing om een financiering 

te verstrekken aan een vastgoedontwikkelaar. Door zowel vanuit de vastgoedontwikkelaars, 

vastgoedbeleggers/-investeerders, bouwondernemingen en financiële instellingen te onderzoeken welke 

factoren van invloed zijn, draagt dit onderzoek bij aan nieuw wetenschappelijk inzicht vergeleken met de 

bestaande literatuur. Daarnaast is er geen recent onderzoek voorhanden waar onderzocht wordt hoe de 

verschillende partijen de huidige vastgoedfinancieringsmarkt ervaren. Dit onderzoek voorziet in deze lacune.  

 

Data en methodologie 

Door het enquêteren van zowel vastgoedontwikkelaars als vastgoedbeleggers/-investeerders, 

bouwondernemingen en financiële instellingen is getracht een beeld te vormen van hoe de verschillende 

ondernemingen aankeken tegen de huidige vastgoedfinancieringsmarkt en het aangaan van een equity joint 

venture.  

Door middel van een conjunct keuze experiment is onderzocht welke factoren van belang zijn om een bepaald 

type vastgoed te ontwikkelen dan wel te financieren. De data is verzameld door middel van een online 

enquête, die per e-mail verstuurd is. Om per type onderneming conclusies te kunnen trekken waren voldoende 

respondenten nodig. Als basis zijn de verschillende ‘top-lijsten’ van het magazine PropertyNl gebruikt. In dit 

magazine staan zowel de top-101 grootste vastgoedontwikkelaars, de top-101 vastgoedbeleggers/-

investeerders en top financiers. Voor de bouwondernemingen is de lijst van de Cobouw gebruikt. Bij de 

organisaties voorkomend op de lijsten is het algemene e-mail adres gezocht. Daarnaast zijn de contacten van 

zowel Reggeborgh Vastgoed als VolkerWessels gebruikt om de enquête rechtstreeks te sturen aan personen 

werkzaam bij de ondernemingen voorkomend op de top-lijsten. Uiteindelijk is er data verzameld van 249 

respondenten. Door de hoge respons en de selectie van de meest toonaangevende en grootste 

vastgoedondernemingen, zijn de resultaten naar een bredere context te generaliseren, echter is er een 

doelgerichte steekproef getrokken waardoor dit statistische niet correct is. Hierdoor moet enige 

voorzichtigheid in acht worden genomen bij het generaliseren van de resultaten.  
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In deze studie is er voor gekozen om de stellingen door middel van gemiddelden en Anova’s met F-toets te 

analyseren. De algemene vragen zijn door middel van percentages en de Chi-kwadraat-toets geanalyseerd. 

Voor het schatten van het conjunct keuze experiment is gebruik gemaakt van het multinomial logit model 

(MNL). Voor zowel alle respondenten als per type onderneming zijn de multinomial logit modellen geschat.  

 

Resultaten 

Opvallend is het dat financiële instellingen aangeven niet te behoudend te zijn met het financieren van 

vastgoedontwikkelingen terwijl de overige partijen dit wel zo ervaren. Er kan hierdoor geconcludeerd worden 

dat het optreden van de financiële instellingen anders wordt ervaren door haar klanten. Als ‘behoudend’ 

uitgedrukt zou moeten worden in een loan to value ratio geeft het merendeel van financiële instellingen aan 

dat een loan to value van 60% gezond te vinden voor het ontwikkelen van vastgoed in Nederland. Het 

merendeel van de vastgoedontwikkelaars, vastgoedbeleggers/-investeerders en bouwondernemingen gaven 

aan een loan to value van 70% gezond te vinden. Vergeleken met leverage van voor de crisis is duidelijk dat alle 

partijen realiseren dat het ontwikkelen van vastgoed gedreven door alleen krediet, voorbij is. Hoewel de 

vastgoedfinanciers aangeven leverage van 60% gezond te vinden, is het nog maar de vraag of ze in de huidige 

markt überhaupt nog vastgoedontwikkelingen financieren. Het merendeel van de vastgoedfinanciers geeft aan 

op dit moment nog vastgoedontwikkelingen te financieren. Er kan dus niet geconcludeerd worden dat alle 

loketten bij de financiële instellingen gesloten zijn. Echter dient hierbij een kanttekening te worden geplaatst 

namelijk dat de vastgoedfinancieringsmarkt in Nederland bestaat uit een achttal ondernemingen. Als 

vervolgens 14% aangeeft geen vastgoedontwikkelingen meer te financieren en 30% overweegt om alleen een 

financiering te verstrekken aan goede relaties, is het gevoel van een op slot zittende 

vastgoedfinancieringsmarkt begrijpbaar. Er bestaat dus duidelijk een verschil tussen hoe de vastgoedfinanciers 

de huidige vastgoedfinancieringsmarkt ervaren en haar klanten. 

Alle typen ondernemingen zijn het er over eens dat leverage naar beneden zal moeten. Er is geen ruimte meer 

voor secundaire vastgoedontwikkelaar, dat speelt al langer maar wordt door de crisis sneller zichtbaar. Het 

huidige verdienmodel functioneert alleen in een langdurig opgaande economie. Dit verdienmodel is echter 

verleden tijd waardoor vastgoedontwikkelaars op zoek moeten gaan naar een ander businessmodel waarmee 

zij minder afhankelijk zijn van leverage. Een goed alternatief hiervoor is het aangaan van een equity joint 

venture. Een equity joint venture biedt kansen voor de vastgoedontwikkelaars om in samenwerking met 

andere partijen een vastgoedontwikkeling van de grond te krijgen. Door deze samenwerking in een vroeg 

stadium van het vastgoedontwikkelingsproces en de financiële belangen die hiermee gepaard gaan, zal het 

uiteindelijke vastgoedproduct van een betere kwaliteit zijn. Niet alleen het financiële belang speelt hier een rol 

maar ook de specifieke kennis die door de verschillende partijen tijdens het ontwikkelingsproces worden 

ingebracht. Een vastgoedbelegger/-investeerder zal voornamelijk kennis hebben over de gebruiker en het 

onderhouden van het vastgoed. De bouwonderneming kan vanuit een vroeg stadium zijn specifieke kennis 

omtrent de bouwtechniek inbrengen. Deze manier van samenwerken vergt echter wel een andere benadering 

dan de vastgoedontwikkelaar gewend was. Door de ruime kredietverstrekking voor de crisis was de noodzaak 

tot samenwerken niet aanwezig en werden vastgoedproducten gerealiseerd die tot op de dag van vandaag 

nooit een gebruiker gekend hebben. Door het financiële belang van de verschillende partijen tijdens het 

vastgoedontwikkelingsproces zullen deze partijen veel kritischer kijken naar de kwaliteit van het te realiseren 

vastgoed. Opvallend is dat financiële instellingen en vastgoedontwikkelaars al enige ervaring hebben met deze 

manier van samenwerken. Dit is voornamelijk ingegeven door het feit dat financiële instellingen in de jaren 

voor de crisis steeds meer op de stoel van de vastgoedontwikkelaar zijn gaan zitten en hierdoor risicodragend 

participeerden in het vastgoedontwikkelingstraject. De vastgoedontwikkelaar droeg het idee aan en de 

financiële instelling zorgde voor de financiering. In de huidige markt worden de beschikbaarheid van vreemd 

vermogen en het vinden van een koper (exit) als de grootste struikelblokken gezien. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat vastgoedbeleggers minder geïnteresseerd zijn om in de huidige markt een gerealiseerd 

vastgoedproduct af te nemen. Het vinden van een huurder (gebruiker) wordt als een veel kleiner probleem 

ervaren. Hieruit kan geconcludeerd worden dat in de huidige markt het vinden van een gebruiker niet als een 
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groot probleem wordt ervaren maar dat de vastgoedbeleggers minder geïnteresseerd zijn om een gerealiseerd 

vastgoedproduct af te nemen.  

 

Gezien het feit dat alle partijen een equity joint venture als goed alternatief beschouwen voor het financieren 

van vastgoedontwikkelingen en de vastgoedbeleggers/-investeerders en bouwondernemingen tot op heden 

weinig ervaring hebben met deze manier van samenwerken, biedt dit wellicht goede kansen voor de 

vastgoedontwikkelaars. Het wordt tijd dat partijen echt met elkaar gaan samenwerken. Daarom is onderzocht 

welke factoren van invloed zijn op de beslissing om een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te 

financieren.  

 

Het geschatte multinomial logit model voor alle respondenten gaf aan dat de factoren locatie en het 

percentage voorverhuurd/-verkocht het meeste effect hebben op de gemaakte keuze. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat de zekerheid van het hebben van een gebruiker in de huidige markt zwaar weegt. 

Daarnaast heeft de factor locatie veel effect op de keuze. Het type ontwikkeling, loan to value en het 

rendement op eigen vermogen hebben minder effect op de keuze. In de huidige markt is er weinig interesse 

voor het realiseren van kantoren en bedrijfsruimten. Dit is verklaarbaar door het hoge leegstandspercentage 

op de kantorenmarkt en de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp. De meeste kansen worden 

gezien op het gebied van winkels en woningen, waarbij een voorverhuur/-verkoop percentage van minimaal 

75% gewenst is. De verschillende partijen zijn in de huidige markt voornamelijk op zoek naar zekerheid en 

willen het afzetrisico voor aanvang van realisatie voor een groot gedeelte dan wel geheel afgedekt hebben. Het 

aandeel vreemd vermogen dient hierbij tussen de 40% en 80% te liggen. Het rendement op het eigen 

vermogen dat vervolgens gehaald moet worden, dient minimaal 15% te zijn. Een percentage van 20% 

rendement op het eigen vermogen wordt in de huidige markt als niet realistische geacht en heeft hierdoor een 

negatief effect op de keuze. Met een rendement van 5% á 10% wordt geen genoegen genomen.  

 

Door het toevoegen van het type onderneming aan het multinomial logit model kan geconcludeerd worden dat 

de locatie voor vastgoedbeleggers/-investeerders veruit het meeste effect heeft op de keuze. 

Vastgoedontwikkelaars hebben na opleveringen van het gerealiseerde vastgoed geen belang meer in het 

vastgoedontwikkelingsproces. De vastgoedbelegger heeft dat na oplevering juist wel. De komende tientallen 

jaren zal het gebouw verhuurd worden aan mogelijk verschillende gebruikers. Door deze lange termijn visie is 

de locatie van groot belang voor de vastgoedbelegger. Voor de vastgoedontwikkelaars en de financiële 

instellingen die beiden een kort termijn belang hebben is voornamelijk het percentage voorverhuurd/-verkocht 

van invloed op de keuze. Als dit percentage hoog genoeg is, zal gestart kunnen worden met de realisatie van 

het vastgoed waardoor de locatie op dat moment voor deze partijen van minder invloed is. De 

bouwonderneming hecht, net als de vastgoedbelegger, het meest aan het type locatie. Hierdoor wijkt de 

bouwonderneming af van de hierboven geschetste gedachtegang. Opvallend is dat het type ontwikkeling in de 

huidige markt weinig invloed heeft op de keuze van zowel de financiële instellingen als de 

vastgoedontwikkelaars. Het type ontwikkeling is dus minder van invloed op de keuze, zekerheid in de vorm van 

een hoog voorverhuur/-verkoop percentage en een goede locatie daarentegen wel. De jaren voorafgaand aan 

de crisis waren vastgoedontwikkelingen voornamelijk gedreven door de beschikbaarheid van krediet terwijl de 

kwaliteit van het vastgoedproduct en de zekerheid van een huurder/koper ondergeschikt waren, met als gevolg 

bijvoorbeeld het hoge leegstandspercentage op de kantorenmarkt. Door de crisis is het realisme bij de 

vastgoedontwikkelaars terug en heeft het rendement op het eigen vermogen een beperkt effect op de keuze. 

Datzelfde geldt voor het aandeel aan vreemd vermogen. De waarde van een vastgoedontwikkeling zal uit het 

vastgoed moeten komen en niet uit de financiering ervan.  

 

Met behulp van de geschatte deelnutten per type organisatie, is het totaalnut van een bepaald type 

vastgoedontwikkeling te berekenen. Het totaalnut van een bepaalde vastgoedontwikkeling kan worden 

vergeleken met een andere vastgoedontwikkeling. Hierdoor is het mogelijk om de kans te berekenen dat een 

bepaald type onderneming kiest voor een bepaalde vastgoedontwikkeling. Een winkel ontwikkeling, op een 
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goede locatie, 100% voorverhuurd, een loan to value ratio van 80% en een rendement op het eigen vermogen 

van 15% wordt door de verschillende partijen als meest interessant beschouwd. Een kantoor ontwikkeling, op 

een slechte locatie, 25% voorverhuurd, een loan to value ratio van 20% en een rendement van 5% wordt als 

het minst interessant beschouwd.  

 

Dit onderzoek heeft ten eerste bijgedragen aan het inzichtelijk maken van de factoren die van invloed zijn op 

de keuze om een bepaald type vastgoed te ontwikkelen dan wel te financieren, bekeken vanuit de 

vastgoedontwikkelaars, de vastgoedbeleggers/-investeerders, de bouwonderneming en de financiële 

instellingen. Uit onderzoek van Berwin Leighton Paisner (2010) kwam naar voren dat financiële instellingen in 

Groot Brittannië voornamelijk de factor percentage voorverhuurd/-verkocht belangrijk vinden. Dit onderzoek 

toont echter aan dat financiële instellingen niet alleen de factor percentage voorverhuurd/-verkocht van 

belang vinden maar ook de factor locatie. Het onderzoek van Leuw (2010) gericht op de Nederlandse markt 

onderschrijft tevens dat locatie en percentage voorverhuurd/-verkocht het meest van belang zijn. Het 

onderzoek van Berwin Leighton Paisner (2010) toont daarnaast voor de vastgoedbeleggers/investeerders aan 

dat het rendement op het eigen vermogen een groot effect heeft. Dit is echter in strijd met de resultaten van 

dit onderzoek waar het rendement op het eigen vermogen bij de vastgoedbelegger/-investeerder minder 

effect heeft op de keuze. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat dit onderzoek is uitgevoerd in Groot 

Brittannië waar veel meer vastgoedfinanciers actief zijn. Ten tweede geeft dit onderzoek inzicht in hoe de 

verschillende ondernemingen de huidige vastgoedfinancieringsmarkt ervaren. Een dergelijk wetenschappelijk 

onderzoek dat vanuit verschillende blikvelden de vastgoedfinancieringsmarkt onderzoekt is nog niet 

voorhanden.  

8.2 Aanbevelingen 

Recent onderzoek naar het financieren van vastgoedontwikkelingen is schaars, waardoor dit onderzoek 

bijdraagt aan nieuw inzicht in de vastgoedfinancieringsmarkt anno 2011. Duidelijk is geworden dat 

vastgoedontwikkelaars, vastgoedbeleggers/-investeerders en bouwondernemingen het huidige optreden van 

financiële instellingen anders ervaren dan zij zelf. Daarnaast wordt door middel van dit onderzoek inzicht 

verschaft op basis waarvan verschillende typen ondernemingen beslissen om een bepaald type vastgoed te 

ontwikkeling dan wel te financieren. Door de gehanteerde methode wordt er een beperking opgelegd aan het 

aantal voor te leggen factoren. Bij dit onderzoek zijn dan ook de belangrijkste factoren uit de literatuur 

gedestilleerd. Daarnaast is er voor gekozen om alleen hoofdeffecten te meten om op deze manier het 

experiment hanteerbaar te houden. Dit heeft echter beperkingen opgelegd op de mogelijkheid om interactie-

effecten te meten. Ten behoeve van een mogelijk vervolgonderzoek worden de volgende aanbevelingen 

gedaan. 

� Het wordt aanbevolen om een groter experimenteel ontwerp toe te passen zodat meer factoren en 

interactie-effecten kunnen worden gemeten. In dit onderzoek is bewust gekozen voor het alleen 

meten van hoofdeffecten om zodoende het experimenteel design klein en gangbaar te houden. 

� Dit onderzoek toont aan dat de verschillende partijen voornamelijk een voorkeur hebben voor het 

ontwikkelen van woningen en winkels. Een vervolg onderzoek zou zich kunnen richten op het verder 

specificeren van beide typen ontwikkelingen. Bijvoorbeeld koop- of huursegment.  

� Uit de resultaten kwam naar voren dat er een verschil bestaat tussen dat waar de financiële 

instellingen in Groot Brittannië (Berwin Leighton Paisner, 2010) belang aan hechten bij het financieren 

van vastgoedontwikkelingen en de financiële instellingen gericht op de Nederlandse vastgoedmarkt. 

Aangezien er in Groot Brittannië veel meer concurrentie bestaat tussen de financiële instellingen 

vergeleken met Nederland is het interessant om te onderzoeken wat het effect daar van is op de 

beschikbaarheid van vreemd vermogen voor het ontwikkelen van vastgoed. 

� Uit diverse interviews kwam naar voren dat er veel wordt verwacht van institutionele beleggers die 

mogelijk een rol gaan spelen bij het financieren van vastgoedontwikkelingen. Door de invoering van 

Solvency II wordt getracht consumenten beter te beschermen tegen solvabiliteitsproblemen bij 
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verzekeraars, door het risico dat verzekeraars lopen in kaart te brengen. Het is interessant om te 

onderzoeken wat de gevolgen van deze maatregel zijn op de allocatie naar vastgoed.  

� In dit onderzoek is er vanuit gegaan dat de partijen vanaf het begin risicodragend participeren in het 

vastgoedontwikkelingstraject. Een mogelijk vervolg onderzoek zou zich kunnen richten op de 

risicobereidheid van de verschillende equityverschaffers en dit koppelen aan het “instapmoment”. 

Stappen bepaalde typen ondernemingen juist aan het begin van het vastgoedontwikkelingstraject in 

of bijvoorbeeld pas vlak voor de oplevering en welke rendementen verwachten zij dan.  
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Bijlage 1 Interviews  

CBRE - 24 oktober 2011 – Amsterdam – Rober-Jan Peeters  

FGH bank – 2 november 2011 – Rijssen – Alexander van Eek 

Estado Vastgoed 11 november 2011 – Hoogeveen – Jerry Teekens 

KWP – 11 november 2011 – Rijssen - Erjan Sprakel 

Savills – 14 november 2011 – Amsterdam - Otto Rompelman 

Deloitte – 16 november 2011 – Amsterdam - Jeroen Janssen 

NIBC – 25 november 2011 – Den Haag - Daan van der Ree 

Syntrus Achmea – 2 december 2011 –  Rijssen - Sander Bout 

Price Waterhouse Coopers – 20 december 2011 – Amsterdam - Martijn Mouwens 

Price Waterhouse Coopers – 20 december  2011– Amsterdam -Caroline Beijdorff 
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Bijlage 2 Basisplan keuze experiment 

Treatment 

combination A B C D E   

1 0 0 0 0 0 

2 0 1 1 2 3 

3 0 2 2 3 1 

4 0 3 3 1 2 

5 1 0 1 1 1 

6 1 1 0 3 2 

7 1 2 3 2 0 

8 1 3 2 0 3 

9 2 0 2 2 2 

10 2 1 3 0 1 

11 2 2 0 1 3 

12 2 3 1 3 0 

13 3 0 3 3 3 

14 3 1 2 1 0 

15 3 2 1 0 2 

16 3 3 0 2 1 
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Bijlage 3 Keuzelabels 

  

Treatment 

combination A B C D E 

1 kantoren uitstekend 20% 20% 5% 

2 kantoren goed 40% 60% 20% 

3 kantoren matig 60% 80% 10% 

4 kantoren slecht 80% 40% 15% 

5 winkels uitstekend 40% 40% 10% 

6 winkels goed 20% 80% 15% 

7 winkels matig 80% 60% 5% 

8 winkels slecht 60% 20% 20% 

9 bedrijfsruimten uitstekend 60% 60% 15% 

10 bedrijfsruimten goed 80% 20% 10% 

11 bedrijfsruimten matig 20% 40% 20% 

12 bedrijfsruimten slecht 40% 80% 5% 

13 woningen uitstekend 80% 80% 20% 

14 woningen goed 60% 40% 5% 

15 woningen matig 40% 20% 15% 

16 woningen slecht 20% 80% 10% 
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Bijlage 4 Output Anova en Chi-kwadraat 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Stellling1 * 

Typeorganisatie 

Between Groups (Combined) 37,998 2 18,999 17,235 ,000 

Within Groups 256,850 233 1,102   

Total 294,847 235    

Stelling2 * 

Typeorganisatie 

Between Groups (Combined) ,871 2 ,436 ,552 ,577 

Within Groups 183,921 233 ,789   

Total 184,792 235    

Stelling3 * 

Typeorganisatie 

Between Groups (Combined) 1,159 2 ,579 ,630 ,534 

Within Groups 214,312 233 ,920   

Total 215,470 235    

Stelling4 * 

Typeorganisatie 

Between Groups (Combined) 11,628 2 5,814 4,908 ,008 

Within Groups 275,999 233 1,185   

Total 287,627 235    

Stelling5 * 

Typeorganisatie 

Between Groups (Combined) 2,470 2 1,235 1,916 ,149 

Within Groups 150,208 233 ,645   

Total 152,678 235    

Stelling6 * 

Typeorganisatie 

Between Groups (Combined) 13,173 2 6,587 3,269 ,040 

Within Groups 469,454 233 2,015   

Total 482,627 235    

Stelling7 * 

Typeorganisatie 

Between Groups (Combined) 26,523 2 13,261 11,201 ,000 

Within Groups 275,867 233 1,184   

Total 302,390 235    

 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Stellling1 * Functie Between Groups (Combined) 7,437 4 1,859 1,494 ,205 

Within Groups 287,410 231 1,244   

Total 294,847 235    

Stelling2 * Functie Between Groups (Combined) 2,460 4 ,615 ,779 ,540 

Within Groups 182,333 231 ,789   

Total 184,792 235    

Stelling3 * Functie Between Groups (Combined) 1,864 4 ,466 ,504 ,733 

Within Groups 213,607 231 ,925   

Total 215,470 235    

Stelling4 * Functie Between Groups (Combined) 1,520 4 ,380 ,307 ,873 

Within Groups 286,107 231 1,239   

Total 287,627 235    

Stelling5 * Functie Between Groups (Combined) ,753 4 ,188 ,286 ,887 

Within Groups 151,925 231 ,658   

Total 152,678 235    

Stelling6 * Functie Between Groups (Combined) 2,790 4 ,698 ,336 ,854 

Within Groups 479,837 231 2,077   

Total 482,627 235    

Stelling7 * Functie Between Groups (Combined) ,864 4 ,216 ,165 ,956 

Within Groups 301,526 231 1,305   

Total 302,390 235    
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 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Stellling1 * Werkervaring Between Groups (Combined) 2,191 5 ,438 ,344 ,886 

Within Groups 292,657 230 1,272   

Total 294,847 235    

Stelling2 * Werkervaring Between Groups (Combined) 4,201 5 ,840 1,070 ,378 

Within Groups 180,591 230 ,785   

Total 184,792 235    

Stelling3 * Werkervaring Between Groups (Combined) 4,196 5 ,839 ,913 ,473 

Within Groups 211,275 230 ,919   

Total 215,470 235    

Stelling4 * Werkervaring Between Groups (Combined) 7,207 5 1,441 1,182 ,319 

Within Groups 280,420 230 1,219   

Total 287,627 235    

Stelling5 * Werkervaring Between Groups (Combined) 1,231 5 ,246 ,374 ,866 

Within Groups 151,447 230 ,658   

Total 152,678 235    

Stelling6 * Werkervaring Between Groups (Combined) 8,054 5 1,611 ,781 ,565 

Within Groups 474,573 230 2,063   

Total 482,627 235    

Stelling7 * Werkervaring Between Groups (Combined) 4,050 5 ,810 ,624 ,681 

Within Groups 298,340 230 1,297   

Total 302,390 235    

 

 

 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Stellling1 * Geslacht Between Groups (Combined) 2,178 1 2,178 1,742 ,188 

Within Groups 292,669 234 1,251   

Total 294,847 235    

Stelling2 * Geslacht Between Groups (Combined) 1,287 1 1,287 1,641 ,201 

Within Groups 183,505 234 ,784   

Total 184,792 235    

Stelling3 * Geslacht Between Groups (Combined) ,118 1 ,118 ,129 ,720 

Within Groups 215,352 234 ,920   

Total 215,470 235    

Stelling4 * Geslacht Between Groups (Combined) ,011 1 ,011 ,009 ,925 

Within Groups 287,616 234 1,229   

Total 287,627 235    

Stelling5 * Geslacht Between Groups (Combined) ,274 1 ,274 ,421 ,517 

Within Groups 152,404 234 ,651   

Total 152,678 235    

Stelling6 * Geslacht Between Groups (Combined) 1,651 1 1,651 ,803 ,371 

Within Groups 480,976 234 2,055   

Total 482,627 235    

Stelling7 * Geslacht Between Groups (Combined) ,825 1 ,825 ,640 ,425 

Within Groups 301,565 234 1,289   

Total 302,390 235    
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Bijlage 5 Output Nlogit MNL  

+---------------------------------------------+ 
| Discrete choice and multinomial logit models| 
+---------------------------------------------+ 
Normal exit from iterations. Exit status=0. 
+---------------------------------------------+ 
| Discrete choice (multinomial logit) model   | 
| Maximum Likelihood Estimates                | 
| Model estimated: Mar 11, 2012 at 08:57:27AM.| 
| Dependent variable               Choice     | 
| Weighting variable                 None     | 
| Number of observations             1888     | 
| Iterations completed                  7     | 
| Log likelihood function       -1467.811     | 
| Number of parameters                 16     | 
| Info. Criterion: AIC =          1.57183     | 
|   Finite Sample: AIC =          1.57199     | 
| Info. Criterion: BIC =          1.61881     | 
| Info. Criterion:HQIC =          1.58913     | 
| R2=1-LogL/LogL*  Log-L fncn  R-sqrd  RsqAdj | 
| Constants only   -2042.9615  .28153  .27847 | 
| Response data are given as ind. choice.     | 
| Number of obs.=  1888, skipped   0 bad obs. | 
+---------------------------------------------+ 
 
+---------------------------------------------+ 
| Notes No coefficients=> P(i,j)=1/J(i).      | 
|       Constants only => P(i,j) uses ASCs    | 
|         only. N(j)/N if fixed choice set.   | 
|         N(j) = total sample frequency for j | 
|         N    = total sample frequency.      | 
|       These 2 models are simple MNL models. | 
|       R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)  | 
|       RsqAdj=1-[nJ/(nJ-nparm)]*(1-R-sqrd)   | 
|         nJ   = sum over i, choice set sizes | 
+---------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
 BASIS   |    -.00759798       .07659249     -.099   .9210 
 VAR1A   |    -.52643354       .11024991    -4.775   .0000 
 VAR1B   |     .35020149       .08403566     4.167   .0000 
 VAR1C   |    -.14925480       .14678153    -1.017   .3092 
 VAR2A   |    1.16752938       .11772862     9.917   .0000 
 VAR2B   |     .69531310       .08738729     7.957   .0000 
 VAR2C   |    -.72435038       .09727590    -7.446   .0000 
 VAR3A   |   -1.43995378       .12560883   -11.464   .0000 
 VAR3B   |    -.01108541       .12084002     -.092   .9269 
 VAR3C   |     .52599450       .08698951     6.047   .0000 
 VAR4A   |    -.54835723       .11079719    -4.949   .0000 
 VAR4B   |     .15051282       .10967394     1.372   .1699 
 VAR4C   |     .06485970       .10482864      .619   .5361 
 VAR5A   |    -.41284877       .13055764    -3.162   .0016 
 VAR5B   |    -.12669041       .10443125    -1.213   .2251 
 VAR5C   |     .75459505       .08581180     8.794   .0000 
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Bijlage 6 Output Nlogit MNL per type organisatie 

+---------------------------------------------+ 
| Discrete choice and multinomial logit models| 
+---------------------------------------------+ 
Normal exit from iterations. Exit status=0. 
+---------------------------------------------+ 
| Discrete choice (multinomial logit) model   | 
| Maximum Likelihood Estimates                | 
| Model estimated: Mar 11, 2012 at 09:06:50AM.| 
| Dependent variable               Choice     | 
| Weighting variable                 None     | 
| Number of observations             1888     | 
| Iterations completed                  7     | 
| Log likelihood function       -1414.053     | 
| Number of parameters                 64     | 
| Info. Criterion: AIC =          1.56573     | 
|   Finite Sample: AIC =          1.56815     | 
| Info. Criterion: BIC =          1.75364     | 
| Info. Criterion:HQIC =          1.63493     | 
| R2=1-LogL/LogL*  Log-L fncn  R-sqrd  RsqAdj | 
| Constants only   -2042.9615  .30784  .29591 | 
| Response data are given as ind. choice.     | 
| Number of obs.=  1888, skipped   0 bad obs. | 
+---------------------------------------------+ 
 
+---------------------------------------------+ 
| Notes No coefficients=> P(i,j)=1/J(i).      | 
|       Constants only => P(i,j) uses ASCs    | 
|         only. N(j)/N if fixed choice set.   | 
|         N(j) = total sample frequency for j | 
|         N    = total sample frequency.      | 
|       These 2 models are simple MNL models. | 
|       R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)  | 
|       RsqAdj=1-[nJ/(nJ-nparm)]*(1-R-sqrd)   | 
|         nJ   = sum over i, choice set sizes | 
+---------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
 BASIS   |     .20932995       .21471352      .975   .3296 
 VAR1A   |    -.36746059       .26314815    -1.396   .1626 
 VAR1B   |     .07829108       .23255412      .337   .7364 
 VAR1C   |     .15239980       .47886604      .318   .7503 
 VAR2A   |    1.30556035       .28369174     4.602   .0000 
 VAR2B   |     .24959931       .24985431      .999   .3178 
 VAR2C   |    -.75863609       .26437570    -2.870   .0041 
 VAR3A   |   -1.56477955       .30855962    -5.071   .0000 
 VAR3B   |     .11454989       .30929265      .370   .7111 
 VAR3C   |     .64183595       .23414773     2.741   .0061 
 VAR4A   |    -.75301788       .28138020    -2.676   .0074 
 VAR4B   |    -.26783648       .28850124     -.928   .3532 
 VAR4C   |     .48468378       .27626323     1.754   .0794 
 VAR5A   |    -.21592664       .31021861     -.696   .4864 
 VAR5B   |    -.26123979       .27601883     -.946   .3439 
 VAR5C   |     .73255070       .23664386     3.096   .0020 
 T1BA    |    -.19244936       .25935297     -.742   .4581 
 T1V1A   |    -.06122606       .33042159     -.185   .8530 
 T1V1B   |     .27861030       .27955541      .997   .3189 
 T1V1C   |    -.24703875       .55788423     -.443   .6579 
 T1V2A   |    -.04855219       .35304434     -.138   .8906 
 T1V2B   |     .52970867       .29780139     1.779   .0753 
 T1V2C   |     .09020743       .31580746      .286   .7752 
 T1V3A   |    -.16112530       .39168745     -.411   .6808 
 T1V3B   |    -.35402902       .39276450     -.901   .3674 
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 T1V3C   |    -.00563633       .28228669     -.020   .9841 
 T1V4A   |     .03988448       .34929654      .114   .9091 
 T1V4B   |     .32515433       .34390829      .945   .3444 
 T1V4C   |    -.43098289       .34343742    -1.255   .2095 
 T1V5A   |    -.49282230       .40676608    -1.212   .2257 
 T1V5B   |     .14761201       .34331959      .430   .6672 
 T1V5C   |     .11739903       .28407671      .413   .6794 
 T2BA    |     .06041451       .30618859      .197   .8436 
 T2V1A   |    -.54733808       .42108570    -1.300   .1937 
 T2V1B   |     .16082063       .33040258      .487   .6264 
 T2V1C   |    -.20536913       .62587590     -.328   .7428 
 T2V2A   |     .28317749       .43408982      .652   .5142 
 T2V2B   |     .63872173       .34630056     1.844   .0651 
 T2V2C   |    -.58486218       .41005748    -1.426   .1538 
 T2V3A   |     .30602512       .43101654      .710   .4777 
 T2V3B   |     .30623501       .44264297      .692   .4890 
 T2V3C   |    -.44797984       .37252771    -1.203   .2292 
 T2V4A   |     .68227456       .38946552     1.752   .0798 
 T2V4B   |     .54228449       .44785654     1.211   .2260 
 T2V4C   |    -.51089288       .38352834    -1.332   .1828 
 T2V5A   |     .19627564       .44028575      .446   .6557 
 T2V5B   |    -.16446351       .41345310     -.398   .6908 
 T2V5C   |     .12750268       .34333714      .371   .7104 
 T3BA    |    -.57911432       .25688683    -2.254   .0242 
 T3V1A   |    -.68229997       .37161032    -1.836   .0663 
 T3V1B   |     .56543513       .28013452     2.018   .0435 
 T3V1C   |    -.24839453       .53427060     -.465   .6420 
 T3V2A   |    -.27529837       .38211234     -.720   .4712 
 T3V2B   |     .59841234       .29703466     2.015   .0439 
 T3V2C   |     .05609932       .32615291      .172   .8634 
 T3V3A   |     .36096041       .40474181      .892   .3725 
 T3V3B   |     .00514245       .37367950      .014   .9890 
 T3V3C   |    -.20602263       .29297765     -.703   .4819 
 T3V4A   |     .31318652       .36917345      .848   .3962 
 T3V4B   |     .63554615       .36021071     1.764   .0777 
 T3V4C   |    -.49928924       .33802248    -1.477   .1397 
 T3V5A   |    -.05372498       .40579083     -.132   .8947 
 T3V5B   |     .15603293       .34247198      .456   .6487 
 T3V5C   |    -.16489299       .29426536     -.560   .5752 
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Bijlage 7 Log likelihood ratio test 

 

Model LL DF Df verschil -2 LL functie Chi critical 

Base model -2.025 16 
   

Geschat model alle respondenten -1.414 16 0 1221,82 26,29623 

      

Model LL DF Df verschil -2 LL functie Chi critical 

Base model -2.025 16 
   

Geschat model per type organisatie -1.468 16 0 1114,30 83,67526 

      

Model LL DF Df verschil -2 LL functie Chi critical 

Geschat model per type organisatie -1.468 64 
   

Geschat model alle respondenten -1.414 16 48 107,52 65,17077 

 

 

 


