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Vrees voor gebrek maakt de dief en de vrek. 
Dit is bij alle levende wezens zo, maar in de mens alleen is bovendien hoogmoed, die een schijn van glorie meent te 

vinden in rijkdom en in het overtreffen van anderen. 

Uit: N. de Rooij, Utopia gewonnen en verloren, 's-Gravenhage 1950. 



VOORWOORD 

Voor U ligt mijn afstudeeronderzoek ter afronding van de opleiding tot bouwkundig ingenieur aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het onderzoek heeft plaats gevonden in het kader van de leerstoel Vastgoedbeheer, en is 
voltooid onder begeleiding van een Nederlandse beleggingsinstelling in commercieel Duits vastgoed: AZL Beheer 
nv, te Heerlen. 

Het onderzoek betreft het ontwerp van een vergoedingenstructuur tussen een Nederlandse beleggingsinstelling en 
een Duitse vastgoedmanagement-organisatie, en waarbij in het gehele vastgoedbeheerproces een transparante 
structuur wordt aangebracht. In eerste instantie wordt de internationale relatie tussen de beleggingsinstelling en de 
vastgoedmanagement-organisaties genegeerd, dit om een duidelijkere opbouw in het onderzoek te krijgen, en het 
tevens een algemeen karakter mee te geven. Slechts bij de uiteindelijke inrichting van de mogelijke vergoedingen
structuren worden de randvoorwaarden voor een Nederlands-Duitse organisatie geïntegreerd. 
Omdat het onderzoek in eerste aanleg algemeen van aard is, werd mij duidelijk waarom de diffuse structuur tussen 
beleggingsinstellingen en vastgoedmanagement-organisaties moeilijk te doorbreken is. Enerzijds vanwege de 
bemoeienissen van de beleggingsinstellingen met de bedrijfsvoering van de vastgoedmanagement-organisaties, en 
anderzijds vanwege de lage beheer-vergoedingen, tezamen resulterend in een onderling wantrouwen. 
Dit onderzoek doet een poging om dit wederzijdse wantrouwen te slechten, middels het opheffen van de diffuse 
structuur. Het doel hiervan is de performance te vergroten m.b.v. een benchmark. Daarom dient het eerder 
aangehaalde fragment van N. de Rooij als contra-gewicht voor het gehele onderzoek, namelijk het vergroten van 
de rijkdom en het overtreffen van de ander. Het ontwerp zelf pretendeert overigens geen utopische voorstelling te 
zijn, maar is gebaseerd op voorwaarden zoals die nu ten ene male door de -achterdochtige- mens worden gesteld. 

Dit onderzoek is tot stand gekomen onder begeleiding van AZL Beheer nv. Hierbij wil ik AZL Beheer nv 
bedanken voor de deskundige en openhartige steun tijdens de voltooiing van het onderzoek, en de middelen welke 
mij hiervoor ter beschikking werden gesteld. Mijn speciale dank gaat uit naar de afdeling AZL Vastgoed Duitsland 
nv. 

Daarbij wil ik de leden van mijn begeleidingscommissie, professor Keeris en de heer Maussen van de Technische 
Universiteit Eindhoven en de heer Roes van AZL Beheer nv, bedanken voor de vele nuttige kritieken en aanbeve
lingen die hebben bijgedragen aan een fijne en boeiende afstudeerperiode. 

Tenslotte, wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun tijdens de afstudeerperiode. 

Maastricht, december 1998 

Jacques Verhey 
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1. ONDERZOEKSOPZET 

1.1 INLEIDING 

Onder invloed van de tegenvallende marktontwikkelingen van vastgoedbeleggingen ontstaat bij vele (professionele) 
beleggers een groeiende weerstand tegen het beleggen in deze asset class. Voor beleggers is dit de belangrijkste 
oorzaak het aandeel vastgoed in de asset-mix te verlagen; doorgaans ten faveure van aandelen. Er dienen een aantal 
oorzaken van deze ontwikkelingen onderzocht te worden (hfdst. 3). Een belangrijke oorzaak blijkt de starre 
relatie tussen de verschillende actoren binnen het vastgoedbeheer te zijn. Vastgoedbeleggingsfondsen realiseren zich 
dat hervormingen in de relatie tussen beleggingsfondsen en de vastgoedmanagementorganisaties (VMO's), noodza
kelijk zullen zijn om beleggers weer over te halen om in vastgoed te investeren. De aandeelhouders in vastgoed
fondsen eisen immers een duidelijker inzicht in de opbouw van de performance om hun resultaat te kunnen 
meten, en vooral met andere fondsen en beleggingen te vergelijken. Hierdoor zal en moet het gehele vastgoedbe
heerproces een meer transparant karakter moeten krijgen. 
De huidige situatie is min of meer een patstelling. De VMO's willen wel hervormen, maar kunnen door hun 
beperkte middelen en zeggenschap nauwelijks zelf actie ondernemen; ze streven naar een verdere uitbreiding van 
hun takenpakket, met als doel het professionaliseren van de organisatie en het verhogen van de kwaliteit van hun 
dienstverleningspakket. De beleggers zouden hier veelal hun voordeel uit kunnen halen, maar deze, door VMO's 
ontwikkelde, nieuwe organisatievormen als co-makerships en fundmanagement ondervinden daarbij echter de 
nodige scepsis van beleggerszijde. Dit wantrouwen is gebaseerd op een aantal aspecten met betrekking tot de 
huidige situatie. Beleggers redeneren veelal dat indien de VMO zijn taken en verantwoordelijkheden wil uitbrei
den, dit moet worden gefundeerd op een solide basis . Volgens vele beleggingsfondsen ontbreekt deze basis, omdat 
het operationele beheer, de care-business van de VMO, nog teveel te wensen overlaat. Indien men de VMO kan 
overhalen of dwingen deze achterstand weg te werken staat de weg open naar een grotere inbreng van de VMO in 
het gehele vastgoedbeheertraject. 
In dit onderzoek wordt een poging ondernomen om dit voor elkaar te krijgen. Onderzocht wordt om d.m.v. een 
nieuwe vergoedingen-structuur voor de externe beheerder, deze te motiveren meer aandacht te schenken aan de 
belangen die zijn opdrachtgever aan zijn investering hecht (het realiseren van een rendement met een bijpassend 
risico-profiel). De verschillende randvoorwaarden die daarvoor vervuld moeten worden -inclusief het meten van de 
resultaten- zullen hierbij niet achterwege kunnen blijven. 
Het gehele onderzoek zal plaatsvinden vanuit de optiek van een relatie tussen een Nederlandse belegger en een 
Duitse vastgoedmanagementorganisatie. De voortdurende internationalisering van Nederlandse beleggers m.b.t. 
beleggen in het buitenland is hier verantwoordelijk voor. Voor de Nederlands/Duitse relatie is met name van 
belang de (verplichte) afwezigheid van een vestiging voor een buitenlandse beleggingsinstelling in Duitsland zelf, 
vanwege de vele fiscale aspecten die hiermee samenhangen (hfdst. 4). Dit impliceert dat de externe Duitse beheer
der -veel meer dan in een Nederland-Nederland situatie- autonoom moet optreden en derhalve ook een grotere 
verantwoordelijkheid voor het gehele vastgoedbeheertraject draagt. Deze extra dimensie dwingt de beleggingsinstel
ling om een meer terughoudende positie t.a.v. het operationele beheer in te nemen, en dus ook een andere 
vergoedingen-structuur (hfdst. 5) toe te passen dan bij een binnen-Nederlandse relatie. 

1.2. PROBLEEM- EN DOELSTELLING 

Probleemstelling: 
"Welke vergoedingen-structuur tussen vastgoedmanagementorganisatie en beleggingsinstelling, behorende bij het 
organisatie-model tussen Nederlandse beleggingsinstelling en Duitse vastgoedmanagementorganisatie, biedt de 
grootst mogelijke performance gedurende het gehele vastgoedbeheertraject?" 

Begrippen: 
* Vergoedingen-structuur 

Met een vergoedingen-structuur wordt bedoeld de kwalitatieve en kwantitatieve methode voor een 
beleggingsinstelling, om de externe vastgoedmanagementorganisatie voor haar behaalde resultaten te 
belonen. 

ondm ocksoyzet 
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* Organisatiemodel 
Om de relatie tussen organisatie en performance, bij beleggers en vastgoedmanagementorganisaties 
gestructureerd te kunnen vaststellen, is een modelmatige aanpak vereist om de uiteindelijke beslissing 
t.a.v. een nieuwe vergoedingen-structuur te kunnen funderen. Het organisatiemodel dient inzicht te geven 
in de taak- en doelstellingen met bijbehorende verantwoordelijkheden van de betrokken partijen tijdens 
het gehele vastgoedbeheerproces. 

* V astgoedbeheertraject 
Dit traject omvat de tijd die verstrijkt vanaf het moment van initiatief tot aanwending, de exploitatie, tot 
en met het afstoten van een te beschouwen vastgoedobject. 

* V astgoedmanagementorganisatie 
De vastgoedmanagementorganisatie is de zelfstandige partij binnen het vastgoedbeheertraject, welke zorg 
draagt voor het property management van het vastgoedobject gedurende het gehele exploitatietraject. 
Doelstelling van een vastgoedmanagementorganisatie is het continueren van de afzet van hun dienstverle
ningsprodukten. 

* Performance 
Het lokaliseren en waarderen van risico's en opbrengsten welke door belegger en vastgoedmanagementor
ganisatie tijdens het gehele vastgoedbeheertraject worden ondervonden. Bij het objectief waarderen van 
risico's en prestaties is het noodzakelijk om een benchmark vast te stellen voor de verschillende indicato
ren. Deze indicatoren geven inzicht in de beheerprocessen welke het meest bepalend zijn voor de uit
eindelijke performance van het belegde vastgoed. 

* Vastgoedobject 
In dit kader wordt gesproken over een vastgoedobject welke een belegger aanwendt, om er vervolgens een 
bepaald rendement op te behalen met bijbehorend risicoprofiel. 

Om de nieuwe vergoedingen-structuur te kunnen ontwerpen, kan de beschreven probleemstelling opgesplitst 
worden in een aantal deelvragen om een duidelijker beeld te kunnen schetsen van de totale problematiek die met 
deze probleemstelling samenhangt. De deelvragen worden vervolgens in het rapport in min of meer dezelfde 
volgorde beantwoord. De volgorde bestaat dan ook uit een eerste oriëntatie-fase vervolgens het onderzoek om 
uiteindelijk een voorstel voor een nieuwe vergoedingen-structuur te kunnen aandragen. 

Deelvragen: 

1.) Hoe is de huidige vergoedingen-structuur tussen Nederlandse beleggingsinstelling en Duitse 
vastgoedmanagementorganisatie? 

2.) Hoe functioneert de Duitse vastgoedmarkt voor Nederlandse beleggingsinstellingen? 

3.) Welke methodes staan open om een meer competitieve vergoedingen-structuur tussen beleggings
instelling en VMO te creëren? 

4.) Hoe kunnen de geleverde prestaties van een VMO gemeten worden? 

5.) Welke vergoedingen-structu(u)r(en) tussen beleggingsinstelling en VMO kunnen hieruit voort
vloeien? 

Het nieuwe model dient te zorgen voor een performance verbetering, dit impliceert dat niet alleen voor een risico 
reductie gekozen kan worden. Immers, een reductie van het risico is geen doelstelling een der partijen, het is 
slechts een mogelijkheid om aan de doelstelling, de performance vergroten, te voldoen. Om de performance te 
vergroten staan meer mogelijkheden open dan alleen een verlaging van het risico. 
De vraag of een organisatie tussen belegger en vastgoedmanagementorganisatie geschikt is om te reorganiseren, zal 

onderzoeksoyzet 
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dan ook slechts beantwoord kunnen worden indien, na intensief onderzoek, blijkt dat de huidige situatie niet de 
optimale risico/rendement verhouding betreft. Het is dus zeker niet noodzakelijk dat men tot reorganisatie moet 
overgaan als beide partijen ontevreden zijn over de huidige organisatie-verhouding cq vergoedingen-structuur. Het 
resultaat kan immers tezamen groter zijn dan dat slechts één der partijen een voor haar geschikte uitgangspositie 
creëert. In deze oriëntatie-fase is de invloed van de besluitvorming het grootst op het eindresultaat, en dus ook op 
het uiteindelijke risico en rendement. 
Hieruit kan de volgende doelstelling voor het onderzoek omschreven worden als: 

Doelstelling: 
"Het ontwerpen van een vergoedingen-structuur waarbij inzicht wordt verkregen van de participatie in de 
performance van zowel de Nederlandse beleggingsinstelling als Duitse vastgoedmanagementorganisatie in het 
gehele vastgoedbeheerproces, en de vergoeding derhalve in relatie komt te staan met de geleverde performance 
door beide partijen. " 

1.3. OPBOUW VAN ONDERZOEK 

Om de uiteindelijke beleidsbeslissing te kunnen funderen is het van belang om het onderzoek gestructureerd en 
transparant te laten verlopen. Het opzetten van een nieuwe vergoedingen-structuur is een complex geheel omdat 
er meerdere probleem-aspecten bij betrokken zijn, namelijk: 

* ontwikkeling van een langdurig geldend concept m.b.t. de performance-participatie in het vastgoedbe
heertraject; 
* standaardisering en documentatie van zowel prestatie- als risicofactoren, in de vorm van uniform 
toepasbare onderdelen; 
* ontwikkeling van een vergoedingen-structuur waarin diverse zelfstandige (heterogene) partijen participe
ren met verschillende belangen; 
* ontwikkeling van een systematiek voor het beoordelen en analyseren van de performance gerealiseerd 
door de beleggingsinstelling en VMO. 

Daarom is gekozen voor een tijdsafhankelijke onderverdeling, omdat de invloed op de uiteindelijke beslissing 
afneemt gedurende de opeenvolgende fases. Het onderzoek is onder te verdelen in drie fases, te weten: 

1.) oriëntatiefase 
2.) onderzoeksfase 
3.) ontwikkelingsfase 

ad 1.) De opdracht tijdens de oriëntatiefase is allereerst het zichtbaar maken van de huidige situatie m.b.t. positie 
en vaardigheden van de verschillende partijen binnen de vastgoedmarkt. Het succes van een idee is 
immers afhankelijk van een goede analyse van zowel de uitgangssituatie als de succesfactoren daar binnen. 
De oriëntatiefase kan aldus worden onderverdeeld in drie verschillende basisactiviteiten. Ten eerste de 
inventarisatie van de actoren binnen de vastgoedmarkt en hun functioneren hierin. Op de tweede plaats 
wordt nagegaan waarin het fundament ligt voor de probleemstelling, en hoe hierop door de verschillende 
actoren op geanticipeerd wordt. In de laatste fase van de oriëntatie wordt bekeken wat voor mogelijkhe
den open staan om de ontstane problematiek te elimineren. 

ad 2.) De oriëntatiefase levert weliswaar een groot aantal aanknopingspunten, echter geen werkelijke funda
menten voor een ontwerp van een nieuwe vergoedingen-structuur. Dit geldt voornamelijk omdat er een 
grote heterogeniteit in niveau, doelstellingen, grootte en geografische ligging tussen de VMO's bestaat. 
Een positief resultaat uit de oriëntatiefase betekent een grotere waarschijnlijkheid voor het succes van een 
nieuwe vergoedingen-structuur, maar biedt geen soelaas voor een gefundeerde beleidsbeslissing. Het effect 
van een dergelijke beslissing reikt zo ver, dat men zich moet kunnen verzekeren van het langdurige succes 
ervan. In de onderzoeksfase wordt dan ook een vergaande exploratie van de potentiële mogelijkheden voor 
een nieuwe structuur, een evaluatie van verkregen informatie, en peilingen onder de verschillende actoren 
uitgevoerd, om enige methodes te kunnen filtreren die zouden kunnen dienen voor de uiteindelijke 
vergoedingen-structuur. 

ondmoeksoyzet 
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ad 3.) Met de ontwikkelingsfase eindigt het rapport. Deze fase valt uiteen in twee separate activiteiten. Eerst 
worden de methodes die uit de onderzoeksfase overblijven dermate beschreven dat zij in uniform toepas
bare onderdelen van prestatie- en risicofactoren met elkaar vergeleken kunnen worden. De uiteindelijke 
synthese van de onderdelen dient te zorgen voor een (nieuwe) toepasbare vergoedingen-structuur. 

5 
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2. BELEGGEN IN VASTGOED 

2.1. INLEIDING 

Het beleggen van kapitaal dient uiteindelijk slechts één doel: het behalen van een positief rendement. Dit rende
ment kan worden opgedeeld in een direct en indirect rendement. Het directe rendement bestaat uit de opbreng
sten van rente, huur of dividend. Het indirecte rendement is afhankelijk van de waardemutatie van het belegde 
vermogen gedurende de beleggingstermijn. Alvorens het vermogen te beleggen, wordt doorgaans een voorspelling 
gemaakt aangaande het te verwachten rendement met bijbehorend risicoprofiel, liquiditeit, fiscaliteit en manage
ment. Nadat deze aspecten grondig bestudeerd zijn, wordt besloten in welke categorie men gaat beleggen (asset 
allocation). 

I •·••>•••/·•· .... · ..... ····•·•···•••··.••·•··•····••·••···•·•·•··• Ui••••••••••••••••••i••>••••• i ~~~igîîti~.i••••••••••••••••••••u••••• >•••••••···••····•··•······•·•··· 

V astrentend 

* Onderhandse 
leningen 
* Obligaties 
* Hypothecaire 
leningen 

1guur 2.1. 

Aandelen 

Zakelijk 

Vastgoed 

Direct 

Buitenland Nederland 

* Woningen * Woningen 
* Winkels * Winkels 
* Kantoren * Kantoren 

Cash 

Indirect 
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In de huidige marktsituatie kiezen veel beleggers voor aandelen als beleggingscategorie. Aandelen zijn liquide, 
fiscaal aantrekkelijk, vragen weinig arbeidsinspanning, en bieden veelal een aantrekkelijk rendement. Als mogelijke 
nadelen kunnen het hogere risico en conjunctuur-gevoeligheid van deze categorie genoemd worden. 
Men kan ook beleggen om de waarde van het kapitaal over (zeer) lange termijn te verzekeren met zo min 
mogelijk risico, bijvoorbeeld in staatsobligaties en edelmetalen. Wil men het kapitaal beleggen om een forse 
vermogensgroei op korte termijn te realiseren, dan dient men de bijbehorende risico's te accepteren. Voorbeelden 
hiervan zijn opties, futures, en warrants maar ook bijvoorbeeld grondspeculatie. Is het de bedoeling om het 
kapitaal te beleggen om een gemiddeld rendement op een (middel)lange termijn met een laag risicoprofiel te 
verkrijgen, dan zijn vastgoedbeleggingen een (goed) alternatief. Beleggen in vastgoed heeft een aantal pluspunten. 
Ten eerste, en tevens belangrijkste, is het lage risicoprofiel van beleggen in vastgoed, hetgeen een mooi uitgangs
punt is om het belegde kapitaal op langere termijn waardevast te stellen. Dit lage risicoprofiel is te wijten aan de 
relatieve inflatie-ongevoeligheid en de continuïteit van de kasstroom uit de huuropbrengsten. Ten tweede heeft 
vastgoed een andere conjuncturele cyclus dan andere beleggings-categorieën. Deze cyclus gaat meestal over een 
langere termijn waarbij dient te worden opgemerkt dat de fluctuaties minder hevig zijn als bij de overige beleg
gings-categorieën (uitgezonderd edelmetalen). Hierdoor ontstaat een grotere risico-spreiding indien men negatief 
correleert in de beleggingsmix. Het derde pluspunt is gelegen in de heterogeniteit van produkt en markt waardoor 
binnen de vastgoedcategorie ook nog een risico spreiding mogelijk is . Er kleven echter ook nadelen aan beleggen 
in vastgoed. 
Het belegde vermogen is nauwelijks liquide. Om toch een hoge liquiditeit te krijgen kan men terecht bij de 
beursgenoteerde vastgoedfondsen. Dit noemt men het indirect beleggen in vastgoed, waarbij overigens de vraag 
gesteld kan worden of men überhaupt wel in vastgoed belegd (van Tartwijk, 1993). Een ander nadeel is dat 
beleggen in vastgoed arbeidsintensief is. Er is veel specifieke kennis en personeel voor nodig in vergelijking met 
overige asset classes. Dit valt voor een groot deel te wijten aan de ondoorzichtige markt voor vastgoed, zeker 
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m.b.t. de kwantiteit van het belegde vermogen. Oorzaken hiervan zijn de heterogeniteit van de objecten en de 
diversiteit van de markten waarin deze objecten geplaatst zijn. Verder is direct beleggen in vastgoed een kostbare 
zaak. De inleg voor een enkel object is doorgaans zo hoog, dat deze beleggingscategorie voor vele particulieren 
afvalt. Slechts grote beleggingsfondsen als levensverzekeraars, pensioenfondsen en vastgoedfondsen zijn in staat om 
(een deel van) hun vermogen in vastgoed te steken. 
Voor een nadere bestudering van de vastgoedmarkt -vanuit de optiek van beleggingsinstellingen-, wordt onder
zocht welke factoren van invloed zijn op de economische functie van deze markt. De economische functie is 
immers de belangrijkste functie voor beleggers, daar het genereren van inkomsten de reden van bestaan is voor 
beleggingsinstellingen. 

2.2. ECONOMISCHE FUNCTIE VAN VASTGOED 

Indien iemand in vastgoed wil gaan beleggen, dient deze één of meerdere vastgoedobject te kopen, en dient er een 
wederpartij te zijn die het betreffende object verkoopt. De uitgave om het object te kopen, vertegenwoordigt de 
opbrengst voor de verkoper en zorgt voor flexibiliteit in de markt. Als de koper zijn object aankoopt, en het 
verschil tussen de marktprijs en de koopprijs als een positieve cash-stroom ontvangt, weerspiegelt dit de verkoper 
zijn negatieve cash-stroom. In theorie is er dus bij vastgoed-transacties sprake van zogenaamde zero-sum transacties 
(transactie kosten en andere kosten buiten beschouwing gelaten). Waarom hebben dergelijke transacties dan 
economische waarde? 
Het economische karakter van vastgoed kan niet bepaald worden door alleen de kasstromen en transactie
verschillen die hiermee gemoeid zijn te analyseren. Indien bijvoorbeeld, vastgoed wordt geanalyseerd in een 
economische omgeving waar risicofactoren en onvolledige informatie structureel relevante kenmerken zijn van de 
financiële structuur en economie, dan kan vastgoed een profijtelijke beleggingscategorie zijn. Daardoor zijn 
vastgoedbeleggingen geen zero-sum beleggingen in allocatieve termen. 
Voorgaande opmerkingen hebben een belangrijk gevolg: de economische voordelen (en later de risico's) van 
vastgoed kunnen niet alleen worden bepaald door alleen maar de vastgoedmarkt en haar actoren te analyseren. De 
vraag is niet of vastgoed rendabele beleggingen zijn of niet, maar of vastgoed een toegevoegde waarde of risico's 
hebben t.a.v. andere beleggings-categorieën. Er zijn immers andere beleggings-categorieën welke betere resultaten 
genereren dan vastgoed. De economische vraag is dus of vastgoed iets toevoegt aan de bestaande financiële 
marktstructuur. 
De functie van een financiële markt kan omschreven worden als: 

"De belangrijkste functie van de financiële markt is het mogelijk maken van de exploitatie en ontwikkeling van 
economische middelen, zowel in de ruimte als in de tijd, in een onzekere omgeving" (Merton, 1990). 

De economische functie van de financiële markten kunnen aldus worden onderverdeeld in drie dimensies: tijd, 
risico en informatie. 

I · .·· . .... ·.· .. ·.·••·•···< 1 

Tijd Risico 

Informatie 

Afhankelijk van deze drie dimensies dienen voortdurend (financiële) beslissingen genomen te worden, hetgeen een 
onzekere beslissing impliceert. Het is daarom niet verbazend dat de belangrijkste functie van het financieel 
systeem het lokaliseren van risico's t.a.v. de verschillende beleggingscategorieën is. De kapitaalmarkt is dan ook 
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voorzien van een uitgebreid arsenaal om deze risico's te diversificeren, o.a. door verschillende asset-classes, landen, 
tijd, indices, etc. De marktprijzen helpen de participanten in de markt in hun keuze in welke mate men dit risico 
wil dragen. Dit illustreert hoe de kapitaalmarkten functioneren als waardevolle bron voor informatie voor de 
betreffende actoren. Hoe dan ook, onvolledige informatie impliceert een serieuze beperking van de mate van 
efficiency voor een marktsysteem. De principaal-agent theorie en handel met voorkennis zijn de bekendste 
voorbeelden. 
De drie basisfuncties van de financiële markt zijn natuurlijk ook van toepassing op de vastgoedbeleggingen. Met 
betrekking tot de probleemstelling zoals geformuleerd in paragraaf 1.2. zal hier alleen verder op de informatie 
welke men benodigd om succesvol in vastgoed te kunnen beleggen. 

2.3. INFORMATIE-VOORZIENING 

2.3.1. INLEIDING 

Bij de informatie voorziening voor een belegger in vastgoed, is deze vooral afhankelijk van zowel macro- als 
micro-economische factoren. De eerstgenoemde informatie-factoren zal de belegger ten alle tijden zelf moeten 
identificeren en analyseren, omdat dit zijn eigenlijke basisactiviteiten inhoudt. Voor het tweede, de micro-econo
mische factoren is de belegger voornamelijk afhankelijk van de informatie die hij van zijn plaatselijke vertegen
woordiger (de VMO) krijgt aangereikt. Dit laatste is -en niet alleen in het kader van dit onderzoek- het meest 
moeilijke, omdat de macro-economische factoren doorgaans allang bekend zijn, transparant zijn, en makkelijk te 
verkrijgen (bijna kosteloos) . De VMO is dus van zeer grote invloed op de informatie-voorziening van de belegger. 
Vanwege de opzet van dit onderzoek zal alleen worden in gegaan op het verkrijgen van de Guiste) meso- en micro
economische gegevens. Onder meso-economische gegevens wordt hier verstaan, alle gegevens die betrekking 
hebben op de regionale en plaatselijke vastgoedmarkt. De micro-economische gegevens hebben betrekking op het 
object en haar directe omgeving waarin het geplaatst is . Alvorens deze gegevens te behandelen, moet worden 
bekeken hoe de informatie tot stand komt, de kwaliteit en aard van deze informatie, en de onderlinge commu
nicatie. 

2.3.2. COMMUNICATIE 

Communicatie binnen een organisatie vindt plaats als informatie wordt uitgewisseld. De communicatie kan 
plaatsvinden tussen mensen, machines (computers), en andere soorten media. Een deel van de informatie wordt 
door het informatiesysteem geleverd. De informatie kan haar taak in het communicatieproces alleen goed 
vervullen als de informatie is afgestemd op de ontvanger cq belegger. De informatie-behoefte naar soort, hoeveel
heid, kosten e.d. moet daartoe worden vastgesteld per belegger. 
Ook moeten de wegen worden vastgesteld waarlangs de communicatie loopt, zoals de horizontale, de verticale en 
de diagonale communicatiekanalen. Informatie-vervorming kan optreden als gevolg van ruis, waardoor berichten 
(de boodschap; de bedoeling) niet goed overkomen. De boodschap kan dan verkeerd worden geïnterpreteerd. 
Onder ruis worden alle niet beoogde toevoegingen aan het bericht verstaan. Bij een organisatie tussen belegger en 
VMO wordt dit voornamelijk veroorzaakt door de soms tegenstrijdige belangen van beide partijen waardoor het 
zgn. principaal/agent probleem kan optreden (zie verder hoofdstuk 6). 

2.3.3. AARD VAN INFORMATIE 

Informatie en gegevens zijn niet synoniem. Met informatie worden alle gegevens bedoeld, die betekenis hebben 
voor de gebruiker. Dit zijn alle gegevens die bijdragen tot zijn kennis, die nodig zijn voor beslissen en handelen en 
die, welke communicatie mogelijk maken. Niet alle gegevens hebben bij voorbaat betekenis. Voor de ene functio
naris (portefeuille-manager) kunnen de gegevens (bijv. ontwikkeling van servicekosten) de betekenis van informatie 
hebben, voor een andere functionaris (fondsmanager) hebben ze wellicht geen enkele inhoud. 
Een gegeven is niets meer dan een bepaald feit. Het gegeven krijgt eerst betekenis bij een bepaald referentiekader. 
Door het gegeven in een andere context te plaatsen verandert het van aard. De gegevens worden bijeengebracht in 
de zgn. data-bestanden, die neutraal van aard zijn. Gegevens worden pas informatie op het moment dat ze 
gebruikt worden voor een bepaald doel, dan wel tot actie en/ of kennisvermeerdering leiden. Gegevens moeten 
veelal bewerkingen ondergaan voor er sprake is van informatie. Dit noemt men het coderen van de gegevens. Ge-
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gevens vormen de grondstof voor het verwerkingsproces. De informatie is het eindprodukt. Ieder informatiesys
teem bevat daarom een gegevens verwerkend systeem voor het verzamelen van gegevens, het classificeren, het 
opslaan, het comprimeren, het transformeren, het selecteren, het vergelijken, kortom het veredelen tot informatie 
en het verstrekken daarvan aan belanghebbenden. Voor de transformatie van gegevens naar informatie kan 
gekozen worden voor drie verschillende paden (figuur 2.3.2.): 

bedoe-
ling 
van 
ver-
zender 

bron 
van 
infor-
matie 

geco-
deerd 
be-
richt 

bood-
schap 

om
zetter 

verstoring ruis 

kanaal 

overdragen 
signaleren 

ont
vanger 

ontvan
gen 
signa
len 

Syntactische niveau: juiste overdracht van gegevens 

gedeco
deerd 
bericht 

bood
schap 

Semantische niveau: juiste weergave betekenis overgebrachte signalen 

Pragmatische niveau: bruikbaarheid van boodschap ter beïnvloeding van gedrag 

1.) de syntactische informatie: 

actie 
van 
ontvan
ger 

bestem
mmg 
van 
infor
matie 

In de mathematische-statistische informatie-communicatie theorie wordt informatie onderzocht op het 
zuiver formele niveau van structuur en constructie van signalen en de codes alsmede de juiste overdracht 
via kanalen (vorm van gegevens, gebruikte symbolen, syntactische regels) . Van de inhoud wordt geabstra
heerd. 

2.) de semantische informatie 
De betrokken gegevens verwijzen naar de werkelijkheid; het gaat er om in de symbolen de betekenis van 
het bericht zo precies mogelijk vast te leggen. De symbolen (tekens) vormen woorden, die het bericht 
overbrengen. 

3.) de pragmatische informatie 
Bij informatie op het pragmatische niveau gaat het om de gevolgen die bij de ontvanger worden opgewekt 
en om de reactie van de gebruiker op die informatie. De verzender heeft de bedoeling iets te bereiken bij 
de ontvanger. 

bclcflllCII i11 vilStgocd 
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2.3.4. KWALITEIT VAN INFORMATIE-VOORZIENING 

Een essentiële voorwaarde voor de goede bruikbaarheid van de informatie ter beïnvloeding van het gedrag is het 
goed overkomen van de boodschap. Dit impliceert dat verstoring en ruis op alle genoemde niveaus moeten 
worden voorkomen, dan wel dat de invloed van ruis daarvan wordt geminimaliseerd of ongedaan gemaakt 
(foutherstel). Door het toevoegen van redundante gegevens kunnen fouten worden ontdekt en soms ook hersteld. 
De eisen waaraan de informatie dient te voldoen moeten door de gebruikers ervan gesteld worden. De informatie
behoefte wordt geanalyseerd en gespecificeerd en vastgelegd in uitvoerspecificaties. Daarin treft men eisen aan 
m.b.t. aard, inhoud, vorm, nauwkeurigheid, frequentie, snelheid en andere kwaliteitseisen. Ook de wijze van 
informatie-distributie is daarin vastgelegd. 
De belangrijkste eisen zijn: 

- de juistheid, betrouwbaarheid, en nauwkeurigheid; 
- de integriteit, vooral van belang bij persoonlijke gegevens (huurders) inzake de beeldvorming van deze 
personen; 
- de volledigheid, alle van belang zijnde aspecten moeten erin zitten; 
- de relevantie en doelgerichtheid; 
- niet meer redundantie opnemen dan strikt noodzakelijk (kennis nemen van overbodige informatie kost 
tijd en geld); 
- de vorm en inhoud door de gebruiker laten bepalen (vergelijkbaarheid met overige portefeuilles, objecten 
en VMO's); 
- het vaststellen van een bewaartermijn; 
- beveiliging van de informatie, i.v.m. concurrentie en privacy. 

2.3.5. INDELINGEN VAN INFORMATIE 

Informatie-voorziening tussen de verschillende actoren binnen het vastgoedbeheerproces kan worden opgedeeld 
naar: 
a.) Besturingsinformatie en verantwoordingsinformatie 

Besturingsinformatie is gericht op besluitvormingsprocessen (het besturen). Via de VMO worden de 
operationele beheerprocessen geregeld. Via de verantwoordingsinformatie wordt rekening en verantwoor
ding afgelegd m.b.t. de wijze van besturen en het doen functioneren van de organisatie. Relevant is de 
informatiestroom van de belegger (principaal) naar het uitvoerende niveau (VMO cq agent). De strategi
sche en tactische opdrachten worden via opdrachten naar de VMO doorgegeven. In omgekeerde richting 
gaat er een stroom van verantwoordingsinformatie van de VMO naar de bovenliggende niveaus, de 
beleggingsinstelling. 

b.) Procesinformatie en projectinformatie 
Dit onderscheid is van Brevoord, 1973. De procesinformatie is die informatie die belegger en VMO nodig 
hebben voor de dagelijkse uitoefening van hun functie (voorzienbaar, gestroomlijnd, vorm, structuur en 
periodiciteit zijn bekend). De projectinformatie is die informatie die de portefeuille-managers nodig 
hebben voor het nemen van beslissingen voor de vernieuwing van de beleggingsactiviteiten (incidenteel, 
niet routinematig, niet voorzienbaar). 

c.) Toekomstige en historische informatie 
Het onderscheid in toekomstige (ex ante, prospectieve) informatie en historische (ex-post, retroperspectie
ve) informatie treft men frequent aan. Ex-ante informatie betreft de toekomstige situaties; ex-post informa
tie betreft de oordeelsvorming over vroegere toestanden en gebeurtenissen. 

d.) Interne en externe informatie 
Interne informatie ontstaat binnen de organisatie; van buitenaf wordt externe informatie ontvangen. 
Voorbeelden van externe informatie: werkloosheidscijfers, rente-stand, investeringen etc. 

e.) Identificatie- en relatie informatie 
Identificatie informatie is geschikt om objecten of subjecten te identificeren (huurder, object, locatie). De 
relatie-informatie geeft de onderlinge verbanden tussen de diverse objecten aan (bijv. branche-huurder
gebouw) . 
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2.4. TRENDS IN DE INFORMATIE-BEHOEFTE 

De laatste jaren zijn mede door de professionalisatie van de vastgoedorganisaties enkele relevante trends te zien op 
het gebied van de informatie-behoefte. 
1.) Van syntactisch naar semantisch informatie-niveau 

Door de ontwikkelingen m.b.t. outsourcing worden de mogelijkheden van de belegger om de VMO te 
toetsen aan de uitvoeringsprocessen steeds geringer. Dit "hands-off' management van de belegger leidt 
ertoe dat de VMO ook de aangereikte gegevens moet kunnen analyseren naar de plaatselijke omstandighe
den, anders zal het outsourcing proces eerder een verslechtering dan een verbetering zijn. De belegger 
staat niet te wachten op een pragmatische uitleg van de VMO, omdat men het bijbehorende risico van 
een dergelijke benadering te groot vindt, en/of omdat men dit nog immer als een basisactiviteit van de 
belegger zelf beschouwd. 

2.) Vergroting van interne informatie 
Dit is tevens een direct gevolg van de ontwikkeling naar uitbesteding. Door de stijgende afhankelijkheid 
van de belegger t.a.v. de informatie-voorziening van de VMO zal logischerwijze ook de vraag hiernaar van 
de belegger stijgen. Er zijn echter ook nog andere redenen hiervoor aan te geven. 
Door de sterk onder druk staande rendementen op vastgoed worden steeds hogere eisen gesteld aan de 
strategische planning, de besluitvorming, de interne communicatie, de opstelling van budgetten etc. Dit 
resulteert in een toenemende behoefte aan prospectief georiënteerde beleidsinformatie en stuurinformatie 
i.v.m. de vele externe invloeden en de toenemende complexiteit. 

3.) Toenemende behoefte aan verantwoordingsinformatie 
De outsourcing biedt de VMO dus meer speelruimte om de belangen van zijn opdrachtgever te beharti
gen. Hierdoor raakt de belegger dus een deel van zijn overzicht op het beheerproces kwijt, hetgeen de 
belegger uiteindelijk wel moet kunnen controleren door de verantwoording die aan de VMO is uitbesteed 
te verifiëren. Hier zal in de volgende paragraaf m.b.t. de principaal-agent theorie op worden teruggeko
men. 

2.5. PRINCIPAAL-AGENT THEORIE 

De principaal-agent theorie heeft betrekking op twee partijen: de principaal cq beleggingsinstelling en de agent cq 
VMO. Typerend daarbij is dat de activiteiten van de VMO niet alleen op haar eigen bedrijfsvoering invloed 
hebben maar ook op die van de beleggingsinstelling. Deze invloed is normalerwijze tegenstrijdig, derhalve 
activiteiten die ten gunste zijn van de agent, hebben een negatieve invloed op die van haar principaal en omge
draaid. Daarom zal de principaal de agent een vergoeding aanbieden om deze activiteiten toch in het belang van de 
principaal uit te voeren. 
De essentie van het principaal/ agent probleem is dus een informatieprobleem. Het bestaat bij de gratie van het feit 
dat degenen die de doelstellingen van het beleid formuleren (in casu de beleggingsinstelling en haar aandeelhou
ders) er nooit helemaal zeker van kunnen zijn of de VMO's de hun toegedeelde taken uitvoeren in het belang van 
hun opdrachtgever. Het is namelijk te kostbaar of zelfs onmogelijk (of in sommige gevallen misschien niet 
wenselijk) om volledig toezicht uit te oefenen op iedere afzonderlijke VMO. Als gevolg daarvan beschikt een 
VMO over een zekere speelruimte om de hem toevertrouwde portefeuille en diensten voor zijn eigen gewin aan te 
wenden. Deze redenering vertoont grote gelijkenis met het shirking-model (Shapiro en Stiglitz, 1984). 
Het is hierbij essentieel om een onderscheid te maken tussen de hidden information en hidden action. Onder 
hidden information heeft de belegger geen goed inzicht (zonder kosten te maken) in de eigenschappen en kwalitei
ten van een VMO, omdat hij met verscheidene VMO's in contact is. Onder hidden action (ook wel hidden effort) 
wordt verstaan, dat de belegger de activiteiten van de VMO niet (zonder kosten te maken) kan controleren maar 
ook niet zelf kan inschatten en waarderen. Het optreden van een verschil in kennisniveau tussen belegger en 
VMO is hierbij karaktariserend, omdat de belegger de VMO juist om zijn kennisvoorsprong nodig heeft. 
Stel een homogeen goed (een kantoorruimte in Frankfurt van 200 m2) staat leeg en dient door de VMO zo snel 
mogelijk verhuurd te worden, en de VMO heeft de mogelijkheid deze ruimte te verhuren of af te wijzen. Verder 
bestaat er een vraagcurve naar deze ruimte, die een negatieve functie is van de prijs van de ruimte. In eerste 
instantie wordt aangenomen dat de VMO op onjuiste gronden de verhuur kan weigeren zonder dat dit ontdekt 
wordt door de beleggingsinstelling. Men kan de VMO in dergelijke gevallen beschouwen als een monopolist in de 
verhuurmarkt die de doelstelling heeft de hoeveelheid vraag naar kantoorruimte te maximaliseren waardoor zijn 
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vergoeding voor de verhuur van de ruimte sterk zal stijgen. 
Tot zover kan men ervan uitgaan dat er geen kans is dat de VMO ontmaskerd wordt, als zijnde iemand die 
tegenstrijdig handelt met de belangen van zijn opdrachtgever. Dit is natuurlijk een onrealistische aanname. Er is 
natuurlijk wel enige mate van controle en de VMO zal geconfronteerd worden met sancties wanneer zijn 
activiteiten aan het daglicht komen. De VMO zal echter de pakkans en de mogelijke sancties in zijn afweging 
meenemen. Een nadere analyse van deze activiteiten kan worden bepaald aan de hand van de kosten en baten die 
hiermee voor de VMO mee gemoeid zijn. 
Er kunnen drie categorieën kosten worden onderscheiden: 
1. Extrinsieke kosten bij ontdekking en bestraffing; 
2. Intrinsieke kosten door prestige- en vertrouwensverlies; 
3. De tijd en energie die de VMO in het leveren van dergelijke diensten moet steken. 
De twee eerst genoemde punten dragen (hoogstwaarschijnlijk) een te groot risico met zich mee, waardoor 
bovengenoemd voorbeeld in de praktijk niet of nauwelijks voor zal komen. Hierdoor zal de VMO vervallen in 
het zogenaamde schemergebied waarin niet expliciet gesteld kan worden of de activiteit wel of niet in het belang 
van de opdrachtgever is. Immers, een hogere huurprijs kan ook de belegger ten goede komen. De derde kosten
post geeft dan vervolgens aan dat het gewin voornamelijk uit activiteiten voortvloeit waarbij geringe inspanningen 
gemoeid zijn. 
De keuze die de VMO tenslotte maakt om zijn extra informatie ten gelden te maken is afhankelijk van de 
persoonlijke afweging tussen de verwachte opbrengsten en de juist genoemde verwachte kosten. Bij deze afweging 
is de tijdhorizon van belang. Zo zal in een onstabiele situatie de kans groter zijn, omdat de VMO niet zeker kan 
zijn van de continuering van zijn contract met de belegger. 
Tevens kan men de oorsprong van dit probleem terugvoeren naar de principaal cq belegger. Door de geringe 
vergoeding voor het beheer werd het voor de agent (VMO) juist aantrekkelijk om dergelijke activiteiten te 
ontplooien. Door de vergoeding afhankelijk van het geleverde informatie-niveau te stellen, zal de neiging om tot 
zulk gedrag te vervallen kleiner worden. 
De theoretische inzichten van de communicatie tussen de actoren in het proces, met de bijbehorende nevenwer
kingen, worden in hoofdstuk 4 nader toegespitst op een nieuwe inrichting van het vastgoedbeheerproces. In het 
volgende hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de kenmerken van de actoren, en hun onderlinge verantwoordelijk
heden en plichten t.a.v. het proces, in de huidige en toekomstige situatie. 
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3. VASTGOEDBEHEER 

3.1. INLEIDING 

De ontwikkeling van de vastgoedbranche lijkt, na een aantal jaren van vergaande professionalisatie, de laatste tijd 
te stagneren, ondanks vele inspanningen van betrokken partijen om de ontstane impasse te doorbreken. Oorzaken 
van deze impasse wijzen in de richting van gebrek aan overtuiging van beleggingsfondsen in de kwaliteiten van 
VMO's, en de afwezigheid van middelen bij VMO's om dit wantrouwen binnen korte termijn afdoende uit de 
weg te ruimen. Kortweg genomen stelt een belegger, voor de nabije toekomst, een drietal eisen aan zijn VMO, te 
weten: 
1.) kwaliteitsverbetering van het property management; 
2.) uitbouwen advisering naast het basisbeheer; 
3.) het opbouwen van een aantoonbare staat van dienst. 
Met betrekking tot het eerste punt kan gesteld worden dat het voor een belegger van essentieel belang is dat zijn 
VMO over het management op objectniveau geen twijfels over laat. Dit wil zeggen dat de VMO over een 
superieure kennis van het beschouwde vastgoed en de lokale markten beschikt, en een uitstekende dienstverlening 
aan de huurders verleent. Een VMO behoeft slechts alleen aan deze basisvoorwaarden te voldoen, reeds dan valt te 
verwachten dat beleggers een fundament zien waarop de VMO haar takenpakket kan uitbouwen. 
Het tweede punt stelt dat de VMO een meer adviserende functie naar de belegger toe moet uitoefenen. Deze 
adviesfunctie is sterk persoonsgebonden, maar kan van grote betekenis zijn voor de uiteindelijke (des-)investerings
beslissing die een belegger moet nemen. Het is van belang dat de VMO de meerwaarde van zulke informatie goed 
kan interpreteren naar de belegger toe. 
Zoals eerder besproken, blijft een vertrouwensbasis voor de relatie tussen belegger en VMO noodzakelijk. Een 
vertrouwelijke relatie creëren neemt doorgaans veel tijd in beslag, hetgeen een lange continuïteit in personeel en 
organisatie van zowel belegger als VMO impliceert. De VMO kan deze tijd inkrimpen door een goede staat van 
dienst op te bouwen. Een kwaliteitsinjectie in personeel en organisatie bij de VMO lijkt hiervoor een geschikte 
remedie. 
Een nadere beschouwing van de belangrijkste actoren binnen het vastgoedbeheerproces levert een meer gestructu
reerd inzicht in de organisatievormen die men hierin treft. Deze actoren zijn te onderscheiden naar opdrachtgever 
(beleggingsfondsen), uitvoerder (VMO's) en de klant (huurders). 

3.2. BELEGGINGSFONDSEN 

Met beleggingsfondsen wordt in dit rapport bedoeld fondsen welke (een deel van) hun vermogen beleggen in 
vastgoed. Beleggingsfondsen in vastgoed betreffen doorgaans de institutionele beleggers. De definitie die het CBS 
voor institutionele beleggers geeft, luidt:"institutionele beleggers zijn financiële instellingen die als uitvloeisel van 
hun hoofdfunctie met een zekere regelmaat de beschikking verkrijgen over gelden waarvoor een met name lang 
lopende belegging moet worden gezocht" . Deze groep kan kortweg samengevat worden tot: 
* beleggingsinstellingen; 
* pensioenfondsen; 
* spaarbanken en girodiensten; 
* verzekeringsmaatschappijen. 
De laatste drie groepen beleggen in vastgoed om op lange termijn aan de verplichtingen jegens hun premiebetalers 
te voldoen. De beleggingsfondsen proberen door middel van uitgifte van aandelen, een kapitaal aan te wenden 
voor de aankoop van vastgoed. In tegenstelling tot de laatste drie groepen, is het behalen van rendement uit 
vastgoedbeleggingen een bedrijfsdoelstelling. Voor de laatste drie categorieën, is alleen van belang dat rendement 
op hun belegd vermogen wordt gegenereerd. 
Dit onderzoek wordt bij een beleggingsinstelling uitgevoerd, namelijk AZL Vastgoed Duitsland nv. Hierdoor 
wordt in het overige gedeelte niet uitgegaan van de optiek van een beleggingsfonds, maar van een beleggingsinstel
ling. Deze beleggingsinstellingen zijn er, zeker m.b.t . tot vastgoedbeleggingen in Duitsland, in verschillende 
soorten en maten. Over deze verschillende soorten van beleggingsinstellingen in Duitsland staat meer vermeld in 
hoofdstuk vier van dit rapport. 
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3.3. V ASTGOEDMANAGEMENTORGANISA TIES (VMO'S) 

Vastgoedmanagementorganisaties (VMO's) zijn ontstaan uit het traditionele beheer van vastgoed. VMO's onder
scheiden zich van dit traditionele beheer doordat zij onafhankelijk zijn van de beleggingsinstelling. Het zijn 
derhalve externe dienstverleners cq advies-organisaties voor de beleggers in vastgoed. Overeenkomsten met het 
traditionele beheer zijn de diensten die men aanbiedt, en de markt waarop men actief is. 
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VMO's komen voort uit de nevenactiviteiten van makelaar-bureaus. Deze makelaars begonnen begin jaren 60 bij 
het ontstaan van de markt voor commercieel vastgoed objecten te beheren voor de beleggingsfondsen. De oorzaak 
voor het ontstaan van deze neven-activiteiten was de spin-off voor de makelaardij. Immers, bij het uitoefenen van 
de beheertaken voor de belegger, had deze VMO ook (doorgaans) het recht op de makelaardij van het object. Het 
gevolg hiervan was dat er een concurrentie-slag ontstond tussen de verschillende makelaardij-kantoren om de 
opdrachten voor het beheer van de beleggingsobjecten te verwerven. De beheervergoedingen voor de makelaars 
kwamen daardoor sterk onder druk te staan, omdat men verwachte met de aangekoppelde makelaardij-activiteiten 
dit verlies ruimschoots te kunnen compenseren. Dit proces heeft lange tijd een negatieve invloed uitgeoefend op 
de ontwikkeling van het vastgoedbeheer. Heden ten dage bestaat de beheer-afdeling van een organisatie in vele 
gevallen nog altijd bij de gratie van de spin-off activiteiten t.a.v. de makelaardij. 
Resultaat was dat het beheer een neven-functie bleef en daardoor niet de aandacht kreeg die de belegger ervan 
verwachtte. De benodigde investeringen in kennis, kapitaal en arbeid om deze bedrijfstak te professionaliseren 
bleven bij de externe beheerders dus uit. Een gevolg hiervan was dat grote beleggingsinstellingen als ABP En 
PGGM het beheer in eigen hand namen, en slechts voor de meer technische zaken hulp van buiten inriepen. 
Deze ontwikkeling had negatieve gevolgen voor zowel de beleggers als de VMO's. De vraag naar professioneel 
vastgoedbeheer door beleggers heeft de laatste jaren vele beheerondernemingen opgeleverd die geheel separaat van 
de moederonderneming (makelaardij) functioneren. Dergelijke beheerondernemingen worden ook wel vastgoedma
nagementorganisaties genoemd. 

3.4. HUURDERS 

De derde participant in het vastgoedbeheer-proces is de belangrijkste partij, namelijk de huurder. Alles valt of staat 
met de aanwezigheid van huurders. Dit is overeenkomstig met iedere andere bedrijfstak: zonder klant geen omzet. 
Toch werd aan deze partij in het verleden niet of nauwelijks aandacht geschonken binnen het totale proces. 
Enerzijds begrijpelijk omdat het aanbod van huurders de vraag naar vastgoed vele malen oversteeg. Voor de 
belegger was acquisitie daardoor veel belangrijker dan voorraadbeheer, en de beheerder beperkte zijn service tot de 
klachtenafhandeling van de huurder. Bovendien kon voor de beheerder iedere mutatie binnen het huurdersbestand 
lucratief zijn, vanwege de bijbehorende makelaardij activiteiten. 
Nu de aandacht van de beleggers van acquisitie naar voorraadbeheer is verschoven, en de huurder als de asset class 
wordt beschouwd, dient ook de attitude van de VMO hierop aangepast te worden. De huurder beseft terdege dat 
zijn positie in het proces danig is versterkt. Het aanbod overtreft de vraag, en de differentiatie in huurniveaus 
spreken ook in zijn voordeel. De huurprijs wordt aldus marktconform gevormd, en zijn dus op basisniveau 
beland. Hieruit volgt dat de belegger/VMO zijn aandacht naar andere terreinen moet verschuiven om zijn klant 
(de huurder) te binden. Mogelijkheden hiervoor zijn een betere en meer klantgerichte service voor de huurder. 

3.5. HET HUIDIGE ORGANISATIEMODEL 

Het huidige organisatiemodel, zoals dat toegepast wordt bij AZL Vastgoed Duitsland nv (A VD) en zijn lokale 
vastgoedmanagementorganisaties, betreft een opdrachtgever/uitvoerder relatie . De objecten, waar A VD in belegt, 
worden beheerd door lokale managementorganisaties welke voornamelijk het operationele beheer voor hun 
rekening nemen. Het beleggingsfonds heeft aldus een grote inbreng tijdens het gehele vastgoedbeheertraject, men 
participeert zowel in het tactische als in het operationele beheer. Deze situatie wordt door de belegger als 
onbevredigend ervaren, en voor de VMO's geldt eveneens hetzelfde. De redenen voor deze ontevredenheid zijn 
divers . 
Ten eerste kan de VMO voor (eventueel) goed ondernemerschap niet evenredig goed gehonoreerd worden; de 
huidige vergoeding bestaat immers uit een vast percentage van de theoretische huur. Dit is gegroeid vanuit het 
verleden, toen de spin-off activiteiten die uit de beheerwerkzaamheden voortvloeiden meer inkomsten genereerden 
(en dan met name de makelaardij) dan het werkelijke beheer. De belegger verlangt tegenwoordig dat de beheer-
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werkzaamheden strikt gescheiden worden van de overige activiteiten binnen een VMO. Dit om belangenverstren
gelling te voorkomen die doorgaans ten nadele van de belegger werken. De werkzaamheden van de VMO worden 
dus structureel ondergewaardeerd, en het beheer kan zich zodoende niet verder ontwikkelen als een professionele 
bedrijfstak. 
Een ander punt is dat de belegger geen inzicht wordt verschaft in welke VMO de belangen voor hem het best 
behartigd, en dus met welke VMO het meest het optimale rendement benaderd kan worden. De verstrekking van 
gegevens door VMO's aan beleggers dient daarom sterk verbeterd te worden, mede vanuit de optiek dat de 
aandeelhouders in de beleggingsfondsen dit verlangen om meer inzicht te krijgen in de risico's die zij lopen met 
hun belegging. Het zgn. onsystematische risico is voor deze aandeelhouders te groot geworden t.a.v. het rende
ment hetgeen zij genereren uit hun vastgoedbelegging. De transparantheid van het totale vastgoedbeheertraject zal 
daarom sterk verbeterd moeten worden. 
Toch biedt de huidige organisatie-structuur ook voordelen, voor zowel belegger als managementorganisatie: 
Voor de belegger: 
* relatief veel kennis over de lokale markt; 
* veel invloed tijdens exploitatietraject; 
* hoog informatieniveau over het belegde object; 
•~ duidelijke taakstelling ten aanzien van de VMO; 
Voor de VMO: 

* 
* 

lage werkdruk organisatie; 
verzekerde inkomsten, laag risico; 

* vaste contracten van een jaar; 
* heldere organisatiestructuur. 
In vele van deze voordelen worden de potentiële nadelen reeds duidelijk. Dit betreft voornamelijk de voordelen 
voor de VMO. Als voorbeeld kan worden aangehaald de verzekerde inkomsten en het lage risico voor de VMO, 
hetgeen een passieve attitude van nature voortbrengt. Daarom worden de laatste jaren vele onderzoeken uitge
voerd om dit beleid te kunnen wijzigen. Een van deze veranderingen is de zgn. outsourcing. 

3.6. OUTSOURCING 

Outsourcing betekent in de meest praktische zin: schoenmaker houdt je bij je leest. De belegger dient in dit 
verband terug te keren naar zijn kern-activiteiten, de asset-allocation en beleggen in vastgoed. Daarvoor dient hij 
bepaalde werkzaamheden die tot nu toe door hem zelf uitgevoerd worden uit te besteden aan partijen die deze 
werkzaamheden wel als kern-activiteiten beschouwen, in dit geval de VMO's. 
Om in de toekomst meer concurrerend te kunnen beleggen, zeker nu de rendementen in verhouding met andere 
asset classes sterk onder druk staan, wil de belegger een nieuwe, meer concurrerende, verhouding met haar externe 
vastgoedmanagers onderhouden. Dit moet tot uitdrukking komen in meer verantwoordelijkheid voor de VMO 
waardoor de belegger zich meer kan terugtrekken tot haar kerntaken. Van groot belang is in welke mate deze 
verschuiving van verantwoordelijkheid en activiteiten kan plaats vinden. 
Deze verschuiving dient enkel een doel: namelijk het vergroten van de performance voor de belegger. De belegger 
is zich bewust dat dit op korte termijn averechts kan werken, omdat door de grotere verantwoordelijkheid voor 
de VMO ook de vergoeding van deze daarop aangepast zal moeten worden. Dit is het eerste knelpunt bij outsour
cing, namelijk wat kost het, en wat brengt het op. 
Uitbesteding van eigen activiteiten impliceert automatisch uitbesteding van kennis en ervaring. Deze overdracht 
van kennis en ervaring aan een derde partij veroorzaakt risico's t.a.v. gevoelige bedrijfs- en marktinformatie. De 
risico's van deze uitwisseling dienen duidelijk vastgelegd te worden. Daarom dient voldoende controle uitgevoerd 
te kunnen worden op zowel de activiteiten die de VMO voor de belegger uitvoert, als op de benodigde informatie 
die de VMO tot zijn beschikking krijgt en voor welke doelen deze wordt aangewend. 
Hieruit blijkt dat de communicatie tussen belegger en VMO in een duidelijke kader moet zijn vastgelegd. In deze 
paragraaf wordt een poging ondernomen om de huidige situatie en de gewenste situatie t.a.v. outsourcing met 
elkaar te vergelijken. Vervolgens kunnen conclusies getrokken worden voor activiteiten die uitgevoerd moeten 
worden voor een mogelijke uitbesteding. 

vastgoedbeheer 
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3.6.1. MOTIEVEN VOOR OUTSOURCING 

De redenen voor A VD om haar taken uit te besteden aan een plaatselijke VMO zijn grotendeels gelijk aan 
die van overige beleggers. Toch komen er voor A VD enkele andere aspecten bij waarom uitbesteden een goede 
zaak zou kunnen dienen, met name door de grote geografische spreiding van de objecten en het verschil in 
jurisdictie, fiscaliteit en cultuur tussen Duitsland en Nederland is uitbesteding meer een noodzaak dan een 
alternatief voor A VD. 
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De uitbesteding van activiteiten van een beleggingsinstelling aan een VMO heeft verscheidene motieven, te weten: 

Spreiding risico's Door het verschuiven van een deel van de verantwoordelijkheid van belegger naar VMO, wordt tevens een 
deel van het risico van belegger naar VMO verschoven. Dit gaat echter wel ten koste van het rendement voor 
de belegger, daar de VMO een aangepaste vergoeding voor zijn risico-verhogende activiteiten zal willen zien. 

Marktkennis Beleggers hebben reeds in vele gevallen het technische beheer van hun objecten, overgelaten aan hun externe 
beheerders omdat bij deze VMO's, die met meerdere en meer verschillende objecten in aanraking komen, de 
kennis t.a.v. deze materie vele malen groter is dan bij de belegger. 
Voor het administratieve beheer, waarvoor relatief veel personeel benodigd is, is uitbesteding ook beter voor 
de kennis omdat de lokale VMO een veel intensiever contact heeft met de huurders dan de belegger. Dit met 
name t.a.v. huurderving cq incasso en huurachterstanden. 
Over het commerciële beheer zijn de meningen verdeeld, omdat de belegger, zoals eerder vermeld, weinig 
inzicht heeft over de kennis en ervaring van zijn plaatselijke venegenwoordiger. Toch heeft deze VMO 
ongetwijfeld meer inzicht, ingangen en kennis in de plaatselijke markt dan de belegger zelf. Bij een eventuele 
uitbesteding van het commerciële beheer zal deze VMO ook zijn marktkennis en netwerken moeten gebrui-
ken om zijn beloning te verhogen. Hierdoor verkrijgt de belegger ook deze vaak vitale marktkennis in 
handen. 

Schaalvoordelen Omdat VMO's op sommige bedrijfsterreinen t.a.v. het beheer in vastgoed meer activi teiten moeten ontplooien 
dan hun opdrachtgevers kan de belegger hier mee van profiteren doo r deze activiteiten uit te besteden aan een 
VMO. Dit is voornamelijk het geval bij technisch beheer en communicatie met overige object-gebonden 
partijen als gemeenten, notarissen en bijv. het vergaren van statistische informatie. 

Maatwerk De omvang en samenstelling van de ponefeui lle van de belegger kan door uitbesteding meer nexibel worden 
gesteld. Ten eerste omdat de eigen organisatie zich meer op beleidsmatige activiteiten richt, en dus minder 
afhankelijk is van de (fysieke) omvang van de ponefeuille. Een tweede reden is dat,- indien de VMO panici-
peen in het rendement van het object- de beslissing tot verwerven en afstoten sneller genomen kan worden. 

Kwaliteitsimpuls Dit is doorgaans de belangrijkste reden om uit te besteden. De VMO neemt een groter aandeel in het exploita-
tie-risico van het object en zal daardoor gedwongen worden meer te investeren in kennis en personeel om zijn 
(verhoogde) vergoeding te kunnen bemachtigen. De belegger richt zich aldus meer en meer op zijn beleidsma-
tige activiteiten en verkrijgt daardoor ook een grotere en meer gedetailleerde kennis in zij n vakgebied dan 
voorheen. Dit wordt ook wel de professionalisatie van het vakgebied genoemd. 

Kosten Door een verschuivi ng van beleid op "afstand" naar "lokaal" beleid treed automatisch een kostenreductie op. 
Dit wordt verder versterkt door eerder genoemde punten als maatwerk en schaalvoo rdelen . 

Strategie Strategische aspecten gegeven vanuit zowel de belegger als VMO kunnen de wil om uit te besteden vergroten. 
Het betreft hier dan voornamelijk aspecten zoals een upgrading van de organisatie, inkrimping van het 
management, en de "back to care business" gedachte. Zeker voor de VMO alsook belegger is uitbesteding een 
mogelijkheid om het imago van de organisatie te verbeteren. Voor VMO's geldt voornamelijk dat zij meer 
verantwoordelijkheid dragen en daardoor meer als gelijkwaardige panner van de belegger worden ervaren. De 
belegger heeft vooral baat bij inkrimping om meer dynamiek binnen de organ isat ie te krijgen. 

Omvang pone- De omvang van de portefeuille heeft enoe geleid dat voornamelijk kleinere beleggers, zoals bijvoo rbeeld A VD, 
feuille eerder willen uitbesteden dan de grotere panijen. Dit klinkt logisch omdat de schaalvoo rdelen voor A VD veel 

groter zullen zijn dan bij zeer grote beleggers. Paradoxaal besteden grote beleggers in Nederland (ponefeuille 
van meer dan 1 miljard gulden) meer uit dan de kleine beleggers (Uittenboogaen , 1996). 

Lokale informatie· De lokale marktkennis theorie ga.1t voor A VD nog meer op dan in laatst genoemd geval. Dit vanwege het 
simpele feit dat Duitsland vele malen groter is dan Nederland en omdat de ponefeuille klein is i.c.m. een zeer 
grote geografische spreiding 
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Van deze motieven kunnen vervolgens de activiteiten afgeleid worden welke nodig zijn om de uitbesteding te 
structureren. Hierbij moet rekening gehouden worden dat de belegger opdrachtgever blijft en dus ten allen tijden 
het proces moet kunnen controleren en zonodig bijsturen. 

3.6.2. TAAKVERDELING 

De taakverdeling tussen VMO en AZL Vastgoed Duitsland nv voor de huidige situatie is in onderstaand schema 
weergegeven. De situatie die wordt nagestreefd is in een kolom bijgevoegd om zodoende een overzicht te verschaf
fen van de huidige knelpunten. 

TAAK 

Acquisitie 

Realisatie/verbouw 

Oplevering 

Advisering lokale 
markt 

Marketing 

Eerste verhuur 

Meerjaren prognose 

Marktgegevens 

HUIDIGE SITUATIE 

Verwerving 

Geen structurele uitbesteding; zeer sporadisch draagt VMO 
project aan. 

Geen structurele uitbesteding; Ad hoc adviezen worden 
gevraagd m.b.t. programma van eisen, exploitatie en verhuur. 

VMO wrgt voor oplevering en klachtenbehandeling 

Geen structurele advisering door VMO; wel ad hoc advi
sering. 

De VMO is belast met de eerste verhuur op basis van een 
huurprijsvoorstel en promotie-plan. 

VMO wrgt voor verhuur en contractering huurders (soms 
i.s.m. lokale makelaar) 

Exploitatie 

Bij de overdracht van een object doet de VMO een voorstel 
voor een exploitatieplan: 

meerjarenraming inkomsten en uitgaven 

instandhouding 
marktgegevens 
kwaliteit service 

Portefeuillemanager en VMO bespreken het plan, passen het 
eventueel aan en bereiken overeenstemming. De prognose 
wo rdt ieder jaar geactualiseerd. 

Alleen gestructureerde informatie over globale leegstand. Nier 
structurele informatie over demografie, bedrijvigheid, koop
markt, huurmarkt, bestemmingsplannen, en objectgerichte 
info. 

GEWENSTE SITUATIE 

VMO dient projecten die in de 
markt worden aangeboden te mel
den aan belegger met bijbehorend 
advies. 

VMO draagt wrg voor een p.v.e. 
t.a.v. een optimale exploitatie en 
verhuur. 

Situatie ongewijzigd. 

Structurele lokale marktanalyse. 

l.c.m. marktanalyse dient de porte
feuille van belegger door VMO in 
de markt te worden geplaatst. 

VMO kan beoordeeld worden op 
resultaten van eerste huurprijsvoor
srel en gerealiseerde verhuur. 

De huidige situatie, echter aange
vuld met: 
- innovatie-plan 
- marketingplan 
- (lokaal) marktadvies 

··<1 

- positionering object(en), m.b.t. ex-
ploitatie en disposirionering 

Structurele lokale marktanalyse. 

vastgoedbelieer 



een Peifonnance Parliciyerend Partnersltiy 

Verhuur Volledige venelfstandiging van ver-
Oriënt a- Promotie, brochures, en advertenties worden i.s.m. A VD sa- huur door VMO. 
tie-fase men gesteld. Toestemming van belegger benodigd 

bij afwijking van opgestelde progno-
Aanbie- - Voorstel markthuur se. 
ding-fase - Toewijzing volgens normen, afwijkingen in overleg Structurele rappo rtage van VMO 

aan belegger van geleverde verhuur-
Verhuu r- - VMO tekent contract en beheert contracten prestaties gerelateerd aan opgestelde 
fase - Oplevering confo rm afspraak prognose. 

Vertrek- - Opname mutatieschade 
fase - Verhuurbaar maken gerelateerd aan markt 

H uu rdersmanagement Volledige venelfst andiging activitei-
Commu- - Info rmatie o nderhoudsplan ten VMO. Bij huurprijs-veranderin-
nicarie gen anders dan in prognose gesteld 

toestemming belegger nodig. Ook 
Klachten - Klachtenbehandeling/bemiddeling bij overige aspecten die afwijken 

van prognose overleg met belegger. 
Huurprijs - Voorstel huu rverhoging, aanzegging huu rverhoging, be-

zwaarschriften 

Beheer 
lnstand- - Waardering object wordt niet gestructureerd aan belegger - st ructurele rapportage van waarde-
houding doorgegeven ontwikkeling object i.c.m. markt-

- Klein onderhoud wordt zelfstandig door VMO uitgevoerd analyse; 
- Begeleiding door A VD bij uitvoering planmatig onderhoud 
en buitengewoon onderhoud - Onderhoud afwijkend van progno-

se overleg met belegger; 
Admini- - Huurincasso doet VMO zelfstandig, slechts bij uitwndering 
stratie m.b.v. A VD; uitgebreide maandelijkse rapportage - Vergaande verzelfstandiging activi-

- Jaarlijkse rapportage opbouw van servicekosten teiten door VMO; 

Financiën - Verwerken van huu rrekeningcn en mutat ies - Maandelijkse rapportage van VMO 
aan belegger t.a.v. geleverde presta-

Service - Schade-afwikkeling t ies gerelateerd aan prognose; 
- Ad hoc advisering m.b.t. fiscal iteit en jurisdict ie door VMO 

Leegstand - Maandelijkse rappo rtage leegstand en onderhoud 

Taxaties - Informatie aan taxateur door VMO - VMO verstrekt structureel de 
- VMO geeft geen visie voor waardering t. a.v. leegstand en waarde-ontwikkeling van object(en) 
verhuur i.c.m. marktanalyse; 

Afstoten 

Besluit tot verkoop Ad hoc advies door VMO Advies van VMO 

Positioneren gegadig- Indien VMO gekoppeld is aan makelaardij , vindt doorgaans Ontkoppeling beheer- en makelaar-
den via dat kanaal verkoop plaats dij-activiteiten 

Transactie Overdracht i.s.m. A VD Geen wijziging 

"'I gu ur 3.6.2. 1 aakverdelm g tussen bele m gg g smstellm g en vast g oedmana ementor g g amsat1e 

N u het verschil tussen de huidige en gewenste situatie is verduidelijkt t .a.v. de geplande activiteiten, dient te 
worden nagegaan hoe dit naar beleids- en functieniveau binnen het vastgoedbeheerproces dient te worden 
ingevuld. Het is daarbij onvermijdbaar om een terugkoppeling te maken naar de inrichting van de organisatiemo
dellen nu, en in de toekomst t.a.v. outsourcing. De vastgoedbeheerpiramide is hiervoor een geijkt middel. 

18 
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3.7. DE VASTGOEDBEHEERPIRAMIDE 

Om de relatie tussen de actoren en hun belang in het gehele proces te verduidelijken, dient de organisatie van het 
proces een nadere verklaring. Het beleggen in vastgoed kent immers vele verschillende vormen. Vanuit beleggers
zijde kan vastgoedbeheer worden gezien als het geheel van strategische, tactische en operationele beslissingen en 
taken om met het beleggingsobject een gewenst rendement te behalen. De vijf onderscheiden beleidsniveaus geven 
de schaal aan waarbij beslissingen plaatsvinden (figuur 3.7.a.). 

strategisch 
strategisch-tactisch 

tactisch-operationeel 
operationeel 

,._ operationeel-object 
Figuur 3.7.a. Vastgoedbeheerpiramide naar beleidsniveau 

Vervolgens dient verduidelijkt te worden welke organisaties voor welke beslissingen en op welk niveau zij 
verantwoording dragen. Figuur 3.7.b. is een model hetgeen de functie-omschrijvingen binnen het vastgoedbeheer
proces weergeven. Figuur 3.7.c. geeft een beeld hoe men vanuit de optiek van outsourcing, een onderscheid kan 
maken tussen de verantwoordelijkheden naar organisatie en afdelingen hierbinnen. Het gaat dus uit van de 
gewenste situatie, omdat in de huidige situatie de scheiding tussen de verschillende beleidsniveaus niet immer 
overeenkomt met de gewenste organisatieniveau's. Hierbij is veelal sprake van overlappende en verschoven 
verantwoordelijkheden, en afwezigheid van bepaalde organisatie-afdelingen. Bij de verschoven verantwoordelijkhe
den is het asset management nog altijd in handen van de beleggingsinstelling, en draagt deze dus de volledige 
verantwoordelijkheid voor de beslissingen en genomen maatregelen op het tactische niveau. Met de afwezigheid 
van afdelingen wordt bedoeld dat de afdeling vastgoed bij de beleggingsinstelling aldus ook het tactisch-operatio
neel beheer verzorgt, en dat de VMO's veelal geen onderscheid kennen bij de afdelingen welke operationeel en 
operationeel-object beslissingen en maatregelen nemen. 

asset allocation 
,._ portefeuille management 

asset management 
property management 

,._ service management 
Figuur 3.7.b. Vastgoedbeheerpiramide naar functie-niveau 

beleggingsinstelling, afdeling vermogensbeheer 
,._ beleggingsinstelling, af deling vastgoed 

VMO, afdeling asset management 
VMO, afdeling vastgoedbeheer 

VMO, afdelingen administratief, commercieel en technisch beheer 
Figuur 3.7.c. Vastgoedbeheerpiramide naar organisatie 

Om een gestructureerd inzicht te verkrijgen in de verschillende organisatieniveaus tijdens het vastgoedbeheertraject 
is door Brekoo (1997) de beheerpiramide ontworpen. De piramide is opgedeeld in drie verschillende niveaus, te 
weten: 
a.) Strategisch niveau; 

Dit niveau bestaat uit het geheel van beslissingen met betrekking tot het beleid van het te beleggen 
kapitaal. De asset allocatie en budget-bepaling vinden op dit niveau plaats. De doelstellingen die op dit 
niveau gesteld worden, bepalen de richtlijnen voor het gehele vastgoedbeheertraject. Afhankelijk van de 
aard van de onderneming wordt op dit niveau de doelstellingen voor de lange termijn geformuleerd. Om 
deze te kunnen formuleren is informatie benodigd van zowel binnen de organisatie als ook daar buiten. 
Te onderscheiden zijn: 
* externe informatie factoren: 

- de DESTEP-factoren, waarin de demografische, ecologische, sociaal-maatschappelijke, technolo-
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gische, als ook economische en politieke aspecten zijn verwerkt; 
- marktkenmerken; 

* interne informatie factoren: 

20 

- beleidsinformatie en informatie uit de portefeuille-analyses (inclusief risicoberekeningen, rende
mentsberekeningen en -schattingen etcetera). 

De doelstellingen die op dit niveau gerealiseerd moeten worden: 
* marktpositie portefeuille(s) verbeteren (prijs/kwaliteit verhouding t.o.v. de vraag); 
* vergroten bezit/belegd vermogen in vastgoed; 
* rendement/ risico profiel optimaliseren; 
* optimale portfolio/beleggingsmix; 
* budgettering (investeringen, onderhoud, verwerving). 

b.) Tactisch niveau; 
Het tactische beleid wordt geformuleerd aan de hand van informatie uit het property management, de 
externe marktfactoren, beleidsrichtlijnen afkomstig van het strategisch management en de portefeuille
analyse. Met deze informatie wordt een adviesrapportage uitgebracht aan het strategisch management met 
betrekking tot (des)investeren in een of meerdere objecten. Het door het strategisch management geno
men besluit dient vervolgens te worden omgezet in een actieplan voor het property management. Hieruit 
blijkt dat het tactische niveau zowel overlappen met het strategisch als operationeel niveau heeft. Dit 
niveau is onder te verdelen in twee subniveau's: 

1. ) Strategisch/tactisch niveau; 
Het beleggersbeleid wordt op dit niveau door het portefeuille management uitgevoerd. Tevens 
dienen zij het objectbeleid te formuleren voor het property management. 
Doelstellingen op dit niveau zijn: 
* marktpositie portefeuille verbeteren (inspelen op de marktvraag) 
* verbeteren rendement/risico profiel portefeuille; 
* verbeteren beleggingsmix portefeuille; 
* aanleveren marktinformatie en advies. 

2.) Tactisch/operationeel niveau; 
De informatie die met de portefeuille analyse en de marktanalyse wordt verkregen, wordt 
vertaald in de strategie die gevolgd moet worden. In samenwerking met het strategisch manage
ment vindt de besluitvorming hierover plaats. Het hieruit volgende definitieve tactische beleid 
moet door het tactisch/ operationeel management worden omgezet in taakstellingen, hoe deze te 
realiseren en met welke middelen, gevolgd door opdrachten richting het uitvoerende niveau. Dit 
operationele niveau moet worden aangestuurd door het tactisch/ operationele niveau en wordt 
gevormd door het asset management. 
Bijbehorende doelstellingen zijn: 
* marktpositie object verbeteren/behouden; 
* verbeteren rendement/ risico profiel object; 
* opstellen marktinformatie en advies per object. 

c.) Operationele niveau; 
Het operationele, ook wel dagelijks, basale of uitvoerend, beheer genoemd, wordt aangestuurd door het 
tactische niveau. Dit niveau kenmerkt zich door de traditionele drie-splitsing van administratief-, econo
misch- en technisch beheer. Het operationele gedeelte is dan ook geformuleerd in een actieplan, waarin de 
op hoger niveau gestelde doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Het operationele beleidsniveau kan 
vervolgens weer in twee subniveau's worden onderscheiden, namelijk het operationele en operationele
object niveau, uitgevoerd door respectievelijk het property- en service management. Een andere veel 
gebruikte benaming hiervoor is het huurders- en objectmanagement. 
De taakstellingen bij het operationele beheer behelzen: 
* het uitvoeren van conditiemetingen en inspecties; 
* het plannen van onderhoud; 
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* het begroten van onderhoud; 
* klantvriendelijk afhandelen van klachten; 
* het opstellen van een huur- en servicekosten afrekening; 
* registreren van diverse gegevens. 

De VMO krijgt dus in het vervolgtraject van dit onderzoek de verantwoordelijkheid en zeggenschap over het 
tactisch-operationeel en operationeel beheerproces. Dit impliceert dat de VMO's welke niet of nauwelijks bekend 
zijn met het tactisch-operationele deel van het proces een separate afdeling dienen te stichten die daartoe gaat 
dienen. Voor vele, met name kleinere beheerders zal dit een onmogelijke en/of ongewenste ontwikkeling zijn, 
waarop men bovendien niet zit te wachten. Een mogelijke oplossing hiervan is om dit deel uit te besteden aan een 
derde partij, welke dus verantwoordelijk wordt geacht voor het aansturen van het operationele beheer en de 
beheerder. Er zijn reeds partijen op de vastgoedmarkt die zich gespecialiseerd hebben in dit deel van het beheer
proces. Een andere mogelijkheid is om voor deze objecten een andere VMO te zoeken welke wel over de kennis 
en capaciteit beschikt om het asset management uit te voeren. Een nadeel hiervan is de mogelijke belangenver
strengelling tussen de interne afdelingen bij een dergelijke, meestal grote, VMO. 
Een andere conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat de beleggingsinstelling alleen het asset management 
van de VMO gaat aansturen, en zich dus niet meer zal mengen met zaken aangaande het operationele beheer. De 
beleggingsinstelling zal dus alleen geïnformeerd worden over het operationele beheerproces vanuit het asset 
management. In samenhang met het probleem aangaande de belangenverstrengelling die binnen de VMO kan 
ontstaan is het logisch om alleen het asset management te vergoeden voor bewezen diensten, en dat deze zelf -
vanuit de vergoeding welke deze krijgt vanuit de beleggingsinstelling- het property- en service management 
vergoedt. Hierdoor zal immer een optimale performance gewaarborgd blijven voor de beleggingsinstelling omdat 
het asset management de belangen van deze zo goed mogelijk zal moeten behartigen ten gunste van zijn eigen 
inkomsten. De vergoedingen voor het asset management worden aldus performance gerelateerd, hoe deze 
vervolgens het operationele beheer vergoedt valt buiten het aandachtsgebied van de belegger, en dus buiten dit 
onderzoek. 

3.8. CONCLUSIES 

Beleggingsinstellingen en VMO's willen de bestaande vergoedingenstructuur aanpassen vanwege de (te) lage 
performance die doorgaans door een vastgoedbelegging gegenereerd wordt. Om deze performance te vergroten is 
een grotere participatie van de VMO in het beheertraject onontkomelijk, de zogenaamde outsourcing door de 
beleggingsinstelling. Daarvoor zijn reeds de laatste jaren verschillende concepten gepresenteerd om dit te verwezen
lijken. Hierbij kan men denken aan fund-management door de VMO, het partnership of co-makership. Deze 
ontwikkelingen dienen bij dit onderzoek als richtlijnen voor het realiseren van een verbeterde vergoedingen
structuur. 
Voor professioneel vastgoedmanagement heeft men professionele opdrachtgevers nodig. Voor beleggers heeft dit 
twee consequenties. Enerzijds zullen de beleggers opnieuw in kwaliteit moeten investeren, om te kunnen zorgen 
dat voldoende kennis in huis is om de uitbestede beheerstaken te kunnen beoordelen (countervailing power). 
Anderzijds is het van belang dat het middenkader qua omvang en kwaliteit aansluit op de VMO. Dit om te 
voorkomen dat men zich blijft bemoeien met details, en de VMO's zich in hun zelfstandigheid voelen aangetast. 
Voor de VMO's dient de huidige situatie drastisch te wijzigen. De VMO's zullen sterk moeten expanderen om aan 
de benodigde kwaliteit en kwantiteit van personeel en organisatie te kunnen voldoen. Paradoxaal is dat beleggers, 
in het algemeen, meer tevreden zijn over de prestaties van kleine regionale beheerorganisaties dan over landelijke 
opererende VMO's. De schaalvergroting van VMO's zal echter nodig blijken om de (toekomstige) investeringen te 
kunnen bekostigen. 
Deze investeringen zullen (deels) bekostigd moeten worden uit de vergoedingen uit de beheerstaken. Door middel 
van een performance gerelateerde beheervergoeding wil men de investeringen financieren. Beleggers hebben zowel 
principieel als inhoudelijk geen problemen met performance gerelateerde vergoedingen, alleen praktische pro
blemen als meetbaarheid van prestaties, en waardering van indicatoren staan een snelle invoering in de weg. Toch 
kunnen enkele indicatoren al op korte termijn worden ingevoerd. Hierbij valt te denken aan tevredenheid 
huurders, omvang van huurachterstand, en gerealiseerde besparingen op servicekosten. 
Performance gerelateerde vergoedingen trachten ook overige voordelen te veroorzaken. Hierbij valt te denken aan 
een meer gemotiveerde VMO, een hogere integratiegraad van de VMO binnen het gehele beheertraject, een hoger 
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kwaliteitsniveau naar de huurder toe, verlaging van servicekosten, etcetera. Maar natuurlijk zijn er ook nadelen te 
noemen. Een verhoogd risicoprofiel van de VMO betekent voor de belegger, een cyclisch investeringsprogramma, 
en een verlaagd informatieniveau. 
Daarom dient uitgezocht te worden hoe men de VMO performance gerelateerd wil vergoeden, maar daartoe dient 
eerst te worden bepaald hoe en welke performance (zowel kwalitatief als kwantitatie~ men wil meten. 
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4. INRICHTING VAN HET VASTGOEDBEHEERPROCES 

4.1. INLEIDING 

Om de VMO uiteindelijk variabel te kunnen vergoeden voor zijn bewezen diensten dient een gewijzigde inrich
ting van het beheerproces te worden opgezet, of tenminste een inrichting waarbij duidelijk wordt waar de 
verantwoordelijkheden voor de verschillende partijen gelegen zijn en welke invloed zij op de uiteindelijke 
performance hebben. In dit rapport wordt voornamelijk de inrichting van het proces tussen het strategisch
tactische en tactisch-operationele beleidsniveau van het beheerproces onderzocht, omdat hier het raakvlak komt te 
liggen tussen belegger en VMO (zie hoofdstuk 3). Zowel het strategische als operationele niveau zullen slechts 
behandeld worden indien zij van directe invloed zijn op de resultaten geleverd op het tactische niveau en omge
draaid. Ten eerste zal in dit hoofdstuk onderzocht worden hoe het proces functioneert en waar de verschillende 
verantwoordelijkheden komen te liggen, vervolgens zal onderzocht worden hoe de performance van het uiteinde
lijke proces voor de verschillende actoren gemeten kan worden. 

4.2. ORGANISATIE VAN HET V ASTGOEDBEHEERPROCES 

In theorie reageert de VMO niet op storingen welke optreden tijdens het operationele beheerproces. Men gaat uit 
van een ideale situatie, namelijk dat er na de oorspronkelijke inrichting van het operationele beheerproces geen 
storingen zullen optreden. De VMO treedt dus in feite op als stuurder van het proces d.m.v. het beleid hetgeen 
wordt geformuleerd voor het gehele exploitatie-traject in overeenstemming met het strategische beleid van de 
belegger. Het betreft hier een ideale situatie, de VMO zal echter enkele instrumenten willen aanwenden om 
storingen te voorkomen en eventueel te herstellen. Om deze storingen te kunnen lokaliseren is de informatie zoals 
deze aan de belegger zal moeten worden doorgegeven afhankelijk van de inrichting van het beheerproces. 
Hiervoor zijn in principe drie methodes, en hun onderlinge combinaties, aan te wenden, te weten: de voorwaartse
en terugkoppeling, en het toevoegen van de ontbrekende informatie. 
Bij de voorwaartskoppeling wordt de storing bepaald, waarna men de storingsinvloed compenseert. De storing kan 
optreden in de invoer of tijdens de doorvoer van het proces. De storing kan stroomopwaarts of stroomafwaarts 
ten opzichte van de ingreep plaatsvinden. Het kernpunt is dat de storing wordt gemeten en dat daaruit de 
compenserende ingreep wordt bepaald. De oorzaak bepaalt zodoende de inhoud en omvang van de ingreep. 
De tweede vorm is de terugkoppeling. In deze regelkring wordt de waarde van de uitvoer of van een toestand 
gemeten. Deze ist-situatie wordt in een vergelijkingsorgaan vergeleken met de soli-situatie, de norm of het 
wensbeeld. In geval van een geconstateerde afwijking tussen werkelijkheid en norm, tussen ist en soli, wordt deze 
informatie doorgegeven aan een regelfunctie. Deze regelfunctie bepaalt daaruit de ingreep zodanig dat men mag 
aannemen dat de uitvoerwaarde of de toestand in het vervolg weer aan de norm zal voldoen. Dit is terugkoppeling 
(reageren). Hiermee reageert men dus ook op onbekende en onmeetbare storingen die optreden tijdens de 
doorvoer. Men meet echter het gevolg van de storing en niet de storing zelf. Het aangenomen resultaat bepaalt 
hierbij de inhoud en omvang van de ingreep. 
De derde vorm is het toevoegen van het ontbrekende. Hierbij grijpt men niet in het systeem proces in maar men 
blijft de onvolwaardige resultaten "repareren". Voorwaarts- en terugkoppeling en toevoegen van het ontbrekende 
kunnen ook in combinatie voorkomen. 
Een systeem kan in zijn bewerkende proces niet meer of niets anders verwerken dan mogelijk is met de gegeven 
mensen en middelen. Ook de regelende processen zelf hebben hun ingebouwde beperkingen. Een systeem is dan 
ook alleen beheerst binnen zijn eigen regelgrenzen. 
Organisaties en subsystemen binnen de proces-inrichting hebben doelen. Die doelen zijn meestal het vervullen van 
bepaalde functies in de omgeving, in dit geval het vervullen van de behoeften van de belegger. De behoeften van 
de belegger moeten dan vertaald worden in binnen het (sub)systeem bruikbare normen. De uitvoeren van de 
bewerkende processen die dienen om de doelen te realiseren moeten aan die normen voldoen. Zowel in de invoer 
als tijdens het transformatieproces zelf en bij de uitvoer kunnen storingen optreden. De uitvoer of de toestand 
moet uiteindelijk echter toch zo goed mogelijk aan de gestelde norm voldoen. Men moet daartoe het gehele proces 
kunnen beheersen. 
Het gaat er nu om te zorgen dat het operationele beheerde proces op beheerste wijze die behoefte voor de 
belegger blijft vervullen. Het systeem moet dus een steady state hebben, d.w.z. het gedrag moet repeteerbaar zijn in 
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de tijd en het moet standvastig op het doel gericht blijven op basis van een dynamisch evenwicht onder wisselende 
omstandigheden (figuur 4.3.). Wanneer over het bewerkende proces wordt gesproken bedoeld men het proces 
waarvan men een bepaald aspect wil beheersen. Dit proces kan voor het gehele beheerproces worden onderver
deeld in drie aggregatieniveaus te weten: het strategische -, tactische -, en operationele beheerproces (zie 3.7.). 

4.2.1. INRICHTING VAN HET PROCES 

Vaak wordt de invoer (de gegevens) aangeboden in een vorm die het bewerkende proces niet zondermeer kan 
verwerken. De invoer moet dan eerst geprepareerd en gelabeld worden gemaakt. Dit wordt in zijn meest algemene 
vorm aangeduid met codering. Deze term is overgenomen uit de informatie-leer (zie par. 2.3.). Het bewerkende 
proces kan bijvoorbeeld alleen de structurele leegstand elimineren. Zo betreft bijvoorbeeld de aangeboden 
informatie ook leegstand van een object gedeeltelijk gehuurd door één of meer huurder(s) of de gehele fysieke 
leegstand. In de coderingsfunctie moet die invoer dan eerst worden vertaald in een structurele en/ of een frictie 
leegstand. Pas nadat de invoer in een verwerkbare vorm is gebracht, kan men gaan voorwaarts- en/ of terugkoppe
len. Ieder aspect heeft een kwalitatieve en een kwantitatieve component in zijn beoogde resultaat (de norm). Beide 
moeten dus in het model worden gecombineerd. 
Kwantiteit - bijvoorbeeld leegstand- op zichzelf zegt niet veel. Het wordt pas een bruikbaar begrip als daar de 
factor tijd aan wordt toegevoegd. Met kwantiteit wordt dan ook bedoeld de aantallen per tijdseenheid. Andere te 
beheersen aspecten kunnen zijn: mutaties, huurachterstanden, onderhoudskosten enz. Ook zulke aspecten kunnen 
door deze regelkringen worden beheerst en vragen om eigen normen. 
Na de codering wordt de invoer in een filter getoetst tegen een kwaliteitsnorm die gebaseerd is op de behoeften en 
mogelijkheden van de transformatiefunctie. Deze toetsing kan pas na codering plaatsvinden, omdat men de 
ongecodeerde invoer nu eenmaal niet kan verwerken en dus ook niet kan bewerken. Is de kwaliteit onvoldoende, 
dan dient deze eerst op peil te worden gebracht. Is dat onmogelijk, dan wordt de invoer geweigerd en weer 
afgevoerd naar de omgeving. Is de kwaliteit juist, dan wordt de invoer doorgelaten. Is de kwaliteit hoger dan nodig 
is, dan heeft het systeem de keuze tussen toch accepteren, eventueel tegen hogere kosten, of eveneens weigeren. 
In dit filter wordt getoetst tegen een norm en wordt de invoer wanneer hij binnen bepaalde toleranties ligt, 
zondermeer geaccepteerd. Het filter kiest tussen ja en nee. 
Wanneer de invoer kwalitatief is geaccepteerd, volgt de controle op de kwantiteit. De regeling van de hoeveelheid 
kan pas gebeuren nadat de kwaliteit is gecontroleerd, omdat anders onbruikbare invoeren meegerekend worden als 
beschikbaar voor het proces. Alleen goedgekeurde invoeren bereiken het meetpunt. De meting wordt vergeleken 
met een norm in een voorwaartskoppeling. 
Dit geheel speelt zich af voor het eigenlijke operationele beheerproces begint. Het is een grensregelend systeemdeel 
dat vorm, kwaliteit en kwantiteit van de invoer binnen de voor het bewerkende proces vereiste waarden brengt. 
Het is daarbij duidelijk dat men bij een systeem niet van een duidelijke grenslijn met de omgeving kan spreken 
maar eerder van een grenszone waarin de bovenbeschreven functies moeten worden vervuld. 
De voorwaartskoppeling regelt tot dusver alleen de invoer. Dezelfde symbolische voorstelling zal echter tevens 
gelden voor storingen in latere stadia van het proces. 

4.2.1. OPERATIONELE BEHEERPROCES 

Bij het terugkoppelen bepaalt de waarde van de uitvoer of van de toestand een eventuele ingreep. De doorlooptijd 
van het transformatieproces en de signaallooptijden zijn belangrijk in verband met mogelijke opslinger-effecten. 
Om het transformatieproces beheerst te laten verlopen, meet men de uitvoer van de transformatiefunctie en 
vergelijkt die waarde met een gegeven norm. In geval van afwijking volgt een ingreep bepaald door de regelfunctie. 
De regelfunctie moet daartoe over een geheugen beschikken en over een gedragsmodel van het systeem. Deze 
terugkoppelende regelkring bevindt zich buiten transformatiefunctie, maar ligt wel volledig binnen het operatione
le beheerproces en niet meer in de grenszone. 
Het is de bedoeling dat het beheerste systeem een uitvoer of toestand produceert die aan bepaalde kwalitatieve en 
kwantitatieve eisen voldoet. Deze regelkring meet beide componenten. Alvorens men de uitvoer kwantitatief 
meet, dient de uitvoer eerst weer in een filter op kwaliteit te worden gecontroleerd. Wanneer de uitvoer kwalita
tief onjuist is, kan dit leiden tot afkeur. Het produkt wordt dan of gedumpt of er worden corrigerende bewerkin
gen uitgevoerd om het produkt alsnog in orde te brengen. Soms gaat het produkt -informatie cq gegevens- dan 
opnieuw door het gehele of door een deel van het bewerkende proces heen, soms voegt men in een speciale 
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afdeling het ontbrekende toe. Om dit aan te geven in het model is in dat filter het symbool voor toevoegen van 
het ontbrekende getekend. 
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In het geval dat het produkt opnieuw door het gehele proces heen moet, betekent dit een belasting voor de 
mensen en middelen die het bewerkende proces uitvoeren. Deze te repareren produkten moeten dus meegerekend 
worden bij de allereerste kwantitatieve meting aan de invoerzijde. De reparatie-terugvoer moet dus voor de eerste 
meting ten behoeve van het voorwaartskoppelen weer in het proces worden ingevoerd. Achter het kwalitatieve 
uitvoerfilter kan dan de kwantitatieve uitvoermeting plaatsvinden. In principe moet het interne regelproces alle 
afwijkingen opvangen die binnen het systeem optreden, zowel kwantitatief als kwalitatief. Daarom is het filter dan 
ook verbonden met de meetfunctie getekend. Deze metingen ten behoeve van de terugkoppeling moeten aan het 
einde van het transformatieproces plaatsvinden, anders wordt er niet over het gehele proces heen een terugkoppe
ling gelegd. Daarom worden er dus geen pijltjes uit alle richtingen naar de meting getekend, maar uitdrukkelijk 
alleen een meetpunt in de uitvoerstroom. Dit moet dan tevens de toestandsmeting van de transformatiefunctie 
betekenen, want de mogelijkheden om alles in een model in te tekenen zijn nu eenmaal beperkt. De terugkoppel
kring kan ook ingrijpen in het proces of in de middelen uitvoeren. Bovendien kan men echter tijdens het proces 
ook direct reageren op bekende storingen. Ook dit weer zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit is voorwaartskop
peling die tevens deze noodzakelijke proces-ingrepen uitvoert. Zij heeft dus een functie in de invoerzone, maar 
ook in het transformatieproces. 
De combinatie van deze tweede functie van de voorwaartskoppeling met de terugkoppeling wordt aangeduid met 
interne regelprocessen. 
Eerder werd reeds geattendeerd op de mogelijkheid bij terugkoppeling van opslinger-effecten t.g.v. de looptijden 
van proces en signaal. Uiteraard moet het meetpunt de noodzakelijke grootheden kunnen meten; maar bovendien 
spelen de nauwkeurigheid en gevoeligheid van het meetpunt, de roetende functie, een rol. Meestal geldt: hoe 
onnauwkeuriger de meting, hoe slechter de resultaten van het regelen. Een vergroting van de nauwkeurigheid 
boven een bepaalde grens heeft echter geen verbetering van het resultaat tot gevolg. Die grens is afhankelijk van 
de eigenschappen van de overige elementen in het totale systeem. Daarboven kunnen er niet alleen storingen in 
het proces optreden maar ook in de signaalbaan. Bij het model zoals dit voor de nieuwe benchmark gaat gelden is 
dit een riskant aspect daar gegevens als invoer voor het proces dienen is de ruis die bij overdracht ontstaat een niet 
te onderschatten element. Ruis is een ongewenst signaal dat intern in het systeem wordt gegenereerd. De verhou
ding van signaalsterkte tot de sterkte van de ruis heeft eveneens invloed op het correct functioneren van het 
interne regelproces, evenals de plaats waar de ruis ontstaat ten opzichte van het meetpunt. Ruis kan voor dit 
model fatale gevolgen hebben daar het model dient te gaan functioneren als primaire informatie-drager voor zowel 
de belegger als de VMO. 
Theoretisch is aan te tonen dat ruis die ontstaat in het meetpunt veel schadelijker is dan ruis die ontstaat in de 
regelfunctie. Onnauwkeurigheden in de meting van de informatie zijn vergelijkbaar met ruis in het meetpunt. Het 
nauwkeurig vaststellen van de informatie is dus belangrijker voor de procesbeheersing dan het ontstaan van 
onnauwkeurigheden, ruis, in de regelfunctie. 
Voor ieder aspect dat men van het bewerkende proces wil beheersen, is in het algemeen een aparte regelkring 
noodzakelijk. Evenzo voor de in de grenszone te vervullen functies. 

4.2.3. ONDERSTEUNENDE PROCESSEN 

Het bewerkende proces transformeert de invoer rechtstreeks tot de gevraagde uitvoer. Om dat te laten functione
ren zijn meestal verscheidene ondersteunende processen nodig. Dit kunnen processen zijn om de invoer cq 
informatie te transporteren (bijv. openbare media en vertrouwelijke rapporten), mensen en middelen in te voeren -
en in stand te houden-, de mensen en middelen te verbeteren (opleiding, kennis en ervaring), enz. Deze ondersteu
nende processen kunnen geheel binnen het systeem liggen. Het is echter ook mogelijk dat ze buiten de systeem
grenzen liggen en dat alleen de uitvoer van het ondersteunende proces het systeem binnenkomt, hetgeen natuur
lijk vooral voorkomt als men gaat uitbesteden. In dit laatste geval kunnen er dan op de systeemgrenzen weer 
allerlei coderings- en grensregelingsproblemen optreden. Om die te vermijden, is het aan te bevelen de ondersteu
nende processen indien enigszins mogelijk onder te brengen binnen het bewerkende processysteem en ze niet door 
aparte systemen te laten uitvoeren. Dit vergroot ook de autonomie van het systeem. 
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4.2.4. REGELKRING VOOR HET PROCES 

Het beschouwde systeem vervult een behoefte in een groter geheel, namelijk het voldoen aan de rendementsver
wachtingen van de aandeelhouders. Het vervult een functie in zijn omgeving, waarbij de belegger deze definieert 
als normen. Het vervullen van die behoefte, van die functie, is het externe doel van het beschouwde systeem. De 
eisen die de omgeving aan die functievervulling stelt, kunnen als scherp gedefinieerde normen het systeem 
binnenkomen. Bijvoorbeeld de belastinginspecteur, de omgeving, definieert exact welke belastingsom het object 
jaarlijks als uitvoer moet opbrengen bij bepaalde invoeren. Het is echter ook mogelijk dat het systeem zelf die 
normen moet afleiden uit door de omgeving vaag geformuleerde behoeften. Dan komt er dus alleen informatie 
over behoeften het systeem binnen en is er een functie nodig die daaruit de binnen het systeem te hanteren 
normen afleidt en doorgeeft aan de filters en vergelijkingsfuncties. Dit duidt men aan met de initiërende functies. 
In deze gedachtengang ligt de initiërende functie dus ook binnen het systeem (het zgn. co-makership) in de grenszo
ne. Het is echter niet uitgesloten, dat de vergelijkings- en regelfuncties een eigen interpretatie aan die normen gaan 
geven. Die functies worden in organisaties nu eenmaal meestal door mensen vervuld. Er kan daar zelfs een 
verwerping van de norm optreden, omdat men die norm voor de transformatiefunctie onacceptabel acht. Tussen 
de initiërende en de andere functies kan dus soms nog een codering optreden. Om hierop bedacht te zijn, kan 
men stellen dat de initiërende functie in een tweede buitenste schil van grenszone van het systeem ligt. 
Het stellen van een norm door de initiërende functie heeft echter weinig zin wanneer er niet regelmatig gemeten 
en geëvalueerd wordt of die norm (nog) wel correct is. De norm blijkt in de praktijk slechts een tijdelijke maatstaf 
te zijn. Veranderingen in de behoefte van de belegger en de markt en veranderingen binnen het systeem zelf 
kunnen de oorzaak zijn voor een wijziging van de norm. Vanuit die buitenste schil zal dan ook regelmatig 
gecontroleerd moeten worden of inderdaad nog steeds aan de gestelde normen wordt voldaan en of de norm 
gezien de behoeften nog wel juist is gesteld. Wanneer bij voortduring niet aan de norm wordt voldaan of wanneer 
de behoeften lijken te wijzigen, zal men dienen na te gaan wat de oorzaken daarvoor zijn. Dit gebeurt door de 
evaluerende functie. Blijken die normen onjuist te zijn gesteld of te zijn verouderd, dan geeft de evaluerende 
functie dit door aan de initiërende functie. Deze laatste stelt nieuwe normen op en informeert de vergelijkings- en 
regelfuncties. 
Ook het proces voor normstellen en evalueren moet dus als een regelkring worden beschouwd. In deze regelkring 
komen als belangrijkste twee functies voor: 
- de initiërende functie; 
- de evaluerende functie. 
De initiërende functie moet, vanuit de behoeften, de normen en de beslissingsregels bepalen voor de vergelijkings
en regelfuncties in de bovengeschetste modellen voor het bewerkende proces. Hiervoor is in principe de belegger 
verantwoordelijk voor, maar het verdient sterke aanbeveling om de VMO hierbij te betrekken. Het betreft zowel 
normen voor de kwaliteit als kwantiteit. Tussen deze beide bestaat bovendien een wisselwerking waarmee men 
rekening dient te houden. Naast kwaliteit en kwantiteit dienen, zoals reeds eerder gesteld, nog andere aspecten te 
worden beheerst. Die aspecten en normen moeten worden afgeleid uit het beleid van de belegger en worden 
afgestemd op de aard en inrichting van het -primaire- operationele beheerproces. De initiërende functie dient dus 
ook te bepalen voor welke aspecten zij normen moet vaststellen. Het beleid kan bijvoorbeeld richtlijnen geven 
voor de vereiste huuropbrengsten, promotie-uitgaven, mutatie-leegstand, doorlooptijd, effectiviteit, schilderwerk
zaamheden etc. Het tot dusver ontwikkelde model geldt uitdrukkelijk voor een aspect-systeem. Voor de verschil
lende zojuist genoemde aspecten kan men dus met verschillende modellen werken waardoor ook verschillende 
initiërende functies voor die verschillende aspecten ontstaan. De aard en inrichting van het bewerkende proces en 
het beleid bepalen welke regelende, initiërende en evaluerende functies noodzakelijk zijn. Een overzichtelijk 
ingericht primair proces is van essentieel belang om de complexiteit van de beheersing te beperken. 
Bij het concreet vaststellen van normen moet men bedenken dat wanneer de normen te laag worden gesteld er 
meestal een verslapping optreedt. Worden de normen echter te hoog gesteld, dan komt er overspanning, teleurstel
ling en tenslotte berusting in de mislukking. Deze menselijke kant van de hoogte van de te stellen norm mag men 
nooit over het hoofd zien. Worden de normen bepaald in overleg met alle betrokkenen partijen in de regelfuncties 
en in het bewerkende proces, dan zal men beter geloven in en zich meer inzetten voor het realiseren van de norm 
die men zelf heeft helpen bepalen dan wanneer de norm door de belegger van buitenaf zonder meer wordt 
opgelegd. 
Ook wanneer de normen door alle deelnemers gezamenlijk vastgesteld zouden worden, dan vervullen die mede
werkers op dat moment de initiërende functie. In een andere rol zijn zij tevens bewerker in of regelaar van het 
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proces. 
De evaluerende functie dient de werkelijkheid te vergelijken met de uitgegeven normen, en vormt dus de eigenlij
ke benchmark voor het gehele proces. Wanneer steeds opnieuw een afwijking tussen werkelijkheid en norm blijkt 
op te treden, moet de evaluerende functie de oorzaken van die verschillen opsporen en analyseren. Als de norm 
inderdaad foutief blijkt te zijn gesteld, dan wordt dit doorgegeven aan de initiërende functie die vervolgens de 
normen herziet. De evaluerende functie reageert in het algemeen niet op een eenmalige afwijking van de norm. 
Bovendien moet de evaluerende functie steeds nagaan of het bewerkende proces nog steeds goed afgestemd is op de 
behoeften van de omgeving. Zij toetst dus respectievelijk de mogelijkheid (intern) en de wenselijkheid (extern) van 
de kwantitatieve en kwalitatieve normen. Daardoor constateert zij ook of de aan het begin van deze beschouwing 
gestelde behoefte van de omgeving toe- of afneemt. Vanuit de functies die zich met die ontwikkeling bezighouden, 
komen dan nieuwe behoefteninformatie en/ of nieuwe normen het systeem binnen of wordt zelfs het systeem 
opnieuw ingericht. De initiërende functie kan dan ook ten gevolge van informatie uit die ontwikkelingsfuncties 
tot nieuwe normen komen. 
De regelkringen voor het bewerkende proces doen de metingen met kleine tijdsintervallen en nemen actie om 
eventuele storingen in dat bewerkende proces te compenseren. Hier werd aangenomen, dat de mensen en 
middelen gegeven zijn. In de praktijk heeft de regelfunctie meestal ook nog binnen de inrichting van het vastgoed
beheerprocessen en middelen aan de omstandigheden te laten aanpassen. De regelfunctie heeft dan dus de keuze 
corrigerend op te treden door de invoeren te regelen en de storingen te compenseren en/ of de opstelling en 
eigenschappen van de mensen en de middelen enigszins aan te passen (dit is niet in het model weergegeven). De 
regelkring voor de normstelling werkt op veel langere termijn en regelt alleen de normen. Men behoort van 
daaruit dus nooit in de dagelijkse gang van zaken in de processen in te grijpen. Bij een toepassing van dit model in 
de praktijk blijkt vaak een verwarring op te treden tussen de beide metingen in de processtroom aan de uitvoerzij
de. Dit is te voorkomen door goed het doel waarvoor gemeten wordt in de gaten te houden. Het doel van de 
eerste meting is informatie te krijgen voor het beheerst laten verlopen van het bewerkende proces via terugkoppe
ling. Het doel van de tweede meting is de gestelde normen op hun correctheid te controleren en eventueel te 
verbeteren. 
Het is dus van belang dat niet alleen het bewerkende proces wordt getoetst aan de normen, maar dat tevens de 
normen worden getoetst aan de informatie uit het primaire proces. Ook in de regelkring voor de normstelling 
moeten de betrokken functies weer beschikken over een geheugen en een gedragsmodel om correcte keuzen voor 
de normen te kunnen maken. Een geheugen helpt daarbij echter alleen zolang de elementen in het systeem zich 
blijven gedragen zoals ze dat in het verleden hebben gedaan. Door het bestaan van een evaluerende functie is het 
systeem echter ook in staat om te leren van ervaringen en zodoende eventueel tot een nieuw gedragsmodel te 
komen. 
Bij problemen in de praktijk zijn veel vastgoedmanagers geneigd om zo snel mogelijk een (korte-termijn) oplossing 
voor het probleem te vinden. Zij zouden echter processen moeten organiseren om problemen op te lossen en 
eventueel te voorkomen. Kortom zij zouden de evaluerende functie moeten organiseren, de benchmark voor het 
gehele proces. 

4.3. ONTWIKKELEN VAN PROCES-PROGRAMMA'S 

Om de coderingen zoals deze in het steady-state model eenduidig te kunnen definiëren moeten de verschillende 
vastgoedbeheerprocessen (acquisitie-, exploitatie-, en desinvesteringsproces) in dit model geïntegreerd worden. Dit 
dient vervolgens op objectniveau te worden samengesteld. Dit geniet, althans als eerste aanzet, de voorkeur boven 
een aanpak op (deel-)portefeuille-niveau, omdat de kennis op objectniveau zodoende voor een groot deel bereik
baar blijft voor de belegger, geen belangenverstrengelling kan ontstaan tussen de verschillende objecten, en 
zodoende meer inzicht wordt verkregen in het bereiken van de gestelde doelstellingen. De inrichting van het 
vastgoedbeheerproces dient te geschieden op basis van de taak- en doelstellingen van de actoren. Hierbij staat de 
integratie van deze taak- en doelstellingen, met de bijkomende verantwoordelijkheden en activiteiten, tussen het 
strategisch-tactische en tactisch-operationele beleidsniveaus centraal. De aansturing van het asset management door 
het portefeuille management, en omgedraaid de informatie-voorziening zullen hierbij als uitgangspunten gelden. 
Op basis van de strategische doelstellingen moet de organisatorische en technische infrastructuur van mensen, 
methoden, en middelen ontwikkeld worden. Die infrastructuur wordt gerealiseerd door middel van middellange
termijn programma's. Dit impliceert aldus de inrichting van de organisatie tussen de belegger en de instelling 
welke de aansturing van het operationele beheer verzorgt. 
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Onderwerpen van middellange-termijnprogramma's zijn: 
• marketing: markten, huurders en objecten; 

Performance 
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Financieel/economisch 

Meting 

• management en organisatie: versterking van het prestatievermogen van de organisatie; 
• bedrijfsvoering: prestatie verhoging in operationele processen; 
• performance: research, investeringen en exploitatie. 

Het eerste en laatste programma behandelen het technische bedrijfsproduct, de overige twee zijn van organisatori
sche aard. De doelstellingen van deze middellange termijnprogramma's zijn afgeleid van de strategische doelstellin
gen van de belegger en resulteren in de noodzakelijke voorwaarden om de strategische (lange-termijn) doelstellin
gen te operationaliseren. Hierbij gaat het marketing-, en management en organisatie-programma in op de tactische 
inzichten voor de toekomst en het performance en bedrijfsvoering-programma behandelen de operationele 
kwaliteiten van de processen. Deze programma's zullen tevens dienen als de coderingen welke het portefeuille
management aan het asset-management aanreikt. 
Een doelstelling van een programma, bijvoorbeeld een onderhoudsprogramma, wordt uitgesplitst naar object
doelstellingen. De planning van het programma bestaat dan uit het ontwikkelen van object-doelstellingen, 
bijvoorbeeld door middel van conceptuele studies van investeringsprojecten. Het realiseren van het programma is 
het uitvoeren, het behandelen van deze projecten. 
In een bedrijfstak, zoals de vastgoedmarkt, met een kapitaalintensief beheerproces, is het bedrijfsproces grofweg 
samengesteld uit een researchproces (het acquisitie- en desinvesteringsproces) en een exploitatieproces. De strategi
sche doelstellingen vormen het verbindende element tussen zowel de research als exploitatieproces. Maar ook de 
samenhang tussen researchprojecten en de kwalitatieve en capacitatieve samenhang van verschillende objecten cq 
markten maakt het nodig deze projecten in de vorm van programma's te behandelen. 
De doelstellingen op kortere termijn hebben betrekking op dezelfde onderwerpen als de strategische doelstellingen 
maar zijn specifieker, meer in operationele zin geformuleerd. Ook kortere-termijndoelstellingen hebben betrekking 
op de financiële positie, de marktpositie en de kostenreductie. 
Deze doelstellingen waarvan de niveaus moeten worden vastgesteld uitgaande van de op middellange termijn 
ontwikkelde technische en organisatorische infrastructuur, zijn gemeenschappelijke doelstellingen die moeten 
worden uitgesplitst naar door verschillende functionele afdelingen te leveren bijdragen. Deze coderingen van 
strategische naar operationele beleidsplannen dient tot de verantwoording te behoren van een separate afdeling of 
instelling. 
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Die afdelingsbijdragen zijn maatregelen of maatregelprogrammma's die voor de desbetreffende afdelingen weer 
normen zijn. De gemeenschappelijke doelstellingen zijn voor de verschillende afdelingen die de normen moeten 
realiseren in de vorm van maatregelen, doelstellingen van een hoger niveau. 
Het proces van het vertalen van gemeenschappelijke doelstellingen naar afdelingsnormen is bijzonder belangrijk 
voor de versterking van het prestatievermogen. Dit geschiedt langs twee wegen: 
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• "bottom-up" via managementsystemen: de vaststelling van afdelingsnormen wordt voorbereid door middel 
van managementsystemen waarbij de functionele invalshoeken onderling worden afgestemd, uitgaande van 
de gemeenschappelijke doelstellingen; 

• "top-down": doelstellingen worden vastgesteld via de hiërarchische lijn. De normen worden aldus door de 
belegger aangereikt. 

Marktdoelstellingen bijvoorbeeld kunnen maar ten dele door de verhuurafdeling worden gerealiseerd. Een 
marktdoelstelling als "de verhoging van het kwaliteitsniveau van het object" kan bijvoorbeeld maatregelen vereisen 
om het aantal huurklachten te verminderen. De afgeleide doelstelling "vermindering van huurklachten", kan weer 
leiden tot een maatregelenprogramma in de sfeer van de werkorganisatie zoals het snel zichtbaar maken van 
fouten in de procesvoering aan degenen die corrigerende acties kunnen nemen. Voor de marktdoelstelling "het 
realiseren van een volledige verhuur", is een perfecte procesvoering nodig, hetgeen weer in strijd kan komen met 
een financiële doelstelling. 
De doelstelling "kostenreductie door personeelsvermindering" zal door een programma van rationalisatie mogelijk
heden mogelijk gemaakt moeten worden. Voor die maatregelen kunnen investeringen nodig zijn. De resultaten 
van het investeringsprogramma op middellange termijn zijn uitgangspunten voor het niveau van de operationele 
plannen op korte termijn. De investeringen die aan de orde worden gesteld als voorwaarde om korte-termijn 
operationele normen te kunnen bewerkstelligen, hebben een ander karakter. Ze moeten worden afgewogen tegen 
maatregelen die geen of minder investeringen vragen. Dit is zeker nodig in een sfeer waarin problemen al snel als 
technisch gedefinieerd worden. 
Het definitief vaststellen van de gemeenschappelijke doelstellingen behorende maatregelen, dan wel het vaststellen 
van afdelingsnormen en weer daarvan afgeleide maatregelen/normen etc., verloopt via de hiërarchische lijn. De 
instelling welke verantwoordelijk is voor het omzetten van het strategische beleid van de belegger naar het 
operationele niveau zijn de managers welke verantwoordelijk zullen zijn voor het implementeren van dit beleid. 
Zij verzorgen de coderingen, inclusief de "bottom-up" decoderingen, en kunnen de verantwoordelijkheid voor het 
vaststellen van de doelstellingen en maatregelen daarom niet uit handen geven. Voor een goede kwaliteit van de 
normen, inclusief het vaststellen van de bij de norm behorende maatregelen, en voor een effectieve uitvoering en 
controle van deze maatregelen is deze tussenschijf gewenst. De reden om dat te doen is ook tijdwinst. Het 
ontwikkelen van consensus en commitment over de normen kost weliswaar veel tijd, maar zal kunnen worden 
terugverdiend door de verhoogde effectiviteit in het operationele proces. 
Een specifiek aandachtspunt voor een goed en effectief verloop van het model voor het planmatig verhogen van 
het niveau van de prestatiemaatstaven in de operationele processen wordt gevormd door zowel de kwalitatieve als 
kwantitatieve capaciteiten van de VMO. De VMO dient rechtstreeks verantwoordelijk te zijn voor de realisatie 
van de normen in de werkpraktijk en voor de implementatie van de maatregelen. Naarmate de VMO meer bij de 
normvaststelling en voorbereiding en ontwikkeling van de verbeteringsmaatregelen is betrokken, verloopt de 
implementatie effectiever. De zogenaamde tactisch-operationele tussenschijf moet de implementatie voor haar 
rekening nemen en niet alleen de ontwikkeling van en de controle op de normen. 
Deze tussenschijf welke het tactisch-operationele beheerproces verzorgt, heeft aldus enkele tegenstrijdige belangen 
met het property management. Daarom dient het asset-management onafhankelijk van het property management 
te opereren om een gewenste performance verhoging te kunnen realiseren. Het asset-management wordt de 
vertegenwoordiger van de belangen van de belegger t.a.v. het property management. Het asset-management kan 
een afdeling zijn van de VMO, of een geheel separate onderneming. Dit is met name van belang voor de uiteinde
lijke wijze van vergoeding voor het beheer. 
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4.4. CODERINGEN EN INDICATOREN 

Om het asset management te kunnen uitbesteden aan een externe partij dienen de indicatoren die aan de coderin
gen verbonden zijn ten eerste voor deze externe partij te worden gedefinieerd. De waarden van de indicatoren 
dienen dermate geïnterpreteerd te kunnen worden, dat het voor de asset manager mogelijk is en blijft, de resulta
ten en gevolgen van deze waarden voor het operationele beheerproces naar eigen inzicht te vertalen, waardoor een 
bepaalde beleidsmarge voor het asset management gewaarborgd blijft. Indien men (te) veel indicatoren toepast zou 
de rol van het asset-management zich beperken tot toezicht houden, is de toegevoegde waarde gering, en kunnen 
performance-gerelateerde vergoedingen niet worden toegepast. 
Echter voor zowel het asset management alsook het portefeuille management dienen de waarden die worden 
verkregen middels de indicatoren voor de verschillende coderingen eenduidig geïnterpreteerd te kunnen worden. 
Het betreft dus zowel een bottom-up als top-down functie. Enerzijds om het operationele proces aan te sturen en 
anderzijds om de belegger inzicht te verschaffen in de processen van de VMO. 

"Indicatoren zijn aanwijzingen die op te voren bepaalde punten in het proces worden verzameld. Met de indicatoren 
worden de belangrijkste prestaties van het proces gemeten en wordt de trend daarvan in kaart gebracht. Kenmerk van 
deze aanwijzingen is dat ze indicatief zijn. De indicatoren meten de prestaties op de gemeten punten, zetten ze af tegen 
de normen en signaleren of prestaties (volgens de normen) beheerst verloopt, of dat corrigerende actie nodig is (Kerk/aan, 
1993)." 

Zoals reeds bij het steady-state model vernoemd, worden de coderingen voor marketing, management & organisa
tie, bedrijfsvoering en performance door het portefeuille management aangereikt, en dienen deze in overleg met 
het asset-management te worden geconcretiseerd in een te verwachten toekomstig resultaat. Dit concretiseren kan 
geschieden in zowel kwantitatieve alsook kwalitatieve aspecten. Vanuit die concretisering dient het toekomstig 
resultaat in overeenstemming met de uiteindelijke financieel-economische resultaten die behaald zijn, welke op hun 
beurt weer door het asset management aan het portefeuille management worden aangereikt. Hierdoor kan 
uiteindelijk de benchmark plaatsvinden op het strategisch-tactisch niveau en kunnen de indicatoren voor het 
tactisch-operationeel niveau voor een nieuw tijdvak worden bij- en vastgesteld. 
In dit onderzoek zullen niet alle aspecten aangereikt worden die benodigd zijn om de verschillende indicatoren op 
te stellen. De meeste aspecten worden bij elkaar gevoegd per indicator. Dit wordt in dit onderzoek ingeperkt 
afhankelijk van de mate van importantie en differentiatie of een indicator wordt vernoemd of niet. Hierbij wordt 
uitgegaan van indicatoren welke van belang zijn voor A VD. Dit impliceert dat niet alle informatie aan de belegger 
t.a.v. het operationele beheer wordt aangeboden. De informatie dient dermate aangeleverd te worden dat deze 
pragmatisch van aard is (zie 2.2.3.1.), d.w.z. dat de gegevens worden verzameld, geanalyseerd en -eventueel
worden voorzien van advies door het asset management. Hierbij worden gegevens bij elkaar gevoegd om de 
efficiency van de communicatie binnen het proces te kunnen waarborgen. De informatie welke het asset manage
ment van het property management krijgt aangeleverd zal van dezelfde aard zijn, d.w.z. het property management 
dient een toekomstvisie af te geven voor het operationele beheer. Het asset management heeft echter de volledige 
vrijheid om dit onderdeel zelf in te vullen. 
Een ander aspect dat van belang is, is de uiteindelijke importantie van iedere indicator. Dit kan worden volbracht 
door aan iedere indicator een wegingsfactor toe te kennen. Met behulp van deze wegingsfactoren kan uiteindelijk 
een totaal beeld gevormd worden van de prestaties van het beheerproces, inclusief de prestaties van de actoren 
hierbinnen. 
Overigens dient men erop te letten dat bij het steady-state model een niet te groot aantal indicatoren cq variabelen 
worden opgenomen. Bij een toename van het aantal variabelen neemt het aantal vrijheidsgraden proportioneel af. 
Vrijheidsgraden zijn een belangrijke indicatie van de evenwichtigheid van het model. Bij een te gering aantal 
vrijheidsgraden is de kans groot dat bij een actualisering het model ingrijpend moet worden herzien, ongeacht de 
initiële betrouwbaarheid. Dit gaat ten koste van de statistische zeggingskracht op lange termijn. 
Verder moet er op gewezen worden dat de hier vermelde indicatoren slechts van toepassing kunnen zijn voor een 
commercieel vastgoed-object. Het geldt aldus alleen als voorbeeld hoe men tot de samenstelling van de coderingen 
kan komen. 
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4.4.1. MARKETING 

Kernpunt van alle marketing aspecten moet de huurder zijn. Logisch de huurder is immers de klant. Hieruit volgt 
dat de markt het uitgangspunt dient te zijn van alle indicatoren. Het middel om deze factoren te verenigen is het 
produkt (het object) hetgeen men kan of zou willen aanbieden. 
De marketing indicatoren grijpen aan in het begin van de beheercyclus (zie steady-state model). Dit impliceert dat 
het voornamelijk waarden cq prestaties betreft welke in de toekomstige situatie worden verwacht. Het is een 
prognose welke het asset-management in samenspraak met het property management opstelt voor het nieuwe 
tijdvak. Het uiteindelijke resultaat zal worden vergeleken met de opgestelde prognose bij de benchmark. Het 
spreekt voor zich dat deze prognoses niet allen even zwaar kunnen meewegen bij het uiteindelijke resultaat. Een 
asset-manager kan en hoeft geen inzicht in toekomstige politieke en economische situaties te hebben (verkiezingen, 
recessies, etc.), maar moet wel in staat zijn om op basis van de huidige randvoorwaarden (economie, overheid, 
sociaal klimaat, etc.) een prognose te leveren voor ontwikkelingen op de regionale en lokale vastgoedmarkt. 

:} Markt 
Ten aanzien van de marktaspecten kan onderscheiden worden het regionaal en specifiek marktonderzoek hetgeen 
door het asset management moet worden uitgevoerd (Brekoo, 1997). Dit impliceert het verzamelen, analyseren en 
prognotiseren van gegevens van zowel de regio als van de directe omgeving m.b.t.: 

* Overheid - inkomsten; 
- uitgaven; 
- stedenbouwkundige planologie; 
- wetgeving; 
- sociaal klimaat; 

* (Meso-)economie - werkgelegenheid; 
- (des-)investeringen; 
- infrastructuur; 
- demografische gegevens; 
- omzet (produktiviteit/hoofd bevolking); 
- prijzen (indices/niveaus); 

* Vastgoedmarkt - pnJs-mveaus; 
- mutaties; 
- leegstand; 
- (des-)investeringen; 
- taxaties; 
- omvang en potentie; 

De indicatoren voor deze prognoses is het meten van het verschil tussen de rapportage van de geprognotiseerde 
ontwikkelingen voor de vastgoedmarkt en het resultaat hiervan aan het einde van het betreffende tijdvak. De 
indicatoren zijn: 

C Huurprijsniveau 

C Leegstandniveau 

C (Des-)investeringen 

Hierbij wordt een prognose voor de ontwikkelingen van de huurniveaus voor de 
verschillende commerciële vastgoedcategorieën gegeven. Het gaat hier dan om 
kantoren, winkels en bedrijfsterreinen naar typologie en locatie in de regio. Het 
meten van deze prognose gebeurt aan het einde van het tijdvak wanneer de 
resulterende waarde van de huurprijsniveaus bekend zijn. Het verschil tussen 
beide is bepalend. 
Gelijk als bovenstaand, maar dan voor het leegstandniveau in de diverse catego
rieën en lokaties. 
Het betreft hier een voorspelling aangaande de activiteiten welke de verschillen
de actoren binnen de vastgoedmarkt zullen ontplooien om hun objecten te laten 
renderen. Het is dus een prognose hoe de regionale markt zich aangaande het 
indirecte rendement zal ontwikkelen (koperslverkopersmarkt). 

inricliting van het vastgocdbd1myroces 



een Peifon1111nce Participerend Pnrtnerslriy 

Cl Omvang en potentie 

>} Huurders 
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Hiermee wordt een prognose bedoeld over de ontwikkelingen op de regionale 
bouwmarkt, t.a.v. de veranderingen in de hoeveelheid aangeboden ruimten, 
omvang van bouwactiviteiten en de ontwikkelingen voor de diverse deelgebieden 
binnen de regio. 

Om (potentiële) huurders te kunnen binden aan het object dient te worden bepaald welke huurders aanwezig en 
actief zijn (of dat willen) op zowel de regionale als lokale vastgoedmarkt. Hiertoe dienen gegevens te worden 
verzameld, geanalyseerd en geprognotiseerd te worden m.b.t.: 

* Huurdersprofiel - omzetprofiel; 
- branche; 
- mutatie gedrag; 
- afhankelijkheid van locatie; 
- afhankelijkheid van huurprijs-niveau; 
- liquiditeit; 
- ruimte-behoefte; 
- afhankelijkheid van object; 

* Verhuurplan - promotie; 
- makelaardij; 
- contracteren; 
- voorwaarden; 

De indicatoren hiervoor zijn tevens voorspellend van aard. Dit betekent dat ook zij pas aan het einde van het 
tijdvak kunnen gemeten worden als het resultaat bekend is. 
De indicatoren zijn: 

Cl Huurdersprofiel 

Cl Verhuurplan 

,} Object 

Hierin wordt een voorspelling gegeven omtrent het huurdersprofiel hetgeen 
passend zou zijn voor de verschillende lokaties in de regio afhankelijk naar 
vastgoedcategorie en typologie van de objecten. Tevens dient te worden aange
geven of deze potentiële huurders ook een vraag uitoefenen naar de betreffende 
lokaties cq objecten. 
Dit is een prognose van welke huurdersprofiel men zich gaat richten in het 
komend tijdvak als zijnde gewenste huurders. De prognose geeft de promotione
le activiteiten weer naar aard en omvang, hoeveel reacties men hierop verwacht, 
en hoeveel van dergelijke huurders men uiteindelijk verwacht te contracteren 
(met bijbehorende voorwaarden). Tevens wordt aangegeven hoe ongewenste 
zittende huurders kunnen worden verwijderd en of 

Het object is het middel om het produkt, huisvesting, in de markt te plaatsen. Bij de marketing gaat het hier 
voornamelijk om het object in de regionale en voornamelijk de lokale markt te kunnen positioneren. Men kan het 
eveneens een beschrijving van de micro-economische situatie noemen. Hiervoor is een concurrentie-analyse 
onontbeerlijk. Men dient aan te geven in welke conditie het object zich bevindt en hoe zich dit in het komende 
tijdvak zal ontwikkelen. Aangegeven wordt ook welke activiteiten cq ingrepen (naar aard en omvang) op object
niveau benodigd zijn om de concurrentiepositie te continueren en/ of te versterken. De betreffende aspecten die 
hierbij van belang zijn: 

* Technische aspecten - functionaliteit; 
- veiligheid; 
- comfort; 
- esthetica; 
- omgeving; 

>} Markt aspecten - contractuele situatie; 
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De kwaliteit van de prognose kan gemeten worden door middel van een huurdersenquête aan het einde van de 
cyclus. Een huurdersenquête is echter duur en tijdrovend. Tevens is dit erg afhankelijk van het object, namelijk 
het aantal huurders. Het verdient daarom aanbeveling om deze meting niet ieder tijdvak te laten plaatsvinden of 
anders slechts steekproefsgewijs. 
Een andere mogelijke indicator is het verschil te meten tussen de verwachte contractuele situatie met de uiteinde
lijke situatie zoals vermeld bij de performance codering. Indicatoren hiervoor zijn: 

ICI Huurprijsniveau 

ICI Leegstandsgraad 

ICI Mutatiegraad 
ICI Expiratiedata 

ICI Onderhoudscontract 

ICI Omgeving 

Hierbij wordt een verwachting gegeven over de huurprijs-ontwikkelingen voor 
de zittende huurders voor het komende tijdvak. Dit dient in relatie te staan met 
de markthuurprijs-ontwikkelingen zoals die bij de prognose voor de vastgoed
markt worden gegeven. 
Een voorspelling over de aard, omvang en reden van leegstand betreffende de 
komende periode per object geldt hier als indicator. 
De verwachte mutaties voor een object voor het aanstaande tijdvak. 
Men geeft een voorspelling voor de contractduur van de verschillende huurcon
tracten van de zittende huurders, en de planning m.b.t. verlenging of beëindiging 
van het huidige huurcontract. Tevens worden de voorwaarden waaronder dit 
dient te geschieden te worden aangegeven. 
Welke onderhoudscontracten worden verlengd of beëindigd en onder welke 
voorwaarden dit dient te geschieden geeft de verwachting van het asset-manage
ment hier weer. 
Een prognose aangaande de aspecten huurprijsniveaus, leegstand, en voorzienin
gen voor de directe nabijheid van het object dient hier te worden weergegeven. 

4.4.2. MANAGEMENT & ORGANISATIE 

De prestaties betreffende het management en de organisatie van het tactisch/ operationeel en operationeel beheer
proces worden gedurende het proces gemeten, en zijn onafhankelijk van object en huurders. De waarden van de 
indicatoren zijn niet zoals bij de marketing indicatoren afhankelijk van een geprognotiseerd resultaat maar worden 
bepaald aan de hand van de huidige situatie. Om de indicatoren aan te kunnen reiken welke de prestatie van het 
asset en property management meten, is het nodig enig inzicht te verschaffen welke factoren de prestaties van dit 
management kunnen beïnvloeden. Dit zijn voornamelijk aspecten die samenhangen met de professionaliteit van 
zowel de inrichting van de bedrijfsprocessen als de medewerkers. Verder is de cultuur van de VMO bepalend om 
de gewenste doelstellingen te bereiken. De aspecten m.b.t. het bepalen van de kwaliteit van het management en de 
organisatie zijn (bron: Keeris, 1996): 

'' Professionaliteit medewerker - beroepskwalificatie; 
- bijscholing; 
- publikaties; 

* Professionaliteit organisatie - transparantheid besluitvorming; 
- snelheid besluitvorming; 
- consistentie in beleid; 
- realisatie; 
- bereikbaarheid; 
- hersteltijd; 

* Cultuur - verloop personeelsopbouw; 
- samenwerking; 
- snelheid waarmee nieuw beleid wordt uitgevoerd; 

* Produktontwikkeling - aantal nieuwe initiatieven; 
- kwaliteit nieuwe initiatieven; 

* Ontwikkeling organisatie - implementatie-snelheid; 
- prognotisering vs. resultaat; 
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* Procesontwikkeling - kwaliteit van adviezen; 
- doorlooptijd rapportages; 
- doorlooptijd informatievoorziening; 

Indicatoren behorende bij deze aspecten kunnen direct afgeleid worden uit de gegevens die daartoe behoren. 
Indicatoren voor deze codering kunnen zijn: 

Cl Beroepskwalificatie 

Cl Bijscholing 

Cl Publikaties 

Cl Transparantheid besluitvorming 

Cl,snelheid besluitvorming 

Cl Realisatie besluiten 

Cl Bereikbaarheid 

Cl Hersteltijd 

Cl Mutatie personeelsbestand 

Het prestatievermogen van de medewerkers bij de asset-management 
organisatie kan worden bepaald met behulp van een schaal-indeling naar 
opleidingsniveau. Het is aldus afhankelijk van de behaalde diploma's van 
de medewerkers. Het portefeuille-management kan en mag echter geen 
bemoeienis vertonen met het personeelsbeleid van een externe organisa
tie, en mag zodoende ook niet gelden als indicator. 
De dynamiek van de asset-manager en zijn vakkennis is meetbaar naar 
het aantal gevolgde bijscholingscursussen en bezochte seminars. 
Het aantal publikaties in vakbladen geeft aan welke rol de organisatie 
vervult aangaande de ontwikkelingen binnen haar vakgebied en de 
innovatie binnen haar eigen organisatie. Een referentielijst met voltooi
de en in uitvoering zijnde opdrachten geeft inzicht in de mate van 
ervaring van de organisatie en kan tevens als meetinstrument voor de 
tevredenheid van haar opdrachtgevers gebruikt worden. 
Dit is met name van belang t.a.v. de principaal-agent problematiek. 
Besluiten m.b.t. contracten aangaande onderhoud, service en huurders 
dienen volgens een standaard procedure te verlopen welke zijn vastge
legd in een handvest. In dit handvest worden richtlijnen vastgesteld 
m.b.t. wederzijdse besluitvorming en verplichtingen van de asset-mana
ger en zijn opdrachtgever. Voorbeelden hiervan zijn de KWH-certifice
ring (alleen in Nederland) voor de externe communicatie, en een ISO
certificering voor de communicatie binnen de organisatie. 
Deze indicator betreft de tijd die verstrijkt tussen het vaststellen van te 
treffen maatregelen en de uitvoering hiervan. Het geeft de mate van 
zelfstandigheid voor de besluitvorming van de werknemers weer. Deze 
tijd is echter zeer moeilijk meetbaar, omdat het subjectief van aard kan 
zijn, en manipuleerbaar. Ongeschikt als indicator dus. 
Meetbaar d.m.v. het aantal genomen besluiten volgens het handvest te 
bepalen, en of de hierbij vastgestelde maatregelen in overeenstemming 
zijn met de uiteindelijk uitgevoerde maatregelen. De uitvoering van deze 
maatregelen dient verder binnen een vastgesteld tijdsbestek te worden 
uitgevoerd. 
De bereikbaarheid van de organisatie kan middels een steekproef (bijv. 
een zgn. mysterie guest) worden vastgesteld. De tijd die verstrijkt tussen 
aanmelden en reageren, en aspecten m.b.t. de klantvriendelijkheid zijn 
de bepalende factoren. 
Dit betreft de tijd die verstrijkt tussen het signaleren van een verkeerd 
genomen besluit, hetgeen echter een regulier genomen besluit volgens 
het handvest moet zijn, en het uitvoeren van maatregelen die de negatie
ve gevolgen hiervan moeten bestrijden. Deze tijd is echter evenals bij de 
snelheid van de besluitvorming manipuleerbaar en dus ongeschikt als 
indicator. 
Aangaande het aantal mutaties van medewerkers van de organisaties 
zowel in- als extern. Beschrijft de cultuur en ontwikkeling van de orga
nisatie. Kleven bij praktische toepassing echter wel veel subjectieve 
elementen aan. Daarom niet geschikt als indicator voor de uiteindelijke 
benchmark. 
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ICJ Aantal nieuwe initiatieven 

ICJ Kwaliteit nieuwe initiatieven 

ICJ Ontwikkeling organisatie 

ICJ Kwaliteit adviezen 

ICJ Doorlooptijd rapportages 

ICJ Doorlooptijd informatie 

4.4.3. BEDRIJFSVOERING 
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Is meetbaar door de uitbreiding van het aantal aangeboden diensten te 
meten. Van groot belang hierbij is de relevantie van de diensten t.a.v. 
het asset-management. Het verdient hierbij aanbeveling om dit vooraf te 
bepalen. 
Door de tijd die verstrijkt tussen het aanbieden van een nieuwe dienst 
en het schrappen hiervan te bepalen is het mogelijk de kwaliteit van de 
nieuwe initiatieven te meten. 
Dit kan gemeten worden door de jaarrekening (met accountantsverkla
ring) te beoordelen aangaande de relatieve grootte van de budgetten 
voor educatie, onderzoek en innovatie. 
Een indicator hiervoor is het algehele resultaat zoals deze voor de indi
catoren bij de marketing codering genoemd zijn. Het verschil tussen de 
gestelde prognose door het asset-management ten aanzien van het uitein
delijke resultaat is de marketing indicator. Het verschil echter tussen 
prognose en resultaat voor de opeenvolgende tijdvakken voor de marke
ting-indicatoren is hier bepalend. Deze indicator geeft het "lerend" -
vermogen van de organisatie weer. 
Hierbij wordt de tijd gemeten van de opgenomen situatie ten en met de 
aanlevering bij het portefeuille management. Het geeft de verwerkings
snelheid en dynamiek van de organisatie weer. 
De tijd die verstrijkt tussen het signaleren van een bepaalde ontwikke
ling aangaande het asset- en property-management tot en met de aanle
vering bij de opdrachtgever wordt hier als indicator gegeven. Deze tijd 
is echter manipuleerbaar en dus niet toepasbaar. 

De indicatoren voor de bedrijfsvoering zijn met name ervoor bedoeld om de prestaties binnen het operationele 
beheerproces te meten. Het is dus de codering voor de VMO zoals deze door de belegger wordt aangereikt. Het 
asset-management verzorgt echter de implementatie van dit beleid en houdt eveneens toezicht op de haalbaarheid 
van de normen. Hieruit volgt dat de asset management organisatie voor een groot deel verantwoordelijk zal 
worden gehouden voor de hierbij gerealiseerde prestaties. Deze partij krijgt daarom een grote vrijheid van 
handelen om samen met het property management te bepalen hoe deze normen gerealiseerd moeten worden. De 
kwaliteit van het asset management, zoals beschreven bij de codering voor management en organisatie, wordt dan 
ook deels bepaald naar aanleiding van de manier waarop men, middels de bedrijfsvoering codering, het property 
management aanstuurt. 
Het asset management zal aldus een aantal coderingen aanreiken voor het property management buiten het 
aandachtsgebied van het portefeuille management om. Deze coderingen zullen echter grotendeels overeenkomen 
met de coderingen zoals deze tussen het portefeuille en asset management worden opgesteld. Het asset manage
ment wordt immers door het portefeuille management als eerste verantwoordelijk gesteld voor de behaalde 
prestaties. Het portefeuille management zal zich aldus niet mengen aangaande de normering voor de indicatoren 
zoals deze voor de bedrijfsvoering codering wordt vastgesteld. Daarom worden deze in het kader van dit onder
zoek niet verder onderzocht. 
De indicatoren kunnen tijdens de exploitatie gemeten worden, waardoor een continue zorg voor de haalbaarheid 
van de norm ontstaat. Men kan binnen het tijdvak van het proces een deel van de reeds gerealiseerde prestaties 
verbeteren, voor dat de definitieve meting aan het einde plaatsvindt. Het betreft hier dus de gerealiseerde prestaties 
van de VMO. 
Indicatoren die hiervoor van toepassing kunnen zijn: 

ICJ Marketing; 
ICJ Management en organisatie; 
ICJ Huurdersmanagement; 
ICJ Service-management; 
ICJ Onderhoud; 
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4.4.4. PERFORMANCE 

De performance codering vindt plaats aan het einde van de beheercyclus. Bij deze codering behoren de indicatoren 
aangaande de eindresultaten gerealiseerd d.m.v. het object. Zij omschrijven dus de verwachte prestaties van het 
asset management voor het komende tijdvak aangaande het property management. Hierbij zijn de volgende 
aspecten van belang, welke grotendeels ontleedt zijn het rapport "Het vastgoedbeheer-proces in beeld" van Brekoo, 
uit 1997. 

* Markt/verhuur (Brekoo, 1997) - huurderspopulatie; 
- aanbiedingsgraad; 
- weigeringsgraad; 
- mutatiegraad; 
- reactiegraad; 
- expiratie data; 
- leegstand (aard en omvang); 

* Budgetten (Brekoo, 1997) - kosten instandhoudingskosten; 
- kosten objectbeheer; 
- kosten promotie, verhuurcourtage/marketing; 

*Huur-en servicekosten (Brekoo,1997) - netto huuropbrengsten; 
- kortingen huurvrije perioden; 
- huur- en servicekosten achterstanden; 
- financiële leegstand/huurderving; 
- huurprijs en servicekosten opbrengsten; 
- huurders- en huurprijs en servicekosten gegevens. 

Bij de coderingen voor de performance kunnen niet alle aspecten die hiermee gemoeid zijn dermate worden 
gekwalificeerd worden als zouden zij als een verantwoorde indicator kunnen dienen. De meetbaarheid en de 
subjectiviteit bij de interpretatie van de gegevens liggen hier meestal ten grondslag aan. Aspecten welke, mijns 
inziens, wel geschikt om als indicator te kunnen functioneren zijn: 

C Huurderspopulatie 

C Aanbiedingsgraad 

C Reactiegraad 

C Weigeringsgraad 

C Expiratie data 

I] Leegstandsgraad 

I] Mutatiegraad 

De omvang van het huurdersbestand wordt genormeerd en geldt als 
indicator. 
De norm geeft aan hoe vaak een huur-unit dient te worden aangeboden 
op de vastgoedmarkt. 
Deze indicator geeft aan hoe vaak men gevraagd of ongevraagd en reac
tie ontvangt uit de markt voor de aangeboden huur-unit. 
Hoe vaak men een negatieve reactie ontvangt uit de markt op een 
aanbod wordt hier genormeerd. 
De lengte van de huurcontracten dient te worden genormeerd, t.a.v. de 
zekerheid van de huuropbrengsten. 
Naar aard en omvang wordt een norm aangereikt m.b.t. de leegstands
graad per object. 
Men dient een norm op te stellen van de mutatiegraad van het object. 

4.4.5. FINANCIEEL-ECONOMISCHE CODERING 

Aan het einde van ieder tijdvak worden de financiële resultaten van het totale beheerproces gemeten, of in ieder 
geval de directe opbrengsten. De financiële resultaten worden aangereikt door het asset management welke 
gegenereerd zijn gedurende de cyclus. Deze financiële resultaten worden aldus door het asset management 
gedecodeerd voor het portefeuille management. Deze dienen overeen te komen met de behaalde prestaties bij de 
overige coderingen. Deze evaluatie is de uiteindelijke benchmark. Indien er geen verband bestaat tussen de 
behaalde financiële resultaten en de overige prestaties duidt dit erop dat de normen cq wegingsfactoren verkeerd 
gekozen zijn. Deze afwijkingen dienen te worden meegenomen bij het samenstellen van de benchmark voor een 
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nieuwe cyclus. De financieel-economische indicatoren beperken zich tot: 

Cl Rendement - bruto-netto traject; 
- JPD-index (in toekomst); 
- taxatie; 
- kwaltitatieve verslaggeving. 

De eerste drie indicatoren hebben betrekking op de financiële situatie van de belegging aan het einde van een 
cyclus. De kwalitatieve veslaggeving tenslotte is de "terug"-vertaalslag van de asset management organisatie, over de 
behaalde performance, gerealiseerd voor de normen zoals deze voor de coderingen zijn opgesteld, aan het porte
feuille-management. 

4.6. WEGINGSFACTOREN 

De verschillende coderingen dienen bij de uiteindelijke benchmark vergeleken te worden met de financieel/ econo
mische decodering aan het einde van het tijdvak. De resultaten van de coderingen dienen in evenwicht te zijn met 
de behaalde financieel-economische prestaties. De verschillende indicatoren, behorende bij de coderingen, hebben 
in veel gevallen geen direct aanwijsbaar verband met het behaalde rendement. Zoals in de vorige paragraaf aangege
ven hebben zij wel betrekking op de performance van het asset management en de belegging als geheel. 
De invloed van iedere afzonderlijke indicator op de performance zal aldus "gewogen" moeten worden om met de 
decodering vergeleken te kunnen worden. Het is hierbij van belang te onderkennen dat de waarde van de weegfac
tor nooit beschouwd mag worden als zijnde deze een directe relatie heeft met de financieel-economische prestaties. 
In de vorige paragraaf is ook reeds aangegeven waarom het model niet te veel indicatoren mag hebben, nl. om de 
stabiliteit ervan te kunnen garanderen. Indien echter in verloop van tijd blijkt dat de gekozen waarden van de 
weegfactoren juist blijken te zijn, mag worden overgegaan tot de invoering van meer indicatoren, omdat de 
stabiliteit van het model dan bewezen is. Men heeft dan ook reeds meer inzicht in de invloed van de waarden van 
de verschillende indicatoren op de performance. 
Om een waarde aan een weegfactor toe te kennen zal van grof naar fijnmazig gewerkt moeten worden, in functie 
van de tijd. Het is namelijk onmogelijk om indicatoren welke geen direct verband houden met het financieel
economisch rendement, nauwkeurig te relateren hiermee, omdat het simpelweg niet meetbaar is. Daarom is het 
verstandig om niet te veel indicatoren voor de eerste aantal cycli toe te passen. Dit komt niet alleen het totale 
overzicht ten goede, maar vooral het inzicht van de waarden van de indicatoren op de performance. Hoe groter 
dit inzicht hoe nauwkeuriger de weegfactoren bepaald kunnen worden, en hoe stabieler -lees: betrouwbaarder- het 
model wordt. Het vergroot aldus het inzicht in de participatie in de performance naarmate meer cycli, met 
aangepaste weegfactoren, worden uitgevoerd. 

Weging 

1 gelijk belangrijk 

3 iets belangrijker Indicatoren prioriteitsverhouding 

5 veel belangrijker Aanbiedingsgraad Leegstandsgraad 1:7 

7 heel veel belangrijker Aanbiedingsgraad Mutatiegraad 1:5 

9 absolute prioriteit Leegstandsgraad Mutatiegraad 3:1 
t-<1guur 4.6.a. Voorbeeld van pnonte1ten bepalmg 

inricltting va11 liet vllSftJoedbel1eeryroces 



een Peifonnance Participerend Partnersl1ip 39 

Om de weegfactoren te kunnen waarderen is dus empirisch onderzoek geboden. Om de relatie tussen de onbeken
de variabelen te bepalen wordt dikwijls het prioriteits-inverse stelsel gebruikt. Hierbij wordt uitgegaan van de 
prioriteit die men aanneemt die twee onderling niet-meetbare aspecten tot elkaar hebben. 
Stel de prioriteit van A t.o.v. B wordt aangenomen als zijnde waarde x. Dan is de prioriteit van B t.o.v. A 1/x. 
Deze gegevens plaatst men vervolgens in een matrix waarbij de som van de aangenomen prioriteiten de uiteindelij
ke waarde van de weegfactor bepaalt, en dus de relatie t.a.v. de andere aspecten meetbaar wordt (fig. 4.6.a.). 
Men vindt aldus de leegstandsgraad van een object heel veel belangrijker, dan het aantal malen dat een leegstaande 
huur-unit wordt aangeboden op de markt. Tevens heeft de mutatiegraad een hogere prioriteit dan de aanbiedings
graad, echter niet in de mate als de leegstandsgraad. De leegstandsgraad beschouwt men iets belangrijker dan het 
aantal mutaties welke plaats zullen vinden in de komende cyclus. Hieruit kunnen de volgende -onderlinge
weegfactoren bepaald worden: 

Resultaat matrix Relatieve resultaat matrix 

Indica- Aanbie- Leeg- Muta- Indicator Aanbie- Leeg- Mutatie- Weeg-
tor dings- stands- tie- dingsgraad stands- graad factor 

graad graad graad graad 

Aanbie- Aanbie-
dings- 1,00 0,14 0,20 dings- 7,69 % 9,68 % 4,76 % 7,19 % 
graad graad 

Leeg- Leeg-
stands- 7,00 1,00 3,00 stands- 53,85 % 67,74 % 71,43 % 58,90 % 
graad graad 

Mutatie-
5,00 0,33 1,00 

Mutatie-
graad graad 

38,46 % 22,58 % 23,81 % 33,91 % 

Som 13,00 1,47 4,20 100 % 

l-i1guur 4.6. ). Voorbeeld van bepalen weegtactoren 

Op deze manier kunnen alle weegfactoren gekoppeld worden aan de waarden behorende bij de indicatoren. Indien 
men na een aantal cycli een evenwicht heeft bereikt tussen de waarden van de indicatoren behorende bij de 
coderingen en de decodering, kan worden overgegaan worden op een meer gedetailleerder niveau bij het bepalen 
van de weegfactoren. De tussenliggende waarden -dus 2, 4, 6, en 8- kunnen dan ook gebruikt gaan worden. 
Nu de waarden van de indicatoren, met de bijbehorende weegfactoren bekend zijn, kan worden overgegaan tot de 
uiteindelijke benchmark. 

4.7. BENCHMARKING 

Benchmarking is een methodiek waarmee een antwoord kan worden gegeven op veel management-vragen. Vragen 
die veelal betrekking hebben op het prestatieniveau en de concurrentiepositie van een onderneming. 
Voor velen is het begrip benchmarking synoniem met de aloude en welbekende branche- of concurrentie-analyse. 
Voor een deel is deze bewering wel juist. Met name als benchmarking wordt gedefinieerd als een continu proces 
waarbij produkten, diensten en methoden worden vergeleken tussen concurrenten of met bedrijven die als 
marktleider worden beschouwd. In de praktijk zijn er echter meerdere vormen van benchmarking. 
Zo moeten beleggers voortdurend veranderen om aan de veranderende eisen te kunnen voldoen. Die eisen wordt 
gesteld door hun aandeelhouders, huurders, en VMO's. 
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De huurders willen een steeds betere prijs/kwaliteitsverhouding, een snellere oplevering en een goede service
verlening. Dit alles veroorzaakt een druk bij de beleggers om hun bedrijfsprocessen hieraan voortdurend aan te 
passen. Dit aanpassen bestaat uit het verhogen van de doelmatigheid en efficiency, de verhoging van de kwaliteit 
van produkten en diensten, kostenreductie, beheersing van de leegstand en verkorting van de verschillende 
tijdsfactoren in het proces (bijvoorbeeld om een nieuwe huurder te werven, een huur-unit aan te bieden of een 
nieuw en beter object te werven). 
Dit laatste is relatief nieuw in vergelijk met het verleden. 
In de 60-er jaren was er sprake van een grotere vraag dan aanbod. De beleggers waren er toenmaals op gericht te 
komen tot een zo groot mogelijke portefeuille, en het liefst met het aanwerven van nieuw vastgoed. Dit valt te 
verklaren vanwege het feit dat bedrijven pas sinds dat decennium vastgoed voor de bedrijfslocatie zijn gaan huren, 
en zodoende een markt voor commercieel vastgoed ontstond. Door de zeer grote vraag naar nieuw vastgoed werd 
er nauwelijks aandacht geschonken aan de zittende huurders, en het bestaande vastgoed. 
In de jaren 80 ontstond een evenwicht tussen vraag en aanbod, en gingen de beleggers zich richten op de levenscy
clus van het vastgoed (strategische oriëntatiefase (innovatie), rationalisatiefase (huurdersmanagement) en de 
uitmelkfase (verzadiging en teruggang)). Het besef groeide dat een object alleen het gestelde rendement kan 
leveren, indien de exploitatie ervan rendabel is. 
In de 90-er jaren was het aanbod groter dan de vraag en richten beleggers zich op het "verslaan van de concurren
tie". Onderzocht werd waarin de concurrentie beter was en getracht werd haar daarin te overtreffen. De huurder 
had met name belang bij een lage prijs. 
Thans zitten we in de situatie dat het aanbod de vraag vele malen overtreft en dat de huurder met name belang 
hecht aan een goede prijs/kwaliteitsverhouding, en een snellere cq betere service. Bij beleggers (net als bij andere 
ondernemingen) wordt het een must om de processen op deze eisen af te stemmen, en te verbeteren. Verbetering 
kan bijvoorbeeld worden bereikt door BPR ("Business Proces Reengineering"), "leanmanagement" en "benchmar
king". 
In dit onderzoek wordt, naar aanleiding van het voorgaande hoofdstuk, een poging ondernomen om de verschil
lende VMO's te benchmarken voor hun prestaties t.a.v. het tactisch-operationele beheer. Het is immers de 
bedoeling om de VMO een variabele vergoeding te geven naar gelang zijn geleverde resultaten voor het uitvoeren 
van het asset management. Hierbij wil ik nogmaals verduidelijken dat dit onderzoek wordt uitgevoerd bij een 
beleggingsfonds, waardoor de gegevens meer resultaat-gericht dan procesmatig beoordeeld worden. 

4.8. HET BEGRIP BENCHMARKING 

Er zijn verschillende definities van benchmarking in omloop. Een, volgens mij, goed verklarende omschrijving 
wordt gegeven in het boek Benchmarking: a tool for continuous improvement, deze luidt: 

"Benchmarking is the extemal focus on intemal activities, functions, or operations in order to achieve continuous 
improvement" (McNair en Liebfried) 

Benchmarking kan in goed Nederlands worden omschreven als het maken van een vergelijking tussen eenheden -
bedrijven, bedrijfsonderdelen- door het meten van vooraf vastgestelde prestaties van een proces of een subproces 
op basis van een vooraf duidelijk omschreven taak of een geheel van taken. Benchmarking is een management 
instrument, dat gebruikt kan worden om bestaande processen te bewaken ("monitoring") en om manco's in 
processen te ontdekken en de oorzaken daarvan vast te stellen (diagnostiek). Ook kan het gebruikt worden om de 
prestaties van nieuwe processen af te zetten tegen de prestaties van bestaande processen. 
Het doel van benchmarking is tweeledig, te weten: 
1.) een minimumniveau van prestaties te bepalen; 
2.) het verbeteren van deze prestaties. 

Dit kan worden bereikt door middel van vier verschillende soorten van benchmarking: 
a.) intern; 
b.) competitief; 
c.) industrieel/functioneel; 
d.) procesmatig/ algemeen. 
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4.8.1. INTERN BENCHMARKEN 

Bij grote VMO's zijn binnen verschillende onderdelen vergelijkbare taken en functies. Een eenvoudige en 
goedkope manier van benchmarken is om deze taken en functies met elkaar te vergelijken, met als doel een 
interne standaard te ontwikkelen. 
De voordelen hiervan zijn: 

het bevordert de onderlinge informatie-uitwisseling en communicatie; 
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het kan direct voordeel opleveren door "de beste manier" onmiddellijk toe te passen in de andere bedrijfs
onderdelen; 
men met benchmarking leert omgaan. 

Een nadeel is dat het verstarrend kan werken, omdat men zich op het interne proces concentreert en daartoe 
beperkt ("navelstaren"). 
Omdat dit onderzoek plaatsvindt bij een belegger (A VD) is het moeilijk, om een intern onderzoek bij VMO's uit 
te voeren, ondanks dat de uitvoering van verscheidene taken van het asset en property management (nog) bij de 
belegger liggen. Op het terrein van de interne benchmarking bij VMO's zijn reeds wel enkele aanzetten tot 
onderzoek, en sommige onderzoeken als geheel uitgevoerd. Dit betreft overigens wel het property- en service 
management hetgeen buiten het kader van dit onderzoek valt. Toch zijn er, m.b.t. het asset management, veel 
indicatoren aanwezig waarvan de waarden objectief van buitenaf gemeten kunnen worden (zie par. 4.4.2.). De 
benchmark zal dus deels gericht zijn, en dan met name voor de management & organisatie codering, op het intern 
benchmarken van interne bedrijfsprocessen van de asset management organisatie. 

4.8.2. COMPETITIEF BENCHMARKEN 

Hierbij wordt gebenchmarkt met de directe concurrent (Coca Cola versus Pepsi Cola, Apple versus IBM, of Jones 
Lang Wootton versus DTZ Zadelhoff). 
De voordelen van competitief benchmarken zijn: 

het werkt zeer stimulerend om de concurrent te verslaan; 
een vergelijking gemaakt wordt van hetzelfde proces, produkt en markt. 

Een nadeel is dat het uitermate moeilijk is om aan vergelijkingsmateriaal te komen. 
Voor competitief benchmarken t.a.v. dit onderzoek geldt hetzelfde nadeel als hierboven genoemd bij het intern 
benchmarken. De informatie verwerving van de diverse bedrijfsprocessen en -onderdelen bij VMO's is vanuit de 
functie als belegger zeer moeilijk te verkrijgen. Maar omdat men als beleggingsinstelling, doorgaans met verschil
lende asset management organisaties werkt, kunnen de uitkomsten van de waarden bij de indicatoren vergeleken 
worden met andere organisaties. Het betreft dan met name de organisaties en niet de bijbehorende portefeuilles 
omdat daar de heterogeniteit van de portefeuilles te groot voor is, en dus niet objectief gemeten kan worden. De 
gegevens van de verschillende organisaties worden verzameld en vergeleken bij de portefeuille-analyse (par. 4.9.3.) 
en dienen voor het stellen van de normen voor de benchmark. 

4.8.3. INDUSTRIEEL/FUNCTIONEEL BENCHMARKEN 

Hierbij wordt gebenchmarkt met een onderneming in dezelfde branche, of met een zelfde functie, bijvoorbeeld 
met een bedrijf die zich alleen met facilitaire activiteiten bezighoudt. Kenmerk is dat wordt vergeleken met 
ondernemingen die hetzelfde produkt of dezelfde dienst leveren, maar geen directe concurrenten van elkaar zijn 
(autofabriek versus motorfabriek, autoverhuurbedrijf versus taxicentrale, VMO versus facility manager). 
Voordeel hiervan is dat gemakkelijker informatie kan worden verkregen, omdat geen sprake is van directe 
concurrenten. Nadelen kunnen zijn de kosten en het vinden van een partner. 
In het kader van dit onderzoek is een dergelijke methode van benchmarking een serieuze optie, omdat er geen 
belangenverstrengelling optreedt, de resultaten objectief beoordeeld kunnen worden, en de gegevens relatief 
eenvoudig verkregen kunnen worden. 
Wegens de omvang van het onderzoek hetgeen hiermee samenhangt, en de moeilijke acceptatie ervan, wordt deze 
vorm van benchmarken in dit onderzoek niet voor het asset management toegepast. De beleggingsinstelling zal 
echter bij de marktanalyse wel degelijk de ontwikkelingen in overeenkomstige bedrijfstakken volgen, en vergelij
ken met de trends in de vastgoedmarkt. 
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4.8.4. PROCESMATIG BENCHMARKEN 

Dit houdt in dat het bedrijfsproces wordt verdeeld in subprocessen die ieder gebenchmarkt worden. Het asset 
management kan worden verdeeld in de drie coderingen zoals die in paragraaf 4.4. zijn aangereikt. Als vergelijking 
kan dienen elk bedrijf waarin het te benchmarken (sub)proces voorkomt. 
Een voordeel is, dat uit de praktijk blijkt dat deze vorm het meest bijdraagt tot verandering(-sideeën). Nadeel is 
dat het een moeilijke vorm is, omdat het een zorgvuldige voorbereiding vergt, open geesten, creativiteit, en veel 
geld, tijd en moeite kost. 
Deze methode wordt in dit onderzoek met name gebruikt bij de coderingen voor marketing en performance, daar 
de bijbehorende aspecten betrekking hebben op de resultaten van de bedrijfsprocessen zoals deze bij het asset 
management gerealiseerd worden. Duidelijk wordt hierbij dat de normstelling die hierbij gebruikt wordt onmoge
lijk is, zonder een referentiekader. De markt- en portefeuille-analyse worden hiervoor toegepast. 

4.9. ONTWERP VAN EEN BENCHMARK 

4.9.1. INLEIDING 

Het onderwerp hetgeen gebenchmarkt moet worden betreft het asset management zoals dit door de verschillende 
VMO's moet gaan worden uitgevoerd. Om dit onderwerp goed te kunnen benaderen is het belangrijk om de 
verschillende aspecten van het asset management te onderkennen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 
indeling zoals deze in paragraaf 4.4. wordt aangereikt. Deze beschrijven de bedrijfsprocessen van het asset 
management en welke daarvan gemeten kunnen worden. In dit onderzoek wordt de financieel/ economische 
decodering de basis voor de uiteindelijke benchmark. De performance gerealiseerd door het asset management is 
immers enkel meetbaar door de verwachtingen zoals deze in de coderingen genormeerd zijn, af te zetten tegen de 
afwijkingen die aan het einde van een beheercyclus worden geconstateerd in de financieel/ economische resultaten. 
De reden voor deze keuze ligt bij de discrepantie van het informatie-niveau tussen belegger en VMO, welke bij 
een verdere ontwikkeling van outsourcing alleen nog maar zal groeien (zie par. 3.6.). Om deze verdere groei te 
vermijden en mogelijk zelfs in te krimpen, is het van groot belang dat de belegger een betrouwbaar beeld verkrijgt 
van de informatie over de portefeuille zoals deze door de VMO wordt aangereikt. Daarom moet onderzocht 
worden hoe de VMO door de belegger afgerekend kan worden op de betrouwbaarheid van de aangeleverde 
informatie. Immers bij de drie dimensies voor beleggingen (tijd, risico en informatie) zijn tijd en risico (hetgeen de 
volledige verantwoordelijkheid draagt van een belegger) onlosmakelijk aan de informatie-verzameling verbonden 
(zie hoofdstuk 3). Omdat de belegger voornamelijk afhankelijk is bij de (meso- en micro-economische) informatie
verzameling van hetgeen de VMO aanreikt, ligt hier de basis voor de invloed van de VMO op de uiteindelijke 
performance. De financieel/ economische resultaten geven weliswaar geen direct inzicht in de betrouwbaarheid van 
de informatie welke de VMO verstrekt, maar dienen wel in overeenstemming te zijn met de verwachtingspatro
nen zoals deze aan het begin van de cyclus worden aangereikt. Er dient aldus een balans te zijn tussen de resulta
ten die voor de coderingen geboekt worden en de financieel/ economische decodering. 
Het marktonderzoek beschrijft de regionale vastgoedmarkt en plaatst het object cq objecten die de VMO voor de 
belegger beheerd in deze markt, waarbij de VMO een advies meegeeft hetgeen mogelijk is om het object in een 
betere marktpositie te kunnen positioneren cq de rendement/risico verhouding verder te optimaliseren. Om een 
marktonderzoek te laten plaatsvinden is het nodig om de interne en externe factoren te onderzoeken welke van 
invloed zijn op de performance-ontwikkelingen van de object(en). 
De externe factoren worden beschreven in de marktanalyse. De interne factoren bestaan uit analyses van de in de 
portefeuille zittende objecten, met bijbehorende gegevens van de belegger over rendement en risico. Deze analyses 
worden uitgevoerd op vijf niveaus te weten: 
1. Omgeving; 2. Markt; 3. Locatie; 4. Object; 5. Gebruikers; 
Deze informatie wordt deels op tactisch en deels op operationeel gebied verworven. 
De uiteindelijke synthese van de markt- en portefeuille analyse dient een prognose te worden voor de toekomst 
van de portefeuille in de markt. De VMO dient daarbij -separaat van de verstrekte gegevens- een advies te verlenen 
over de tactiek welke gevolgd dient te worden voor de betreffende portefeuille. In overleg met de belegger kunnen 
vervolgens de normen bepaald worden voor de te realiseren doelstellingen van de VMO. 
In de volgende paragrafen zullen de instrumenten beschreven worden, die de belegger nodig heeft om tot een 
juiste stelling van de normen te geraken, en welke conclusies uit gebleken afwijkingen getrokken kunnen worden. 
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4.9.2. MARKTANALYSE 

Het doel van marktanalyses vormt een essentieel onderdeel in de voorbereiding bij het vaststellen van een 
prognose cq norm. De analyse van vraag- en aanbodfactoren moet niet alleen leiden tot redelijk betrouwbare 
prognoses van de toekomstige cash-flow. Een marktanalyse is ook een onontbeerlijk instrument dat helpt het 
risico in kaart te brengen van de betrouwbaarheid van de norm. Een marktanalyse vergroot kortom het inzicht in 
de bandbreedte van toekomstige opbrengsten, exploitatie-uitgaven, leegstandniveaus, toekomstige verkoopopbreng
sten en helpt bovendien verwachtingen te formuleren over deze bandbreedten. 
Het assetmanagement van de VMO's zullen een marktanalyse uitvoeren op meso- en micro-economische niveau 
voor het vaststellen voor hun prognoses t.a.v. de te volgen marketing tactiek (zie par 4.4.1.). Het portefeuille 
management zal echter eveneens een marktanalyse moeten uitvoeren. Hiervoor zijn twee hoofdmotieven aan te 
voeren. Ten eerste dient een marktanalyse inzicht te geven in de te volgen strategie van de instelling, en dan met 
name m.b.t. haar core-business, hoe, waar en waarom daar te beleggen in vastgoed. Het tweede motief heeft 
betrekking op het verkrijgen van een inzicht in de normen die gesteld kunnen worden voor het asset manage
ment. In het kader van dit onderzoek zal alleen het tweede motief nader verklaard worden. 
De marktanalyse uitgevoerd door de belegger heeft met name countervailing power m.b.t. de marketing-normen 
en in mindere mate voor de performance-normen, zoals dit in de nader te verklaren portefeuille-analyse weer wel 
het geval zal zijn. Het asset management zal verantwoordelijk worden gesteld voor het opstellen van de prognoses 
voor de regionale en lokale marktontwikkelingen (de marketing codering). Deze dienen aan het einde van een 
cyclus geverifieerd moeten worden, waarbij de marktanalyse onontbeerlijk zal blijken. 
Ten eerste t.a.v. de ontwikkelingen van de vraag- en aanbodfactoren van vastgoed in de markt. Vraag- en aanbod 
van vastgoed is tweedelig: er is een markt voor huisvestingsdiensten en een markt voor eigendomsrechten. In de 
marktanalyse worden niet alleen de vraag- en aanbodfactoren op de huur/verhuurmarkt, maar ook op de koop/
verkoopmarkt geïdentificeerd. Beide markten beïnvloeden immers de cash-flows uit exploitatie en verkoop, het 
risico en het verlangde rendement en dus de waarde van de investering. 
Marktanalyses moeten een inzicht geven in de huidige en toekomstige vraag naar het investeringsobject en in de 
huidige en toekomstige aanbod van concurrerende objecten. 
Met andere woorden: marktanalyses zijn voornamelijk gericht op het verkennen van toekomstige marktdetermi
nanten die de waardering en exploitatie van vastgoed beïnvloeden. In een marktanalyse behoren in ieder geval de 
volgende factoren opgenomen te zijn die de vraag en het aanbod beïnvloeden. 

a.) Inkomen 
De vraag naar huisvesting wordt in belangrijke mate bepaald door de hoogte van het inkomen en de 
inkomensperspectieven. Omzet- en winstcijfers van branches en huurders geven daarover uitsluitsel. 

b.) Demografische factoren 
Deze spelen vooral een rol bij het nagaan van de lange termijn-ontwikkeling van de vastgoedmarkt. 
Wijzigingen in geboorte- en sterftecijfers, migratie, huishoudverdeling e.d. hebben een grote impact op de 
vastgoedmarkt. De demografische ontwikkeling is immers de belangrijkste determinant van de totale 
vraag naar goederen en diensten en daarmee bepalend voor de vraag naar vastgoed. De demografische 
voorspellingstechnieken bieden houvast om tot redelijk betrouwbare prognoses te komen. 
Ook gegevens over beschikbare arbeid voor de relevante branches, opleidingsniveau en dergelijke spelen 
een rol. Van groot belang zijn verder patronen in de bedrijfshuisvesting van relevante branches. 

c.) Aanbodfactoren 
Een groot deel van het aanbod komt vanuit de bestaande voorraad, d.w.z. leegstaande of op korte termijn 
leegkomende ruimte. Nieuwbouw geeft jaarlijks slechts een toevoeging van enkele procenten aan de 
voorraad maar kan het aanbod uit de bestaande voorraad overtreffen. Gelet op de tijd benodigd voor het 
tot stand brengen van nieuwe gebouwen, ligt het aanbod van vastgoed op korte termijn gezien tamelijk 
vast. Men spreekt dan van een inelastisch aanbod. Een belangrijke determinant voor het nieuwbouw-aan
bod op de middellange termijn is de elasticiteit van de nieuwbouw in reactie op dalende leegstandcijfers 
en/of oplopende huurprijzen. In de marktanalyse behoeft het aanbod een nadere uitsplitsing naar bouw
jaar, locatie, fysieke conditie e.d. alsmede hoe een bepaald type vastgoed in de markt ligt. 
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d.) Economische trends 
Een belegger in vastgoed behoort een goed inzicht te hebben in de belangrijke indicatoren die economi
sche recessie of groei voorspellen. Daartoe kunnen gerekend worden het rente-niveau, de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid en het (geplande) bouwvolume. 

e.) Socio-politieke omgeving 
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Dit vormt een belangrijk onderdeel voor het nagaan van het "business risk": bevindt het object zich in 
een goede (sociale) omgeving? Welke positieve en negatieve externe effecten werken op het object in? 
Heeft het project zelf positieve en negatieve externe effecten, die de maatschappelijke appreciatie van het 
object beïnvloeden? 
Hoewel de socio-politieke omgeving een zeer belangrijke factor vormt, is deze doorgaans buitengewoon 
moeilijk te identificeren. 

De marktanalyses die het portefeuille management uitvoert zullen verschillende van aard zijn. Voor de strategie
bepaling van het vastgoedfonds zal de analyse van een hogere aggregatie-graad zijn, dan voor het stellen van de 
normen voor het asset management. De marktanalyse voor het aansturen van het asset management zal meer het 
karakter dragen van een regionaal marktonderzoek, hetgeen tevens als countervailing power gebruikt kan worden. 
Een specifiek marktonderzoek zal meer gericht zijn op ontwikkelingen die buiten de invloedssfeer van het asset 
management zullen blijven. 

4. 9.3. PORTEFEUILLE-ANALYSE 

Voor de portefeuille-analyse dient de betreffende portefeuille in de markt te worden geplaatst. Het betreft hier een 
oriëntatie op micro-niveau. De volgende gegevens zijn benodigd om een analyse van de portefeuille mogelijk te 
maken: 
A. Management van object(en): 

1. Kwaliteit van portefeuille management; 
2. Kwaliteit van asset management; 
3. Kwaliteit van property management; 
4. Kwaliteit van service management. 

B. Object(en) in de markt: 
1. Leegstand; 
2. Markthuurprijs-niveau; 
3. Grondprijs; 
4. Faillissementen; 
5. Werkgelegenheid; 
6. Mutaties; 
7. Transacties. 

C. Locatie van object(en): 
1. Stand en ligging; 
2. Locatie-potentie; 
3. Herkenbaarheid/uitstraling; 
4. Positie van het object in zijn omgeving. 

D. Object: 
1. Onderhoudstoestand; 
2. Technische voorzieningen; 
3. Constructie; 
4. Architectuur en inrichting; 
5. Service-kosten. 

E. Huurders van object(en): 
1. Bedrijfseconomische toestand; 
2. Verhuis-geneigdheid; 
3. Ruimte behoefte; 
4. Huurderving. 
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De portefeuille-analyse moet aldus inzicht verschaffen over de opbouw van de performance van de in de porte
feuille opgenomen objecten, en welke concurrentie-positie deze objecten in de plaatselijke markt hebben. 
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Binnen de kaders van het onderzoek, is hier alleen het eerste aspect van belang: de opbouw van de performance. 
Daarbij wordt nagegaan wie en in welke mate verantwoordelijk is voor de performance, en of de verwachte 
doelstellingen m.b.t. de belegging gerealiseerd kunnen worden, onafhankelijk van externe factoren (marktanalyse). 
Het betreft hier dus met name een intern gericht onderzoek waarbij de kwaliteit van de asset management 
organisatie gemeten zal worden (asset management zie fig. 4. 9 .1.), en hoe deze presteert in relatie tot het in beheer 
genomen object of portefeuille (markt/verhuur). 
De analyse van de kwaliteit van het asset management dient met name ter ondersteuning bij het bepalen van de 
normen voor de management & organisatie codering. Bij deze analyse zal veelal gebruik gemaakt worden van 
andere actoren binnen het vastgoedbeheerproces dan de asset management organisatie zelf (huurders, andere asset 
management organisaties cq VMO's). Dit om een zo objectief mogelijk beeld van de kwaliteit van de organisatie te 
kunnen vormen. Het betreft hier dus ook voor een groot deel countervailing power voor de beleggingsinstelling. 
Tevens zal veel informatie hierover tijdens het beheerproces rechtstreeks bij het portefeuille management terecht 
komen (bijv. bezwaarschriften van huurders welke het portefeuille management ontvangt). 
De analyse van de prestaties welke het asset management behaald, worden in de portefeuille analyse vergeleken 
met de performances welke overige asset management organisaties behalen, met andere vergelijkbare object(en), 
waarde-ontwikkelingen van andere objecten, en met de prestaties welke in het verleden met hetzelfde object zijn 
gegenereerd. 

Op basis van de markt- en portefeuille resultaten kan vervolgens een analyse worden gemaakt m.b.v. een matrix 
waarbij de invloed van de regionale markt op het asset management zichtbaar wordt. De mogelijkheid bestaat 
hieruit dat de VMO op basis van deze gegevens en de strategie die de belegger met de portefeuille voor ogen heeft, 
een prognose kan stellen voor de prestaties van de portefeuille voor een volgende termijn. Na afloop van deze 
termijn kan vergeleken worden in hoeverre de portefeuille-resultaten overeenkomen met de gestelde prognose. Op 
eventuele afwijkingen kan de VMO vervolgens worden beoordeeld. D.m.v. een dergelijke structuur zal de belegger 
min of meer zeker zijn van een optimaal informatie-niveau verkregen van de VMO. Deze prognose zal binnen de 
termijn enkele malen moeten worden geëvalueerd, omdat het behalen van de prognose nooit een hoofddoelstelling 
van de VMO mag worden. De hoofddoelstelling van de VMO zal immers altijd dezelfde moeten zijn dan die van 
zijn opdrachtgever: het behalen van een hoogst mogelijke performance binnen het gegeven beleidskader. 
De prognose kan namelijk te laag zijn gesteld waardoor de VMO -om een zo hoog mogelijke vergoeding te 
verkrijgen- zijn activiteiten zal instellen op deze te lage prognose. De VMO dient in dergelijke gevallen onevenre
dig vergoed te worden voor de geleverde extra prestaties dan bij het welslagen van de prognose, maar wel een 
hogere totaal vergoeding, om geen tegenstrijdige belangen te verkrijgen. 
Om dergelijke vergoedingen-structuren te ontwerpen, zal m.b.t. dit onderzoek, eerst moeten nagegaan worden hoe 
de benchmark voor de Nederlandse-Duitse situatie geïmplementeerd kan worden. Een nader onderzoek van de 
fiscaal en juridische omgeving is dan ook onontbeerlijk, zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken. 
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5. BUITENLANDSE BELEGGERS EN DUITS VASTGOED 

5.1. INLEIDING 

Dit onderzoeksrapport wordt mede in opdracht van AZL Vastgoed Duitsland nv uitgevoerd. AZL Vastgoed 
Duitsland nv is gelieerd aan AZL beheer nv welke zorg draagt voor de managementorganisatie. AZL Vast goed 
Duitsland nv, hierna A VD genoemd, is een beleggingsfonds met een open-end karakter en bezit geen beursnote
ring. Dit impliceert dat er aandelen A VD gekocht en verkocht kunnen worden, en die ten allen tijden de 
intrinsieke waarde moeten vertegenwoordigen van de portefeuille. Dit gebeurt mede op basis van taxatie van de 
portefeuille, uitgevoerd door onafhankelijke externe taxateurs. A VD biedt, met name institutionele, beleggers de 
kans om indirect in Duits vastgoed te beleggen. De voornaamste reden voor Nederlandse beleggers om in dit 
fonds te beleggen is de geografische spreiding van de vastgoedportefeuille te vergroten, en dus het risico binnen de 
totale vastgoedportefeuille te verlagen. 
A VD is in 1992 opgericht en heeft een omvang van +/- 600 miljoen gulden. Het fonds investeert vooralsnog 
alleen in winkels, kantoren en bedrijfsruimten in het voormalige West-Duitsland, exclusief Berlijn. Doelstelling 
van het fonds is het genereren van een hoog rendement uit het beheer en investeringsbeleid van de portefeuille bij 
een relatief laag risicoprofiel. 

5.2. AANLEIDINGEN OM IN DUITSLAND TE BELEGGEN 

Tot het einde van 1993 golden voor buitenlandse fondsen dezelfde fiscale regelingen m.b.t. de belasting over 
inkomsten uit eigen vastgoed als natuurlijke personen. Dit maakte van Duitsland -in andere zaken een land met de 
hoogste belastingen ter wereld- tot een waar belastingparadijs voor buitenlandse beleggingsinstellingen, waaronder 
ook vele grote institutionele Nederlandse fondsen. Zij konden namelijk aanzienlijke waardestijgingen van het 
vastgoed, door over buitenlandse, en dikwijls in Nederland gevestigde, vermogensbeheerders, belastingvrij 
opstrijken. Men mocht alleen niet verkopen voor de wettelijke speculatie-termijn {twee jaren) en een eventuele 
door rechtspraak en bestuur gestelde termijn. Dit was cq is vaak de belangrijkste reden om vanuit het buitenland 
in Duits vastgoed te gaan beleggen. 
Sinds 1-1-1994 is dit belastingvoordeel uit de vervreemdingswinsten opgeheven, en daarmee ook het hoofdmotief 
om in Duits vastgoed te beleggen verdwenen. Zo is PGGM bijvoorbeeld, eind 1993 verdwenen als (direct) belegger 
in Duits vastgoed, door de Duitse portefeuille te verkopen aan Oppenheim Property, om daar vervolgens weer 
een meerderheidsbelang in te nemen. Desondanks zijn nog veel buitenlandse beleggers actief op de Duitse 
vastgoedmarkt. 
Er zijn namelijk nog andere aanwijzingen waarom men in Duits vastgoed kan cq kon beleggen. Een daarvan is dat 
Duits commercieel vastgoed, in het verleden althans, beperkt gevoelig was voor conjuncturele schommelingen. 
Een bijkomend voordeel hierbij was het beperkte aanbod van commercieel vastgoed. Door deze twee factoren 
waren een constante huur- en waardegroei alsmede een laag leegstandniveau min of meer gegarandeerd. 
Een ander voordeel van Duitsland is, in tegenstelling tot de omringende landen, de grote geografische spreiding 
van steden en goede lokaties over het gehele land. Duitsland telt liefst vijftien steden met een half miljoen of meer 
inwoners, waarvan vier met één miljoen of meer. Deze grote steden zijn gelijkmatig over het land verspreid, en 
bezitten ieder afzonderlijk een verzorgingsgebied van minimaal twee miljoen mensen. 
Het vertrouwen en de lust om in Duitsland te beleggen en investeren was met name in de periode na de hereni
ging, van 1989 t/m 1993, het grootst. de mogelijkheden in de nieuwe deelstaten, het beperkte aanbod en de goede 
performances van de Duitse vastgoedfondsen, gecombineerd met een groot optimisme, deden diverse buitenlandse 
beleggers besluiten in Duitsland te investeren. Eind 1993 had het huurprijzenniveau een dermate hoog peil bereikt, 
in de commerciële sector, waar men vooralsnog alleen maar van kan dromen als belegger. Zoals nu blijkt, is met 
name het optimisme over de nieuwe deelstaten en de hoge huurprijzen ongegrond geweest. 
Andere aspecten zijn in principe geen motieven om in Duitsland te gaan beleggen, maar randvoorwaarden om 
überhaupt in het buitenland te investeren. Een daarvan, hetgeen bijna altijd in het voordeel van Duitsland heeft 
gesproken, is het geringe valutarisico met betrekking tot de sterke Duitse Mark. Andere aspecten zijn de transpa
rante juridische en fiscale structuur, .een stabiele economische en politieke situatie en, last but not least, de 
aanwezigheid van een vastgoedmarkt met een groot aantal vragers en aanbieders. Dit laatste is voornamelijk van 
belang om de behaalde resultaten van de eigen onderneming te kunnen toetsen. 
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5.3. JURIDISCHE EN FISCALE GRONDSLAGEN VOOR BUITENLANDSE INVESTEERDERS 

Om een oordeel te kunnen vellen over de vraag wel of niet te investeren in het buitenland, is kennis over de 
juridische en fiscale aspecten een belangrijk onderdeel. Om een juist inzicht te verkrijgen hierover, en dan m.n. 
voor buitenlandse beleggers in Duitsland, is in deze paragraaf een verkort overzicht gegeven. 

5.3.1. NATIONAAL DUITS BELASTINGRECHT 

•~ BEPERKTE VENNOOTSCHAPSBELASTINGPLICHT 
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Natuurlijke personen zonder woonplaats en langdurig verblijf in Duitsland, en vennootschappen (o.a. kapitaal
ondernemingen) zonder directie-voering en standplaats in Duitsland, zijn in Duitsland slechts beperkt belasting
plichtig, en zijn daarom niet voor hun totale wereld-inkomen aan de Duitse belasting onderworpen -zoals dit wel 
voor Duits ingezetenen geldt- maar enkel voor bepaalde in Duitsland gegenereerde inkomsten. 

•~ BELASTINGSUBJECT 

Treedt een buitenlandse onderneming als investeerder op, dan moet worden vastgesteld, of zij in Duitsland 
(vennootschaps-)belastingplichtig is, of dat zij als persoonlijke vennootschap (KG, GbR, en GmbH & Co.) 
behandeld moet worden. Van belang is dus of het een enkele vennoot betreft die -afhankelijk van de rechtsvorm
aan de beperkt Duitse vennootschapsbelastingplicht is onderworpen. Dit kan worden bepaald, afhankelijk of de 
onderneming volgens een in het vaderland geregelde juridische opbouw en economische kenmerken vergelijkbaar 
is met een soortgelijke ondernemingsvorm in Duitsland (zgn." Typenvergleich"). Maatgevend hiervoor zijn de 
vennootschapsrechtelijke struktuurkenemerken; daarentegen wordt de fiscale behandeling in het vaderland volledig 
buiten beschouwing gelaten. Zo zijn, in bijvoorbeeld de romaanse landen, persoonlijke vennootschappen vaak 
civielrechtelijk aansprakelijk en fiscaal zelfstandige vennootschaps-belastingsubjecten; desondanks worden zij in 
Duitsland, omdat hun structuurkenmerken wezenlijk verschillen met de Duitse vennootschappen, als mede
ondernemers beschouwd, en hun inkomsten worden aldus onderworpen aan de beperkt Duitse belastingplicht, en 
vervolgens partieel aan de enkele vennoot toegerekend. 

•~ ONDERSCHEID TUSSEN ONBEPERKT EN BEPERKT BELASTINGPLICHTIG 

Voorwaarden: 

Criteria: 

Gevolg: 

* Geen directie-voering in Duitsland 
* Geen standplaats in Duitsland 

* Statutaire vestigingsplaats 
* Plaats van de directie-voering, in toenemende mate ook de plaats van de 

economische activiteit 

Niet het totale wereld-inkomen wordt in Duitsland belast, maar alleen 
bepaalde in Duitsland gegenereerde inkomsten 

ennootsc aps- e astmgp ic t 

buitenlandse bdeMers en du fü Villigocd 



een Peifonnance Particiyerend P11rtnersl1iy 49 

Ondernemingen zijn in Duitsland alleen beperkt belastingplichtig, als zij noch hun directie noch hun standplaats 
in Duitsland hebben; is aan slechts één van deze twee voorwaarden voldaan, dan is de vennootschap onbeperkt, 
d.w.z. voor het gehele wereld-inkomen, in Duitsland belastingplichtig. Volgens de wet heeft een onderneming haar 
standplaats daar waar dit door de wet, het ondernemingscontract, de stichting, haar statuten of vergelijkbaar 
bepaald is (statutaire vestiging). In tegenstelling tot deze juridische criteria wordt de plaats waar de directie wordt 
gevoerd wordt, beoordeeld op de werkelijke omstandigheden; hierbij wordt ten eerste nagegaan, waar de bedrijfs
leider verblijft, waar het kantoor gevestigd is, en waar de bedrijfs-activiteiten ontplooid worden cq van waaruit de 
wilsverklaring van de directie wordt afgeven. Het betreft hier dus niet de plaats waar de bevelen en de wilsverkla
ring ten uitvoer worden gebracht. Nieuwe tendensen wijzen, conform het ondernemingsrecht, in toenemende 
mate in de richting van de plaats van de economische activiteit van de onderneming, dus op de plaats waar de 
beslissingen ten uitvoer worden gebracht, in plaats van waar de opdrachtgever zich ophoudt. 
Een Nederlandse bv , die alleen activiteiten ontplooit met betrekking tot het beheer van een Duits vastgoedobject, 
in de vorm van een object bv, en door een bedrijfsleider vanuit Duitsland wordt geleid (die opdrachten van de 
Nederlandse Trust Company ten uitvoer brengt, en waar de bv ook "resideert"), is volgens beide voorwaarden in 
Duitsland onbeperkt belastingplichtig. 

'} DUITSE INKOMSTEN T.A.V. DE BEPERKTE BELASTINGPLICHT 

Bedrijfs- Inkomsten Vervreemdingswinsten en -verliezen Inkomsten uit kapitaal-
matige in- uit verhuur vermogen 
komsten en verpach-

ting 

Met vesti- Belastbaar. Juridische personen: Dividend 
gingsplaats- Belast wordt Zowel commerciële als niet-commerciële Bronbelasting (25%, mee-
/ plaatselij- het over- winsten zijn normaliter belastbaar. stal door DBA gereducee-
ke verte- schot van de rd); 
genwoordi- inkomsten Persoonlijke vennootschappen: Vennootschapsbelasting 
ging: be- over de Belasting van de vennoten zoals natuur- van de vennootschap kan 
lastbaar verwervmgs- lijke cq juridische personen. niet aan buitenlandse in-

kosten (net- vesteerder doorberekend 
Zonder to-belasting) Speculatie-termijn van twee jaren bij ver- worden 
vestigings- koop object of aandeel. 
plaats/ Interest 
plaatselijke Vervreemdingsverliezen: Normaal is dit voor de 
vertegen- zijn aftrekbaar, kunnen voor- en terug- vennootschap aftrekbaar; 
woordi- waarts geboekt worden, ook als winst Belasting over de interest 
ging: niet belast zou zijn geweest is doorgaans door DBA 
belastbaar (speculatie-verliezen zijn alleen met spe- uitgesloten 

culatie-winsten van hetzelfde jaar verre-
kenbaar) 
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=~ ALGEMEEN -DE ISOLERENDE BESCHOUWING-

In het kader van de beperkte belastingplicht beschouwt het Duitse belastingrecht, alleen al uit praktische overwe
gingen, niet de totaal belastbare prestaties van de in het buitenland gezetene belastingplichtigen, maar beperkt het 
zich veel meer tot de objectbelasting van bepaalde inkomsten uit Duitse bronnen. Indien daaruit blijkt dat de 
betrokkene vanuit de Duitse bron niet belast kan worden, en dat de basis hiervoor niet in de inkomsten zelf, 
maar in de persoonlijke kenmerken van de buitenlandse belastingplichtige te vinden zijn, dan dienen zulke buiten
landse belastingkenmerken buiten beschouwing te worden gelaten, en de inkomsten alleen uit haar aard, zoals zij 
in Duitsland optreden, te worden vastgesteld -de zgn. isolerende beschouwing-. 
Dit mechanisme werkt echter alleen voor zover het zuiver binnen-Duitse rechtsverhoudingen betreft, d.w.z. dat 
het alleen werkt voor inkomsten uit bedrijfsmatige activiteiten, omdat de inkomsten (die volgens hun aard uit 
verhuur en verpachting, uit kapitaalvermogen enz. te beschouwen zijn) binnen het bedrijfsvermogen vallen. Bij 
inkomsten, die wezenlijk verschillen van bedrijfsmatige inkomsten, is een andere kwalificering naar "oprichting" 
van de belastbaarheid niet mogelijk. Dit betekent, dat bijvoorbeeld de commerciële activiteiten van een in het 
buitenland gezeten bouwheer, zonder standplaats of directie-voering in Duitsland, en deze in Duitsland uitoefent, 
de inkomsten hieruit niet met de isolerende beschouwingswijze belastbaar zijn. Een eenduidige verklaring over de 
reikwijdte van de isolerende beschouwingswijze wordt noch door de rechtspraak noch door de literatuur aange
reikt. 

,:- INKOMSTEN UIT COMMERCIËLE BEDRIJVIGHEID 

Met vestigingsplaats of plaatselijke vertegenwoordiging 

Inkomsten van buitenlandse juridische personen uit Duits vastgoed, die naar haar aard bedrijfsmatig zijn (ter 
vermijding met andere soorten van inkomsten, in het bijzonder t .a.v. vermogensbeheer), zijn alleen aan de Duitse 
vennootschapsbelasting onderworpen indien zij over een vestigingsplaats of plaatselijke vertegenwoordiging van de 
buitenlandse eigenaar in Duitsland beschikken. Inkomsten, die naar hun aard bedrijfsmatig zijn (bijv. huurinkom
sten, mits aan de huurder geleverde service-activiteiten als reinîging, catering enz. ook in rekening worden 
gebracht) en derhalve niet door de "isolerende beschouwing" als inkomsten uit verhuur en verpachting alleen 
gekwalificeerd kunnen worden, blijven daardoor in Duitsland belastingvrij, als de eigenaar van het vastgoed noch 
een standplaats noch een plaatselijke vertegenwoordiging in Duitsland heeft. Dat geldt in ieder geval voor lopende 
inkomsten; bij de vervreemdingswinsten bestaan sinds korte tijd belangrijke afwijkingen. 
Volgens het nationale Duitse belastingrecht is een vestigingsplaats "iedere bedrijfsinrichting of locatie, die de 
hoofdactiviteit van de onderneming steunt". Als voorbeelden geeft de wet "de plaatsen van de directie", filialen, 
kantoren, maar ook mijnen, steengroeves of andere plaatsen waar delfstoffen worden gewonnen aan. Bepalend 
voor de aanname dat er een vaste bedrijfsinrichting is, is het bestaan van een volmacht over de beschikking van 
vastgoed, in handen van de buitenlandse natuurlijke of juridische persoon. Deze volmacht hoeft geen rechtsgel
digheid te hebben, en kan van een derde afgeleid worden; het kan hier gaan om eigen, gehuurd of vrijelijk ter 
beschikking gestelde ruimtes of lokaties, maar bijvoorbeeld ook de woning van een werknemer. 
Anderzijds moet de inrichting de activiteiten van de buitenlander dienen: het moet voor een zekere tijdsduur 
veilig gesteld zijn voor het ontplooien van de bedrijfsmatige doeleinden, d.w.z. hij zelf, een van zijn kompanen of 
medewerkers of andere opdrachtgevende personen moeten bedrijfsactiviteiten van welke aard dan ook kunnen 
verwezenlijken. Een zelfstandige onderneming is principieel geen standplaats van een andere onderneming (maar 
kan wel de "plaatselijke vertegenwoordiging" van die andere onderneming zijn). 
Het bestaan van een standplaats in Duitsland is niet zo zeer voor de Duitse vennootschapsbelasting van belang, 
omdat voor de motivering van een dergelijke belasting slechts het bestaan van een plaatselijke vertegenwoordiging 
volstaat . Bepalend voor het ontstaan van een significante belasting is de aanwezigheid ter plekke voor de bedrijfs
belasting. De bedrijfsbelasting in ogenschouw genomen kan reeds de woning van de VMO of de conciërge als een 
standplaats voor de eigenaar in Duitsland gelden, indien dergelijke personen aangesteld zijn geworden door de 
buitenlandse eigenaar. Indien de Duitse standplaats niet gewenst is, moeten dergelijke personen door een zelfstan
dige beheer-onderneming, onafhankelijk van de grond- en objecteigenaar, aangesteld worden. Met deze onderne
ming kan de eigenaar vervolgens een contract afsluiten. 
Onder plaatselijke vertegenwoordiging in Duitsland van een buitenlandse onderneming wordt verstaan elke 
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(natuurlijke of juridische) persoon, die duurzaam de zaken van de onderneming behartigd en daarbij een deel van 
haar bedrijfsactiviteiten uitvoert. Als voorbeeld voor een dergelijke duurzame zaak-behartiging citeert de wet o.a. 
het afsluiten en de bemiddeling van contracten. Noch het begrip "zaak-behartiging" noch de vertegenwoordiging 
ervan worden in het burgerlijk wetboek veronderstelt. Deze begrippen omschrijven alleen, dat de desbetreffende 
(natuurlijke of juridische) persoon in Duitsland is aangesteld om handelingen van de buitenlander te verrichten, 
die bij een dergelijke onderneming behoren. Dat kan men (cq daartoe is men verplicht), indien men als natuurlijke 
persoon is aangesteld door de buitenlandse onderneming (onzelfstandige vertegenwoordiging), maar ook indien 
men als natuurlijke of juridische persoon hiertoe door een contractuele overeenkomst verplicht is (zelfstandige 
vertegenwoordiging). In beide gevallen is de "vertegenwoordiger" belast met de uitvoering van opdrachten gegeven 
door de buitenlandse onderneming. De zaak-behartiging hoeft ook niet alleen de uitvoering van juridische akten te 
betreffen, maar ook zuiver werkelijk verrichte handelingen, zoals dit bijvoorbeeld door een huismeester wordt 
gedaan. Een dergelijke activiteit is voldoende voor de wet om te spreken van een plaatselijke vertegenwoordiging, 
en is alleen daarom al zeer moeilijk te vermijden. 
Een inperkende verklaring biedt het Duits belastingrecht voor financieel beheer, waarin staat beschreven dat 
"buitenlanders niet aan belastingplicht onderhevig zijn indien de plaatselijke vertegenwoordiger een commissionair 
of makelaar is, die de zakelijke betrekkingen voor de buitenlandse onderneming in het kader van haar ordelijke 
bedrijfsvoering onderhoudt." Verdere inperkingen, zoals deze in de begripsbepalingen van de DBA (§ 5.4.) 
voorkomen, zijn hier niet van toepassing. Omdat de DBA -onafhankelijk van het bestaan van een bedrijfsvestiging 
of een plaatselijke vertegenwoordiging- normaliter de belasting over de opbrengsten afhankelijk stelt aan het land 
waarin het object is gelegen, en daarmee ook het recht toestaat, deze belasting volgens het nationaal geldend recht 
afzonderlijk toe te passen. In dit kader is het derhalve niet van belang, of de plaatselijke vertegenwoordiger alleen 
voorbereidingswerkzaamheden uitoefent en medewerking verleent, en/ of dat deze een volmacht voor het afsluiten 
van contracten heeft. 

Zonder vestigingsplaats of plaatselijke vertegenwoordiging 

Genereert een buitenlandse eigenaar met zijn Duits vastgoed inkomsten, die volgens haar aard commercieel zijn, 
dan zijn, ondanks een vestigingsplaats of plaatselijke vertegenwoordiging, dergelijke inkomsten (voor zover het om 
lopende inkomsten handelt) in Duitsland niet belastbaar. Deze stelling mag echter in vele gevallen geen praktische 
betekenis hebben, omdat bij commerciële inkomsten vaak sprake is van een aanknoping met een "plaatselijke 
vertegenwoordiging" is. Het is onschadelijk, indien een buitenlandse eigenaar onafhankelijk van het object in een 
andere plaats en/of in een andere branche in Duitsland met zijn bedrijfsvestiging actief is, zolang het object deze 
bedrijvigheid niet toe te rekenen valt. 
Indien een buitenlandse investeerder aldus een groot object in Frankfurt in bezit heeft, met een eigen bedrijfsves
tiging, en hij heeft daarnaast nog een vastgoed-object in Berlijn zonder vestigingsplaats of plaatselijke vertegen
woordiging, en dit Berlijns object ondersteunt niet de belangen van de vestiging in Frankfurt, dan zijn de lopende 
inkomsten uit Berlijn niet belastbaar. 

,:- LOPENDE INKOMSTEN UIT VERHUUR EN VERPACHTING 

Inkomsten uit verhuur en verpachting van een buitenlandse vastgoed-eigenaar uit een Duits object zijn in Duits
land aan de vennootschapsbelasting onderworpen. Belast wordt het overschot aan inkomsten over de verwervings
kosten (netto-belasting), berekend volgens het toe- en afvoer-principe (in tegenstelling tot het balans-principe). De 
vennootschapsbelasting wordt vanwege de aanslag verhoogd; er is immers geen bron-aftrek over de bruto inkom
sten zoals bij dividend voor de kapitaals-overdrachtsbelasting. 

,:• VERVREEMDINGSWINSTEN 

Juridische personen 

Tot het einde van 1993 golden voor buitenlandse fondsen dezelfde fiscale regels met betrekking tot de belasting 
over winsten uit eigen vastgoed als natuurlijke personen. Dit maakte van Duitsland -in andere zaken een land met 
de hoogste belastingen ter wereld- tot een waar belastingparadijs voor buitenlandse beleggingsfondsen, waaronder 
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ook vele grote institutionele fondsen. Zij konden aanzienlijke waardestijgingen van het vastgoed, door over buiten
landse, en dikwijls in Nederland gevestigde, object-bv's die men in vermogensbeheer had, belastingvrij opstrijken. 
Men mocht alleen niet verkopen voor de wettelijke speculatietermijn (twee jaren) en een eventuele door recht
spraak en bestuur gestelde termijn. 
Met ingang van 1 januari 1994 heeft de Duitse wetgever dit "belastinglek" gedicht. Volgens de nieuwe regeling 
worden nu ook niet-commerciële vervreemdingswinsten van de meeste buitenlandse juridische personen aan de 
Duitse vennootschapsbelasting onderworpen. Het belastingsubject wordt door de nieuwe regelgeving omschreven 
als: 
"Onderneming zonder standplaats of directie in Duitsland ... , die met een Duitse kapitaalonderneming of een 
andere juridische persoon van het private recht, volgens de voorschriften van het Handelswetboek tot het voeren 
van een boekhouding verplicht is, gelijk gesteld kan worden." 
In wezen betekent dit dat een buitenlandse onderneming, om onder de nieuwe regeling te vallen met een Duitse 
kapitaalonderneming, coöperatie, of verzekeringsmaatschappij te vergelijken moet zijn (zgn. Typenvergleich). Van 
dergelijke, door buitenlandse juridische personen, behaalde vervreemdingswinsten worden -ook indien zij als 
afsluiting van een zuiver vermogensbeherende activiteit en ook niet in het kader van een vastgoedhandel behaalt 
zijn- als inkomsten uit een fictief commercieel bedrijf aan de vennootschapsbelasting onderworpen (echter niet 
voor de bedrijfsbelasting, waarvoor het bestaan van een standplaats en plaatselijke vertegenwoordiging noodzake
lijk blijft). De Duitse belastingwetgever geeft met de nieuwe regeling vervolg aan haar plan om, de omvang van de 
buitenlandse belastingplichtigen -m.b.v. de vennootschapsbelasting-wet en die van de boekhoudingsplicht volgens 
het handelswetboek- te vereffenen met de omvang van de Duitse belastingplichtigen, van wie de inkomsten 
onafhankelijk van haar ware aard in ieder geval als dergelijke uit commercieel bedrijf beoordeeld worden. Niet 
subjectief belastingplichtig blijven, na aanvang van de nieuwe regeling, alleen bijvoorbeeld buitenlandse ideaal
verenigingen, stichtingen, bepaalde types van Trusts en andere, eerder exotisch te noemen, rechtsvormen, die 
volgens het Duitse handelswetboek niet tot boekhouding verplicht zijn. Dergelijke buitenlandse ondernemingen, 
die ook volgens de nieuwe regeling vervreemdingswinsten uit Duitsland belastingvrij kunnen blijven opstrijken, 
brengen echter andere zwaarwegende nadelen (bijv.: vermogensbinding; naheffingen bij winstuitkering; het risico 
om als trustee of als onbetrouwbare onderneming te worden beoordeeld) met zich mee, en zijn in de praktijk in 
ieder geval als zeer uitzonderlijk te bestempelen. 

Persoonlijke vennootschappen 

Wordt een Duits vastgoed-object, dat door een Duitse of buitenlandse persoonlijke vennootschap wordt aangehou
den, afgestoten, dan worden de buitenlandse vennoten van deze persoonlijke vennootschap m.b.t. hun winstaan
deel uit de verkoop belast alsof zij hun winstaandeel direct uit de verkoop van het object hebben verkregen. Dit 
betekent bijv., dat in het kader van een persoonlijke vennootschap behaalde winstaandelen uit vervreemding van 
een Duits vastgoedobject, bij een buitenlandse kapitaalonderneming de vennoten belastingplichtig zijn, maar indien 
het een buitenlandse natuurlijke persoon betreft, deze vennoot zijn winst belastingvrij kan opstrijken, omdat de 
vervreemdingswinst niet bedrijfsmatig mag zijn in dat geval. Omdat er in de nieuwe regeling hierover geen 
voorschriften zijn opgenomen, en omdat er geen analoge aanknopingspunten te vinden zijn, wordt dit beschouwd 
als een "niet-bedrijfsmatig karakter", waardoor in het aangehaalde geval de natuurlijke persoon als vennoot van de 
persoonlijke vennootschap ook de winst belastingvrij kan opstrijken, indien de persoonlijk aansprakelijke 
vennoten van de persoonlijke vennootschap uitsluitend kapitaalondernemingen zijn en deze, of vennootschaps
vreemden, tot de bedrijfsvoering bevoegd zijn. 
Verkoopt niet de persoonlijke vennootschap het Duitse object, maar een buitenlandse vennoot zijn aandeel aan de 
persoonlijke vennootschap, dan is de belastingtechnische beoordeling volgens de nieuwe regeling nog onduidelijk. 
Alleen zeker is, dat sinds 1 januari 1994 voor de deelname in een persoonlijke objectvennootschap de speculatie
termijn van twee jaren geldt. 

,; VERVREEMDINGSVERLIEZEN 

Principieel kan een buitenlandse vastgoed-eigenaar, die een Duits object afstoot, een vervreemdingsverlies altijd -
maar natuurlijk wel binnen de gestelde grenzen- consolideren, aftrekken en voorwaarts cq terugwaarts boeken, 
indien hij in een zelfde situatie wel belasting over eventuele winst moet afdragen; het verlies dient wel "gedocu-
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menteerd onderbouwd zijn, en bij de Duitse fiscus als zodoende afgegeven worden". Daardoor kan een natuurlijke 
persoon als buitenlandse vastgoed-eigenaar, bij de verkoop van een object dat voor vermogensbeheer werd 
aangehouden, de eventueel behaalde en dus onbelastbare winst niet met een eventueel elders -maar wel in Duits
land en dezelfde branche- behaald verlies verrekenen. Een uitzondering geldt voor het principe van speculatie
verliezen: ofschoon een binnen de speculatie-termijn behaalde winst belastbaar zou zijn geweest, is een onder 
de zelf de omstandigheden behaald verlies alleen met een in hetzelfde kalenderjaar behaalde speculatie-winst te 
verrekenen en mag dus noch voorwaarts noch terugwaarts geboekt worden. Vanuit dit standpunt is het belangrijk, 
dat sinds aanvang 1994, de belastbare inkomsten van natuurlijke personen -zonder standplaats of plaatselijke 
vertegenwoordiging in Duitsland- de uit commerciële verkoop van duits vastgoed, en inkomsten van buitenlandse 
juridische personen uit niet-commerciële vervreemding (meestal als vermogensbeherend aangehouden Duits 
vastgoed), in de nieuwe regeling fictief als commercieel bedrijf voorrang heeft boven de toepassing van speculatie
winst cq -verlies. In deze situatie is het eventueel opgelopen verlies ook te vereffenen cq aftrekbaar, mits het 
binnen twee jaren na verwerving van het object afgeboekt wordt. Zou de speculatie-belasting voorrang hebben, 
dan was de consolidatie cq aftrekbaarheid voor de buitenlandse belastingplichtige verboden. 

•~ INKOMSTEN UIT KAPITAALVERMOGEN 

Dividend 

Een buitenlandse investeerder, die een Duits vastgoed vastgoedobject heeft middels een Duitse kapitaalonder
neming (bijv. een GmbH) of aandeelhouder is bij een dergelijke Duitse vastgoed-kapitaalonderneming, betrekt 
lopende inkomsten in de vorm van dividend-uitkeringen, en deze zijn derhalve door de Duitse fiscus te beschou
wen als inkomsten uit kapitaalvermogen. Uitgekeerd dividend is alleen onderworpen aan een bronbelasting 
(kapitaalsoverdrachtbelasting), met een hoogte van 25% van het bruto uitkeringsbedrag. Deze bronbelasting wordt 
meestal, in ieder geval bij een vennoot uit de Europese Unie, door het Besluit voorkoming dubbele belasting (in 
Duitsland: Doppelbesteuerungsabkommen) gereduceerd tot O à 15%. Met deze bronbelasting is de vennootschapsbe
lasting, die de buitenlandse investeerder in het kader van zijn beperkte belastingplicht op de ontvangen dividend 
verschuldigd is, afgewend. Een aanslag van de Duitse vennootschapsbelasting, rekening houdend met het dividend 
samenhangende kosten enz., vindt in zoverre voor de buitenlandse investeerder niet plaats. 
Bovenop de bronbelasting op het dividend en de directe inkomsten van de buitenlandse investeerder, moet echter 
rekening gehouden worden met de fiscale belasting -de vennootschapsbelasting- op de onderneming die door de 
Duitse kapitaalonderneming betaalt moet worden. Deze vennootschapsbelasting veroorzaakt voor de buitenlandse 
investeerder (aandeelhouder), uit Duits oogpunt, de garantie voor een definitieve belasting, omdat hem -anders dan 
voor Duitse aandeelhouders- de betaalde vennootschapsbelasting door de onderneming niet in rekening op zijn 
Duitse belasting (bronbelastingen of, indien men nog andere Duitse inkomsten heeft, eventueel aangeslagen 
belastingen) wordt gebracht. 

Interest 

Investeringen uit het buitenland in Duits vastgoed kunnen in de vorm van leningen en/ of met eigen kapitaal 
gefinancierd worden. De buitenlandse investeerder kan zijn eigen kapitaal in een Duitse, of een buitenlandse 
object-onderneming cq holding bovendien met een lening ondersteunen (onechte lening); hij kan echter ook een 
onderneming een lening verstrekken, waarvan de aandelen in handen van andere (rechts)personen zijn (echte 
lening). In het geval van de onechte lening, moet de lening in ieder geval aan een voor de leningverstrekker 
zelfstandig rechtssubject verleend worden; een lening, die een buitenlandse onderneming (Stammhaus) zijn Duitse 
nederzetting (Betriebstätte) verleend, wordt fiscaal niet erkend. 
Indien de lening "echt" wordt verleend, genieten de daaruit voortkomende interest-inkomsten van de buitenlandse 
investeerder een voordelige fiscale behandeling. Ten eerste zijn de interesten principieel voor de Duitse of buiten
landse object-vennootschap of holding aftrekbaar. Ten tweede is de belastbaarheid van de interesten, in het kader 
van de beperkte belastingplicht van de investeerder, en indien de lening in het vaderland middels pandrechten 
verzekerd is, door de DBA met de meeste landen (waaronder Nederland) uitgesloten. Afgezien van betalingen op 
de winstafhankelijke (participatie) lening, stille deelnamen o.a., die vaak niet aan de DBA ingeperkte kapitaalso
verdrachtbelasting (25%) onderworpen zijn, wordt principieel geen bronbelasting van interesten op buitenlandse 
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leningverstrekkers ingehouden. Ook de interest-interimbelasting grijpt in deze gevallen niet in. 
De onechte leningen door een moederonderneming aan haar Duitse kapitaalonderneming worden wegens de 
bijbehorende fiscale effecten echter niet zo maar meer erkend: sinds 1 januari 1994 mogen op leningen betaalde 
interesten bij de Duitse dochteronderneming alleen in zoverre worden afgetrokken, dat het vreemde kapitaal niet 
meer dan een bepaalde veelvoud van het eigen kapitaal mag bedragen. Daarnaast kunnen interest-uitkeringen van 
de dochteronderneming aan de moederonderneming door de Duitse fiscus worden aangemerkt als verdekte 
winstuitkeringen, en worden aldus belast met een bijbehorende dividendbelasting. 

,:- BELASTINGTARIEVEN 

Juridische personen Netto winst van de Duitse GmbH wordt aan de vennoot-
schapsbelasting onderworpen: 45% (incl. solidariteitstoe-
slag: 48,375%) voor ingehouden winst, 30% (resp. 32,923-
%) voor uitgekeerde winst 

Bronbelasting op dividend: 25% (resp. 26,875%), indien 
niet (maar meestal wel) door de DBA beperkt 

Persoonlijke ven- Zij zijn zelf geen belastingsubjecten, maar wel de afzon-
nootschappen derlijke vennoten 

Juridische personen 

Houdt een buitenlandse investeerder een Duits vastgoedobject in een Duitse GmbH aan, dan is de netto winst van 
deze GmbH aan een tarief van 45% van de vennootschapsbelasting onderworpen, en indien de winst wordt 
uitgekeerd wordt dit tarief gereduceerd tot 30%. Rekening houdend met de solidariteitstoeslag van 7,5% wordt dit 
respectievelijk 48,375% en 32,923%. Een Duitse GmbH dient een bronbelasting (kapitaalsoverdrachtbelasting) van 
25% (inclusief solidariteitstoeslag 26,875%) in te houden en aan de belasting af te dragen, voor aan de buitenlandse 
investeerder uitgekeerd dividend. De dividend-bronbelasting wordt doorgaans middels het DBA, dat Duitsland met 
alle belangrijke staten heeft afgesloten, gereduceerd voor buitenlandse natuurlijke personen als dividend-ontvanger 
tot 15%, en voor buitenlandse juridische personen (met een deelname van 25% of meer in een Duitse vennoot
schap) van 5 tot 15%, binnen de EU door de moeder-dochter-richtlijnen. Vanaf 1 juli 1996 is dit tarief zelfs 
gereduceerd tot 0%. Bij de reductie is de solidariteitstoeslag de eerste belasting die vervalt. 
De wettelijk voorgeschreven procedure is echter dat het volle vennootschapsbelasting-bedrag inclusief de solidari
teitstoeslag aan de belasting moet worden afgedragen. Op de DBA-reductie kan vervolgens aanspraak gemaakt 
worden door een restitutie-aanvraag bij het ministerie van financiën in Bonn in te dienen. 
Indien echter een Duitse kapitaalonderneming het dividend aan een buitenlandse kapitaalonderneming uitkeert (die 
voor tenminste 10% deelneemt of op grond van de DBA of de EU moeder-dochter-richtlijnen voor reductie tot de 
volledige vrijstelling over de kapitaalsoverdrachtbelasting in aanmerking komt) kan deze alleen aanspraak maken 
op reductie van de bronbelasting in zoverre dat het ministerie van financiën in Bonn daartoe aanleiding ziet m.b.t. 
tot de gestelde voorwaarden. 
Investeert een buitenlandse juridische persoon direct in een Duits vastgoedobject of wordt een investering in een 
buitenlandse object-vennootschap gepland, dan geldt het vennootschapsbelastingtarief voor beperkt belastingplichti
gen van 42% (45,15% inclusief solidariteitstoeslag). Een reductie d.m.v. de DBA komt dan niet in aanmerking. 
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Persoonlijke vennootschappen 

Persoonlijke vennootschappen zijn geen zelfstandige belasting-subjecten bij de vennootschapsbelasting. In het kader 
van een door een persoonlijke vennootschap behaalde winst wordt daarom partieel aan de zelfstandige vennoten 
doorberekend (dus niet zoals bij de bedrijfsbelasting). Het belastingtarief is dus afhankelijk van de fiscale omstan
digheden van de afzonderlijke vennoten. 

5.3.2. BEPERKTE VERMOGENSBELASTINGPLICHT 

Buiten Duitsland ingezeten natuurlijke of juridische personen zijn in Duitsland slechts beperkt vermogensbelas
tingplichtig, derhalve hun vermogensbelastingplicht beperkt zich tot bepaalde tegenprestaties van het Duits 
vermogen. Hetgeen fiscaal als Duits vermogen, t .a.v. Duits vastgoed, wordt beschouwd is: 
- land- en bosbouw vermogen; 
- bedrijfsvermogen; 
- grondvermogen. 
Deze vermogens zijn van betekenis met name m.b.t., belangrijke taxatie-regels, prijsbepalingen, vrijstellings
bedragen enz. Wordt het Duits vastgoedobject in een kapitaalonderneming gehouden, dan behoort het grondstuk 
fiscaal tot het belastingplichtig vermogen van de kapitaalonderneming, en de deelname van de buitenlandse 
investeerder in de Duitse kapitaalonderneming (indien het aandeel meer dan 10% bedraagt) tot het Duits vermo
gen van de buitenlandse aandeelhouder. Een dubbele vermogensbelastingplicht wordt doorgaans door de DBA 
voorkomen. De vermogensbelasting wordt regelmatig in het land van de standplaats van de moederonderneming 
volledig door laatst genoemde betaald. De beperkte vermogensbelastingplicht van deze deelname is daardoor niet 
van toepassing. Hetzelfde geldt voor stille deelnamen en onechte leningen, die een buitenlandse investeerder aan 
een Duitse schulddrager (een vreemde derde partij maar ook bijv. zijn eigen dochtermaatschappij) verstrekt. 
De bepaling van vermogensbelasting heeft als grondslagen: 
* Grondstukken zijn enkel voor 140% van de (berekende waarde op 1 januari 1964) eenheidswaarde aan te 

slaan. 
'' Schulden, die betrekking hebben op de economische exploitatie van het grondstuk, zijn aftrekbaar. 
De vermogensbelasting speelt aldus bij vastgoed investeringen nauwelijks een rol van betekenis, maar dient bij een 
hoge mate van eigen financiering wel rekening mee gehouden te worden. 

,:. DUITSE STANDPLAATS 

Een Duits grondstuk, dat tot een in het buitenland gezeten natuurlijke of juridische persoon behoort, is aan de 
bedrijfsbelasting onderworpen -afhankelijk van de behaalde inkomsten Qopende inkomsten en vervreemdingswin
sten) cg de waarde (zowel voor de bedrijfsopbrengst als -kapitaal (zie par. 11.2.))- indien het werkelijk tot uitvoe
ring van bedrijfsactiviteiten komt in een standplaats die in Duitsland wordt aangehouden. Deze voorwaarde geldt, 
los van het feit of de grondstuk-eigenaar in Duitsland of in het buitenland ingezeten is . Bij de bedrijfsbelasting 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen onbeperkte en beperkte belastingplicht. Anders dan bij de vennootschaps
belasting is het bestaan van een plaatselijke vertegenwoordiging niet voldoende, een standplaats is van veel groter 
belang. 
Hieruit volgt dat een buitenlandse vastgoed-eigenaar relatief vrij is in de samenstelling van zijn activiteiten in 
samenhang met het object. De mogelijkheid staat open om bedrijfsmatige activiteiten uit te voeren zonder 
onderwerping aan de bedrijfsbelasting. Enigste voorwaarde is dat er geen standplaats met vaste bedrijfsinrichting -
t.b .v. zijn activiteiten- in Duitsland aanwezig is. Een in Duitsland ingezeten vastgoed-eigenaar heeft deze mogelijk
heden niet: oefent de natuurlijke persoon of persoonlijke vennootschap een bedrijfsmatige activiteit uit, of wordt 
men als kapitaalonderneming of commercieel geënte persoonlijke vennootschap beschouwd dankzij de wettelijke 
fictie, dan dient men ook -zonder uitzondering- een standplaats in Duitsland te hebben. Een in Duitsland ingeze
ten eigenaar is daarom in tegenstelling tot zijn buitenlandse collega aangewezen op de kenmerken van zijn 
activiteiten. Indien deze volgens de Duitse wet vermogensbeherend zijn, alleen dan heeft men recht op de 
zgn. "toenemende korting" op de bedrijfsopbrengsten bij de bedrijfsbelasting-bepaling, en kan men een zekere mate 
van vrijstelling voor deze belasting tegemoet zien. 
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•~ TOEREKENINGEN EN KORTINGEN 

Oefent een buitenlandse vastgoed-eigenaar zijn activiteiten -in samenhang met een Duits object- middels een 
standplaats in Duitsland uit, dan wordt de bedrijfsbelasting overeenkomstig met eenzelfde Duitse onderneming 
berekent. Daardoor is de winst, zoals deze voor de vennootschapsbelasting bepaald wordt, met dezelfde toereke
ningen en kortingen te corrigeren. Het betreft hierbij vooral de toerekeningen m.b.t. de interesten die betaald 
worden voor de financiering van het object. Deze interesten zijn voor de bedrijfsbelasting slechts voor de helft 
aftrekbaar, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat de balans t.a.v. deze belasting positief kan worden en dus 
onderworpen wordt aan de bedrijfsbelasting. Anderzijds zijn er echter wel kortingen, met name t.a.v. vermogens
beherende activiteiten. 

5.4. BESLUIT VOORKOMING DUBBELE BELASTING (DOPPELBESTEUERUNGSABKOMMEN) 

Volksrechtelijke verdragen tussen staten, waar beperkingen van de belasting in 

Bronstaat en 

overeen is gekomen 

Zakelijk berèik 
Belastingen op inkomen en vermogen 

Persoonlijk bereik 

Woonstaat 

Natuurlijke en juridische personen, die in een van beide verdrag-staten ingezeten zijn 

Kern inhoud 

Verdelingsnormen 

Bepaalde soorten inkomsten kunnen of primair in de bron-
staat of in de woonstaat of in beide staten belast worden 

Vrijstellingsmethode Toerekeningsmethode 
In de bronstaat belaste in- In de bronstaat geheven belasting wordt op de in 
komsten worden in de de woonstaat geheven belasting voor dezelfde in-
woonstaat vrijgesteld komsten toegerekend 

Aanvullende protocollen zijn gebruikelijk 
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5.4.1. INTERNATIONALE DUBBELE BELASTING 

Internationale dubbele belasting ontstaat, indien voor bepaalde inkomsten of een bepaald vermogen aanknopings
punten zijn voor belastingheffing in meer dan één land. Dit is bij een grensoverschrijdende investeringen en 
andere economische activiteiten meestal in tenminste twee landen het geval: ten eerste in het land waar de 
investering gepland wordt cq het land waar de samenhangende economische activiteiten worden uitgevoerd 
("bronstaat"), en ten tweede het land waar de investeerder of ondernemer ingezeten is ("woonstaat"). Het is zelfs 
mogelijk om in drie landen voor het identieke subject belastingplichtig te zijn. Dit kan voorkomen indien de 
financiering via een derde land wordt aangetrokken of bij joint-ventures. 
Het begrip "dubbele belasting" betekent een situatie, waarin hetzelfde economische goed of dezelfde opbrengsten 
van een dergelijk goed bij de bijbehorende belastingplichtige in twee (of meerdere) landen fiscaal belast worden, 
zodat hetzelfde subject of object dubbel (of zelfs meervoudig) belast wordt. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij huurinkomsten, die een in land A ingezetene investeerder genereert uit een in 
land B gelegen object, en waarbij in bronstaat B en ook -zonder rekening te houden met de in land B betaalde 
belasting- in woonstaat A belasting over wordt geheven. 
De nationale wetgevers van de meeste landen (ook Duitsland) geven meestal alleen toestemming voor verminde
ring of liquidatie van de dubbele belasting indien men zich in de woonstaat bevindt. Zij garanderen dan een aftrek 
van de in de bronstaat betaalde belasting, of tenminste een deel daarvan. Bij het laatstgenoemde laat men dan de 
mogelijkheid open om deze te verrekenen met in de woonstaat verkregen andersoortige inkomsten waarover 
belasting verschuldigd is, of men kan de aftrek van de bronstaat-belasting doorberekenen met de woonstaat
belasting. 
In het omgekeerde geval echter, wanneer men zich in de bronstaat bevindt, wordt door de meeste staten geen 
aanleiding gezien voor vermindering of liquidatie van de internationale dubbele belasting. Bij deze afzonderlijke 
nationale regelingen wordt men voor het hoogste tarief voor grensoverschrijdend inkomsten in het desbetreffende 
land aangeslagen, en worden in feite dus doorbelast aan de woonstaat. Dit zou geen schadelijke effecten hebben bij 
gelijkschalige economische betrekkingen in alle sectoren. Echter als er een groot verschil in im- en export, 
produktie, importbeperkingen, ontwikkeling etc. bestaat dan kan een dergelijk systeem tot zeer onbevredigende 
resultaten leiden. 
Daarom bestaat vooral tussen de hoogontwikkelde industrie-landen van de wereld een goed dekkend net van 
volksrechtelijke verdragen, zoals de DBA, waarin afspraken tussen deze staten geregeld zijn, waarover en wanneer 
en in welk land belasting wordt geheven. 

5.4.2. DBA EN NATIONALE VERORDENINGEN 

Het besluit ter voorkoming van dubbele belasting stelt aldus beperkingen aan de bevoegdheid van landen om 
belasting te heffen over grensoverschrijdend inkomsten. Uit dit inperkende karakter van de DBA blijkt, dat er 
"normaal gesproken" geen nieuwe belastingplichten bij kunnen komen, maar dat alleen op grond van het 
bestaande nationaal recht limieten worden gegeven. Men spreekt van "normaal gesproken", omdat het juridisch 
mogelijk is, een door de DBA ook tot nu toe niet bestaande belastingplichten te statueren. Gebruikelijk doen 
desbetreffende landen dat niet. De DBA krijgt -ondanks dat het een volksrechtelijk verdrag is- dan ook in de 
meeste landen (in het bijzonder de USA) uit hiërarchisch oogpunt geen voorrang boven het nationale recht. De 
DBA volgt de nationale belastingwetgeving dus zo lang er geen veranderingen optreden die worden ingegeven 
door de plaatselijke wetgever. Een dergelijke verandering geeft het land waarmee een DBA is afgesloten echter het 
recht om het verdrag te verbreken. Investeerders en ondernemingen die hierdoor schade leiden, kunnen dan geen 
aanspraak maken op eventueel geleden (fiscale) schade. Dit is ook het geval indien tussen beide landen een verschil 
van uitleg is over in het verdrag genoemde begrippen en statuten. 

5.4.3. GRONDSTRUCTUUR VAN DE DBA 

De meer dan zeventig Duitse DBA lijken qua structuur en regelgeving sterk op het modelcontract van de OECD 
(organization /or economie co-operation and development) . Het zakelijke geldigheidsbereik zijn de belastingen op 
inkomen en vermogen (in Duitsland: inkomensbelasting inclusief loon- en overdrachtsbelasting, vennootschapsbe
lasting meestal inclusief solidariteitstoeslag, vermogensbelasting, en bedrijfsbelasting). Omzet- en verbruiksbelasting 
zijn bij de DBA niet van toepassing. 
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Voor het persoonlijke geldigheidsbereik is het begrip "ingezetene" doorslaggevend: alleen die natuurlijke en 
juridische personen (en in sommige overeenkomsten uitdrukkelijk genoemde rechtspersonen, zoals bijv. persoonlij
ke vennootschappen) kunnen rechten aan de DBA ontlenen, die in een van beide verdrag-staten "ingezeten" zijn. 
Voor natuurlijke personen is de woonplaats cq het gebruikelijke oponthoud maatgevend; heeft een persoon zijn 
woonplaats of zijn gewoonlijk oponthoud volgens het recht van de verdrag-staten in beide landen dan wordt dit 
een zogenaamde "Tie-Breaker" genoemd, een lange lijst van stellingen moet dan uitkomst bieden, voor waarover en 
wanneer en in welk land belasting wordt geheven. Juridische personen kunnen aanspraak maken op de DBA in 
het land waar men de werkelijke bedrijfsactiviteiten uitvoert. Persoonlijke vennootschappen hebben gewoonlijk 
geen recht op de DBA (behalve bij de bedrijfsbelasting hetgeen zelf een belastingsubject is), maar kunnen hier wel 
aanspraak opmaken indien de vennoten in beide staten ingezeten zijn. 
De kern van de DBA wordt gevormd door de verdelingsnormen, waarin voor de verschillende soorten inkomens 
en vermogens vastgelegd is, of en in hoeverre zij in de bron- of woonstaat belastbaar zijn. Als in deze bepalingen 
overwegend de (volle, ingeperkte of geliquideerde) belasting ten goede van de bronstaat komt, dan regelt een apart 
artikel, overeenkomstig met het modelcontract van de OECD, het aandeel waar de woonstaat recht op heeft. 
Hiervoor staan in wezen twee mogelijkheden voor open: of de inkomsten uit de bronstaat worden in de woon
staat vrijgesteld (vrijstellingsmethode), of de in de bronstaat geheven (en door de DBA gehandhaafde) belasting 
wordt op de in de woonstaat van dezelfde inkomsten geheven belasting doorberekend (doorberekeningsmethode). 
In grote lijnen komt het erop neer dat bij de vrijstellingsmethode de belasting in de bronstaat wordt geheven, en 
bij de doorberekeningsmethode wordt meestal belasting betaald in het land (bron- of woonstaat) met het hoogste 
tarief. Indien namelijk het tarief in de woonstaat hoger ligt dan in de bronstaat wordt de belasting a.h.w. uit de 
bronstaat naar de woonstaat gezogen; indien echter het tarief in de woonstaat lager is, zal deze staat niet bereid 
zijn het "teveel" betaalde in de bronstaat aan de belastingplichtige terug te geven, of door te berekenen met de 
belasting op andersoortige inkomsten. 
In Europa wordt vooral op het continent (en in het bijzonder Duitsland als exporterend land) de vrijstellingsme
thode toegepast, terwijl in de Angelsaksische landen nagenoeg uitsluitend van de doorberekeningsmethode gebruik 
wordt gemaakt. 
De vrijstelling van bepaalde inkomsten voor de belasting in de woonstaat wordt gebruikelijk met een zgn. 
"progressie-voorbehoud" verbonden, d.w.z. dat de woonstaat het recht heeft het ontvangen vrijgestelde bedrag wel 
door te berekenen bij andere inkomsten uit de woonstaat. Dit kan voor natuurlijke personen zorgen dat zij in een 
hogere belastingschijf terecht komen dan zij op grond van hun binnenlands vergaard inkomen recht hebben (bij 
buitenlandse verliezen kan dit echter ook, indien dat door het nationale recht geregeld wordt, leiden tot een zgn. 
"negatief progressie-voorbehoud"). 
Bij toepassing van een DBA zijn aldus, afgezien van alle bijzonderheden, de volgende hoofdrichtlijnen te onder
scheiden: 
* Is de belastingplichtige op grond van zijn vestiging gerechtigd, uit de DBA rechten te herleiden? 
* Geeft de DBA de bronstaat het recht om de inkomsten geheel of gedeeltelijk te belasten? 
* Vermijdt de woonstaat een dubbel belasting d.m.v. een vrijstelling of een doorberekening? 
Verder zijn er doorgaans nog talrijke bijlagen en aanvullende protocollen welke van zeer grote invloed kunnen 
zijn op het oorspronkelijke DBA-verdrag. Het betreft hier meestal modificaties, kwalificeringen, voorbehouden 
enz. 

5.4.4. VERDELINGSNORMEN T.A.V. INKOMSTEN UIT VASTGOED 

,:- LOCATIE-PRINCIPE 

Uit de Duitse DBA vloeit de belasting-verordening voort m.b.t. inkomsten uit onroerend vermogen (lopende 
inkomsten en vervreemdingswinsten) waarin wordt bepaald dat deze nagenoeg uitsluitend aan het locatie-principe 
onderhevig zijn. Daardoor kunnen zulke inkomsten onbeperkt in het land belast worden, waar het vastgoed zich 
bevindt. De volledige handhaving van de bronstaat-belasting combineren de Duitse overeenkomsten vaak met een 
belastingvrijstelling in woonstaat van de investeerder, met als resultaat dat vastgoed-inkomsten in dergelijke 
gevallen uitsluitend in de bronstaat van het vastgoed belast worden. 
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•~ STANDPLAATS-PRINCIPE 

De belasting-verordening voor bedrijfsmatige inkomsten richt zich in de Duitse DBA regelmatig tot het stand
plaats-principe. Daardoor kan de winst welke een in land A ingezeten ondernemer, door een standplaats in land B 
genereert, in land B belast worden; winst, die een in land A ingezeten ondernemer zonder standplaats in land B 
behaalt, kan echter alleen in woonstaat A belast worden (behalve bij een speciale overeenkomst, die boven deze 
algemene regel geldt, ontstaat een belasting in land B, zoals dit bijv. bij inkomsten uit onroerend vermogen op 
basis van het locatie-principe het geval is). Indien het standplaats-principe met een belastingvrijstelling in de 
woonstaat van de onderneming gecombineerd wordt, zoals dit in talrijke Duitse DBA gebeurt, dan worden de 
inkomsten uit de standplaats in het algemeen alleen in de staat belast, waar de standplaats zich bevindt. 

Locatie-principe Standplaats-principe 

Land A Land A Land A 
Woonstaat van de Woonstaat van een Woonstaat van 

investeerder onderneming een onderneming 

1 1 

Land B Zonder standplaats Met standplaats in 
Locatie van het in land B land B 

vastgoed 

1 1 

Volledige belasting Winst uit Land B Winst uit de 
van de inkomsten uit kan alleen in woon- standplaats kun-

het vastgoed in de staat belast worden nen in land B 
bronstaat, meestal belast worden 

met vrijstelling in de 
woonstaat 

Bij belastingvrijstelling in woonstaat worden 
standplaats-inkomsten alleen in het land belast, 

waar de standplaats zich bevindt 

1guur 5.4.4. ocaue- en stan p aats-pnnc1pe 

•~ VERHOUDING TUSSEN STANDPLAATS- EN LOCATIE-PRINCIPE 

Volgens bijna alle Duitse DBA-verdragen wordt het locatie-principe gehanteerd indien het inkomsten uit onroe
rend vermogen betreft. Dit is het geval bij bedrijfsmatige inkomsten, of omdat het betreffende object tot een 
Duitse standplaats van een buitenlandse eigenaar behoort, of als de winst uit vervreemding, naar gelang het aantal 
verkopen, wordt gezien als Duitse vastgoed-handel. In zoverre onderscheidt de DBA zich van het nationale Duitse 
recht, dat alle soorten van inkomsten dat een Duits bedrijf (inclusief een Duitse standplaats waarvan de eigenaar 
een buitenlander is) genereert, eenduidig als bedrijfsmatige inkomsten bestempeld. Voor inkomsten uit onroerend 
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vermogen gaat daarom, in de meeste gevallen, het locatie-principe boven het standplaats-principe. 
Dit betekent dat inkomsten gegenereerd uit een Duits vastgoed-object ook dan door de Duitse fiscus te belasten 
zijn, indien het object tot het vermogen van een buitenlands bedrijf behoort welke geen standplaats in Duitsland 
heeft. De voorrang van het locatie-principe boven het standplaats-principe (hetgeen gebaseerd is op de algemene 
richtlijn voor winsten uit ondernemingen) bij inkomsten uit onroerend vermogen, werkt als volgt: betrekt een 
buitenlandse investeerder, die in een DBA-land ingezeten is, vastgoed-inkomsten uit Duitsland, dan heeft de DBA
Duitsland in het algemeen het recht deze inkomsten te belasten; staat Duitsland deze bevoegdheid volgens de DBA 
toe, dan kan zij het zo toepassen zoals dit ook in het nationale recht ook is voorzien. Dit impliceert dat Duitsland 
deze inkomsten ook als bedrijfsmatige inkomsten kan belasten, ofschoon het belastingrecht volgens de DBA deze 
inkomsten bestempeld als inkomsten uit onroerend vermogen. De vraag of deze inkomsten in Duitsland dan ook 
aan de bedrijfsbelasting onderworpen zijn, hangt af van de interpretatie van het begrip standplaats volgens het 
nationale Duitse recht (hetgeen een zeer ruime omschrijving geeft), en niet volgens de uitleg die het DBA-verdrag 
eraan geeft (welke vele malen nauwkeuriger is). 

5.5. FISCALE STRUCTUUR TUSSEN NEDERLAND EN DUITSLAND 

A VD belegt in Duitsland via de holding A VD Germany bv, waarvan zij voor 99,9% aandeelhouder is en het 
Pensioenfonds AZL de overige 0,1% van de aandelen bezit. De reden voor een dergelijke opzet is omdat een nv, 
zoals A VD, een vergaande publicatieplicht kent ten aanzien van haar aandeelhouders (en concurrentie), en de 
aandeelhouders in dit geval niet direct doorbelast kunnen worden voor het financieel behaalde resultaat. Deze 
holding bv dient uit twee of meerdere partijen te bestaan, daar de fiscus een constructie met één aandeelhouder als 
een geheel beschouwt met het beleggingsfonds, in dit geval A VD dus. De holding bv heeft in dat geval zowel 
juridisch als fiscaal geen recht van bestaan. 
A VD is in onderstaand schema te vervangen door de juridische persoon en A VD Germany bv als de holding bv . . 
Onder deze holding bv bevinden zich meestal de object bv's , maar soms kunnen er ook nog zogenaamde landen 
bv's tussen zitten. Deze landen bv's hebben het voordeel dat bij eventuele verkoop van de bij dit land behorende 
portefeuille, deze land bv kunnen verkopen in plaats van de afzonderlijke objecten. Dit impliceert dat men niet 
belastingplichtig is in het land waar de desbetreffende objecten zich bevinden, maar in het land waar deze land bv 
is ingeschreven. 
De object bv's zijn vennootschappen behorende bij meestal één maar soms ook twee of meerdere bij elkaar 
horende vastgoedobjecten. Deze object bv's zijn opgericht voor een aantal redenen. Ten eerste is het in Nederland 
mogelijk om gebruik te maken van de zogenaamde moeder/dochter constructie. Met deze constructie worden 
gekwalificeerde deelnemingen, zoals zij namens de holding bv aan de object bv uitgegeven worden, belastingvrij 
van de hand gedaan. Een tweede reden is dat in juridisch opzicht de object bv de verantwoordelijkheid draagt, 
voor de prestatie geleverd door het bijbehorende object, en dus alleen aansprakelijk gesteld kan worden voor de 
vertegenwoordigende kapitale waarde ervan. Kortom een verzekering ter bescherming van het belegde kapitaal. 
Een andere reden is dat bij overdracht van de object bv aan een nieuwe eigenaar geen overdrachtsbelasting 
verschuldigd is. 
Theoretisch is het nog steeds mogelijk om net zoals voor 1-1-1994, een Duits vastgoedobject in het buitenland 
belastingvrij te verkopen, door niet het object zelf, maar de aandelen van de object bv te verkopen. Omdat het 
toevoegen van het Duitse object bij het vermogen aan een andere buitenlandse holding bv hier niets aan verandert, 
en de verkoop van aandelen aan een buitenlands vennootschap niet binnen de Duitse belastingwetgeving valt, kan 
deze constructie in het bijzonder voordelig zijn, indien de vermogenswinst uit de verkoop van de aandelen ook in 
het buitenland niet belast zijn (zoals bijvoorbeeld bij een twee lagen structuur van een holding- en object bv in 
Nederland). In een dergelijke constructie, zo gemakkelijk en duidelijk als het ook uit belastingtechnisch oogpunt 
moge lijken, is het desondanks toch vaak moeilijk om als verkoper een geschikte koper voor het object te vinden. 
Indien de verkoper slechts uit belastingtechnisch oogpunt alleen de aandelen wil verkopen, maar niet de bijbeho
rende grond en opstallen kan of wil verkopen, wordt het aantal kopers sterk gereduceerd: het is voor Duitse open 
vastgoedfondsen (de KAGG's), die de laatste jaren het meest actief waren op de vastgoedmarkt, wettelijk alleen 
toegestaan, het object zonder aandelen te verwerven. Andere kopers, zowel Duitse als buitenlandse, zullen de 
aankoop van een Duits vastgoedobject in de vorm van aandelen schuwen wegens de potentiële belastingproble
men. De grondslag van deze problemen is gelegen in het feit dat het grondstuk met opstallen in de balans van de 
object bv met een lage boekwaarde (de historische aanschaf- cq bouwkosten vermindert met de gebouwafschrijvin
gen) opgevoerd is, die de tussentijdse ingetreden waardestijgingen (derhalve het verschil tussen de boekwaarde en 
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de koopprijs) nog niet weergeeft. Voor Duitse kopers komt daar nog bij, dat zij directe fiscale risico's moeten 
vrezen, die vrijwel onontkoombaar zijn doordat de directie van de object bv wel naar Duitsland zal moeten 
verhuizen en dus onder de Duitse belastingwetgeving valt. Een vierde reden om een object bv op te richten is de 
transparante structuur die men ten aanzien van fiscaliteit nastreeft. Hiervoor wordt gekozen om een vertrouwens
basis naar fiscus en aandeelhouders te vormen. 
De object-bv's, in het bijzonder de vorm van de Nederlandse één object-bv, was, tot de op 1 januari 1994 van 
kracht zijnde uitbreiding van de uit verkoop voortvloeiende winstbelasting, de voordeligste rechtsvorm voor 
investeerders uit het buitenland om in Duits vastgoed te gaan beleggen. Institutionele beleggers en overige eigena
ren van een of meerdere objecten hielden deze vorm dikwijls aan, in een keten van meerdere één object-bv's, 
waarbij hun aandelen in een holding bv ondergebracht waren. 
Een één object-bv is een bv die slechts op papier bestaat waarvan de balans het geleende kapitaal en het bij
behorende vastgoed beslaat. Deze vorm maakt het mogelijk om of de BV en/of het object te verkopen. Voor 
Duitsers is doorgaans alleen het object interessant om over te nemen. 
Deze zogenaamde Nederlandse moeder/dochter constructie heeft het mogelijk gemaakt, gekwalificeerde deelne
mingen, zoals zij namens de holding bv aan de object-bv uitgegeven werden, belastingvrij van de hand te doen. 
Tevens waren er andere voordelige bepalingen zoals die door de Nederlandse wet gesteld waren van toepassing; 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om een geplande fiscale structuur d.m.v. een voor-overeenkomst door en met het 
Nederlandse belastingkantoor goed te laten keuren. De Nederlandse twee-lagen structuur werd niet alleen door 
Nederlandse beleggers gebruikt, maar ook voor andere buitenlandse fondsen was Nederland als investeringsdraai
schijf cq doorgeefland lucratief. 
Nu ook het belastingvoordeel uit de verkoopopbrengsten opgeheven is, is daarmee ook het hoofdmotief om in 
Duits vastgoed te beleggen verdwenen. Toch kan, ondanks het wegvallen van het abnormale belastingvoordeel, 
alles samengevat, niet gesteld worden dat deze structuur ongepast geworden is. In het bijzonder vanuit het 
gezichtspunt van flexibiliteit heeft het ten opzichte van andere investeringsvormen voordelen. Daarom bestaan er 
nog veel van deze structuren, van voor 1-1-94, de paradijselijke tijd; en is het ook niet alleen derhalve dat een 
omstructurering voor deze rescontredag niet loonde; door de slechte marktomstandigheden rondom die bewuste 
periode waren toch geen verkoopwinsten, maar eerder verliezen te verwachten geweest. 
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Figuur 5.5. Voorbee van vee toegepaste structuur tussen 
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Het fiscaal-juridische klimaat tussen Nederlandse beleggers en hun Duits vastgoed zijn in dit hoofdstuk summier 
besproken, evenals de aanleidingen om in Duits vastgoed te beleggen. Een meer uitgebreide beschrijving van het 
beleggen in Duits vastgoed, en dan met name door Nederlandse investeerders, volgt in de bijlage van dit rapport. 
Dit hoofdstuk biedt echter een voldoende basis om de inrichting van performance-gerelateerde vergoedingen
structuren in het volgende hoofdstuk te kunnen realiseren naar de Nederlands-Duitse situatie. Hiermee komt men 
dan ook aan bij het laatste hoofdstuk van dit rapport, waarbij een poging wordt ondernomen om een performance 
participerend partnership gestalte te geven. 
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6. PERFORMANCE PARTICIPERENDE PARTNERSHIPS 

6.1. INLEIDING 

Om geschikte organisatie-vormen te vinden om het asset management uit te besteden, dient te worden onderzocht 
hoe dit in de fiscaal-juridische vormen tussen Nederland en Duitsland het meest effectief kan geschieden. Zoals 
reeds in hoofdstuk 3 is beschreven zal de partij die het asset management voor de belegger gaat verzorgen 
performance gerelateerd vergoed worden voor haar verrichte diensten. Zij zal vervolgens ook de VMO welke het 
operationele beheer verzorgt gaan vergoeden. Hoe dit laatste wordt verzorgt valt buiten het aandachtsgebied van 
de beleggingsinstelling en zal in het kader van dit onderzoek niet worden beschreven. 
Bij de huidige beheerovereenkomsten wordt meestal de vergoeding voor de werkzaamheden van de VMO, 
gescheiden voor verhuurde en leegstaande ruimtes. De vergoeding voor verhuurde ruimtes is vaak een percentage 
van de theoretische huur (ist-werte). Voor leegstaande ruimtes wordt dit vergoedingspercentage doorgaans verlaagd 
met vijftig procent. Voor de praktijk impliceert dit meestal, dat de belegger ongeveer vier procent van de theoreti
sche huur voor verhuurde ruimtes, en plusminus twee procent voor de leegstaande ruimtes aan de VMO uitkeert. 
Als basis voor de berekening van de vergoeding ligt dus de theoretische huur, welke is gebaseerd op de jaarlijkse 
theoretische netto huur, exclusief de service kosten en eventueel door de huurders betaalde omzetbelasting over de 
huursom. 
Deze vergoedingen zijn dus reeds min of meer performance gerelateerd, daar de vergoeding afhankelijk wordt 
gemaakt van het percentage verhuurde ruimtes. Zij zijn, bij een gemiddeld object, echter nauwelijks van invloed 
op de totale hoogte van de beheervergoeding, en bieden aldus een te kleine stimulans voor de VMO om zijn 
werkzaamheden te verbeteren cq te intensiveren. 
Nu het operationele beheer echter de verantwoordelijkheid wordt van het asset-management zullen de operatione
le activiteiten niet meer als grondslag kunnen dienen als het prestatie-niveau -zoals dit door de VMO wordt 
gerealiseerd (hfdst 4)- voor performance gerelateerde vergoedingen. De benchmark voor het asset-management gaat 
de inrichting van de organisatie en de vergoedingenstructuur bepalen. Eerst wordt nagegaan hoe de vergoedingen
structuur in de huidige situatie functioneert, vervolgens zullen suggesties worden aangereikt hoe het wensbeeld van 
de organisatie van het beheerproces voor de toekomst t.a.v. performance participerende partnerships dient te 
functioneren. 

6.2. HUIDIGE SITUATIE 

In de huidige situatie, waarbij het asset-management wordt uitgevoerd door de beleggingsinstelling, zoals bij A VD, 
wordt de VMO vergoedt voor zijn activiteiten t.a.v. het property- en service management middels zijn volmacht 
welke hem tot zijn beschikking staat over de zgn. Verwaltungskonto. De beheervergoeding wordt in Duitsland, in 
tegenstelling tot in Nederland, afgewenteld op de huurders, middels de service-kosten. Dit impliceert dus dat bij 
een stijging van de beheervergoeding, dit ten laste komt van de huurders en niet van de beleggingsinstelling. Het 
behoeft overigens geen betoog dat dit voor de meeste huurders -dus met Mehrwertsteuer belaste huur-, nauwelijks 
invloed heeft op de concurrentie-positie van het object. De leegstand afhankelijke beheervergoeding komt dus ten 
goede van de huurder, die echter in een situatie van leegstand hogere overige service-kosten dient te betalen, 
omdat de vaste lasten door een minder aantal huurders betaald dient te worden. 
Hieronder (figuur 6.2.) wordt een voorbeeld gegeven van de huidige inrichting van de organisatie-structuur tussen 
de Nederlandse beleggingsinstelling en een Duitse VMO. Het betreft hier aldus een voorbeeld. Voor deze 
structuur is gekozen omdat bij de verdere bestudering van variabele vergoedingenstructuren, de invulling van de 
taken en verantwoordeiijkheden bij deze structuur het meest transparant blijkt te zijn. 
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De VMO zijn vergoeding voor het operationele beheer is tegenwoordig reeds in vele gevallen gedeeltelijk perfor
mance gerelateerd, hetgeen blijkt uit de vermindering van de vergoeding bij leegstand. Om de VMO meer 
marktconform te laten handelen is een verdere uitbreiding van deze ontwikkeling gewenst. Dit kan op verschil
lende manieren gebeuren, zoals met een vergoeding die afhankelijk is van de (gedeeltelijke) huurderving, leegstand, 
marktontwikkelingen of van het uiteindelijke directe-, indirecte-, of totaal rendement van het object. Bij dit 
onderzoek wordt voor een benchmark gekozen waarbij deze factoren allen geïntegreerd zijn. Om deze verschillen
de manieren te analyseren dient men bedacht te zijn voor de kaders waar binnen de nieuwe vormen geplaatst 
worden. Deze kaders kunnen beschreven door institutionele-, object-, markt- en financiële variabelen. 
Bij de institutionele variabelen dient men vooral rekening te houden met de juridische en fiscale structuur in 
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zoverre deze van invloed is op het totale beheertraject. Het kan bijvoorbeeld een goede gedachte zijn de VMO 
variabel geldelijk te vergoeden, maar indien deze daar een onevenredig hoog percentage moet afdragen aan de 
belasting vormt dit een ernstige belemmering. Ook de juridische wetgeving is van invloed op de uiteindelijke 
vorm van vergoeding. Het kan namelijk voorkomen dat de VMO bepaalde rechten en plichten ten deel v;µlen bij 
de nieuwe vorm, terwijl dit oorspronkelijk helemaal niet de intentie ervan was. Als voorbeeld hiervan kan dienen 
de mogelijke inspraak die de VMO verkrijgt indien deze aandelen verwerft in de object bv. 
De object variabelen beschrijven hoe het object en zijn omgeving nu en in de toekomst moet functioneren, in de 
meest ruime zin van het woord. Niet alleen de fysieke factoren van het object en de omgeving zijn van invloed op 
het asset management, maar bijvoorbeeld ook de prestige van het object, het gebruik, en het aantal huurders zijn 
van evident belang. 
De markt variabelen zijn van belang voor het bepalen van de invloed van de VMO op het asset management. De 
invloed hierop is, evenals voor de belegger, van zeer grote waarde maar kan niet door de betrokken partijen zelf 
beïnvloed worden, zij zijn een autonoom gegeven. De variabelen hebben betrekking op de economische ontwikke
lingen, in de meest ruime zin, zoals deze plaatsvinden gedurende de beheercyclus. Dit zijn bijvoorbeeld het 
huurniveau, de vraag en aanbod naar huurruimte per segment en per regio, macro-economische ontwikkelingen als 
hoog-conjunctuur en recessie, de rentevoet en sociaal-economische ontwikkelingen. Het spreekt voor zich dat de 
VMO hier geen enkele invloed kan op uitoefenen. 
Met de factor van afhankelijkheid dient in ieder geval rekening te worden gehouden bij het vormen van een 
nieuwe vergoeding-structuur, en dient in goed overleg tussen eigenaar en VMO bepaald te worden. Bij deze 
bepaling is natuurlijk ook weer de invloed van andere factoren als het aantal huurders, de huursom van de 
verschillende huurders, de oppervlakte en de regio waarin het object zich bevindt, van belang. 
De financiële variabelen geven het kader waarin de geldelijke vergoeding aan de VMO kan plaats vinden. De 
betekenis van de vergoeding is namelijk zo groot als deze m.b.t. het object relevant en verantwoord is. Indien de 
eigenaar een directe belegger is in vastgoed, is het voor hem cruciaal dat het rendement op de belegging in niet te 
grote mate wordt beïnvloed door de hoogte van de vergoeding aan de belegger. Niet alleen de omvang van de 
vergoeding wordt door de financiële variabelen aangegeven, ook een nader te bepalen onder- en bovengrens. Deze 
bandbreedte behoeft een nadere verklaring. De ondergrens is met name voor de VMO van belang, omdat hij voor 
slechts een gedeelte van de risico's welke verband houden met de belegging verantwoordelijk is. Dit impliceert dus 
dat hij recht heeft op een bepaalde basisvergoeding vanwege zijn werkzaamheden die hij uitoefent waarvoor hij 
geen verantwoordelijkheid kan dragen. Tegenovergesteld geldt ook dat de VMO slechts beperkt verantwoordelijk 
is voor het eventueel behaalde succes, en dus recht heeft op een vergoeding die hier evenredig mee is. Indien deze 
bandbreedte er niet zou zijn, dan zou de mogelijkheid ontstaan dat de VMO het object zou kunnen gaan verwaar
lozen of zelf in financiële nood geraakt, of bij een gunstige ontwikkeling zou de vergoeding te zwaar gaan 
drukken op het uiteindelijke rendement op een object voor de belegger. De financiële variabelen geven dus in 
wezen aan in welke mate een vergoeding variabel mag en kan zijn. 
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Figuur 6.3. Performance gerelateerde vergoedingen 
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Om de VMO nu performance gerelateerd te kunnen vergoeden moet het model een progressief verloop kennen, 
omdat de extra geleverde prestaties nu eenmaal ook extra inspanningen vereisen van de VMO om de performance 
te vergroten. Deze extra inspanningen zullen bekostigd moeten worden uit de extra vergoeding bij een goede 
performance en waar bovenop een extra fee gesteld wordt om de VMO ook te motiveren om dit doel te bereiken. 
In onderstaand model zijn de huidige vergoeding met verschillende variabele vergoedingen vergeleken. Het betreft 
hier de vergoeding zoals die tot nu toe is toegepast met variabele vergoedingen voor het property management 
met een lineair verloop tot en met 60% progressiviteit. Daarna volgen enkele mogelijke organisatie-structuren om 
de VMO performance gerelateerd te vergoeden. 

6.3. 1. BELEGGEN IN VMO 

Om de vergoeding voor het geleverde prestatie-niveau van het asset-management te kunnen laten variëren, is 
gekozen voor een structuur waarbij de asset management organisatie een lening verstrekt krijgt van de beleggings
instelling. 

Nederland 

1•••········ •·••••• •••••••••• Pv®•••~& ••··•·· ••·······•·····•·•·••I 

directie 

STRATE
GISCH 

STRATE
GISCH/ 

TAC
TISCH 

- - ------- ---------- - - ------------ --------------------------------------- --f~===~I 
Duitsland 

v~HM~~~w.~tl®fü~~ ~i#.I 11---.... ---1 Lening 

~--------

Miete & Nebenkosten 

OBJECT 

Service management 

TACT
ISCH/ 
OPE-

RATIO
NEEL 

OPE
RATIO
NEEL 

De asset management organisatie wordt verantwoordelijk voor de beheervergoedingen die de organisatie welke het 
property- en service management uitvoert. Of dit een vaste of variabele vergoeding wordt blijft hier buiten 
beschouwing, omdat dit buiten het beleidsveld van de beleggingsinstelling blijft. 
Een mogelijkheid hiervoor is dat het property- en service management, zoals gewoonlijk, middels een vast 
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percentage van de netto theoretische huur gehonoreerd wordt. Deze vergoeding kan dan derhalve als servicekosten 
op de huurder afgewenteld worden. De vergoeding wordt dan ook door de asset management organisatie vanaf de 
Miete- und Nebenkostenkonto overgeheveld naar de Verwaltungskonto, van waar de asset management de honorering 
voor het operationele beheer kan uitkeren. De voordelen, indien dit een vaste vergoeding blijft, zijn dat het 
minimaal vereiste niveau t.a.v. administratie, onderhoud en service van de beheeractiviteiten gewaarborgd blijft, en 
de huurder een vaste maandelijkse last voor het beheer heeft. Dit wil zeggen dat de huurder geen financiële 
gevolgen ondervindt van de herstructurering van de vergoeding, en er dus ook niet mee belast wordt. 
De vergoeding voor het asset management wordt aldus variabel gesteld, en wel d.m.v. een lening van de belegger 
aan de VMO (figuur 6.3 .1.). Deze lening geldt als een percentage van de koopsom van het object. Vervolgens 
wordt de rente die de VMO over deze lening aan de belegger moet betalen afhankelijk gemaakt van de resultaten 
zoals die d.m.v. de benchmark bepaald worden. Hierbij wordt de rente berekend als het produkt van de markt
rente en de uitkomst van de benchmark. M.a.w. indien een het asset management een lage performance gereali
seerd heeft dient deze een rente te betalen die hoger is dan de gebruikelijke rentevoet en bij een hoge performance 
behoeft men minder rente te betalen. Zoals reeds eerder vermeld dienen wel enige beperkingen ingebouwd te 
worden t.a.v. de verhouding tussen verantwoordelijkheid en tegenprestatie. Daarom moet een ondergrens 
ingebouwd worden voor de maximale rente die de asset management organisatie moet betalen (figuur 6.3.1.a.) . 
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Figuur 6.3.1.a. Vergoedingen versus benchmark bij verschillende leningen aan VMO 

Deze structuur biedt verscheidene voordelen: 
De belegger belegt zijn vermogen in partijen die van directe positieve invloed zijn op het rendement van 
een andere belegging (win-win). 
De belegger nivelleert zijn risico. Dit betekent bij een hogere performance van het asset management een 
minder hoog rendement, en bij een lagere performance een minder laag rendement (figuur 5.3.1.b.). 
De VMO is voor de lange termijn gebonden, hetgeen niet alleen zijn kennis over het object en huurders 
verbetert, maar door de rente verplichting wordt hij minder geneigd om zijn resultaten voor de korte 
termijn te verbeteren ten koste van de lange termijn. Er ontstaat voor de VMO een zelfde tijdhorizon als 
voor de belegger. 
De vergoedingen voor het asset management worden niet afgewenteld op de huurders via de service
kosten, en kunnen dus, in theorie, onbeperkt fluctueren. 
Het biedt de VMO de gelegenheid om meer klantgericht, innovatief en kosten reducerend het object te 
beheren. 
Door het streven van de VMO naar een hogere performance zal bij een eventuele verkoop ook het 
indirecte rendement mee stijgen. 
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Door niet alleen een bonus uit te keren bij een hoge performance maar ook een hogere rente te laten 
betalen bij een te lage performance zal van de structuur ook een preventieve werking uitgaan. 

68 

Fiscaal kan het voor de VMO lucratief zijn om een lening van de belegger te aanvaarden, omdat de rente 
over deze lening als aftrekpost op zijn begroting mag worden ondergebracht. 
De vergoeding voor het property- en service management kan nog altijd op de huurders worden afgewen
teld, middels de service-kosten afrekening. 

Echter, aan een dergelijke structuur kleven ook nadelen, te weten: 
Voor de fiscus kan een dergelijke lening als "onecht" worden beschouwd, omdat de rente niet aan de 
marktwaarde wordt gerelateerd. De aftrekpost voor rente kosten kan dan niet worden benut, en een 
lagere rentebetaling wordt belast volgens de inkomstenbelasting. Dit probleem kan wellicht ondervangen 
worden door de VMO bij goede prestaties een gedeelte van de lening te laten aflossen. 
De belegger belegt zijn vermogen in een asset class welke, meestal, niet voldoet aan zijn direct geëist 
rendement. De marktrente ligt immers bijna altijd onder het geëist rendement van een investering. 
De belegger verkrijgt (nog) meer invloed op de VMO door de verschafte lening, maar wordt wel meer 
afhankelijk van deze m.b.t. het object-rendement. 
Bij een eventuele breuk van het beheercontract, of bij eventuele verkoop van het object, moet door de 
contract brekende partij meer kosten worden gemaakt, omdat de lening afgelost moet worden (VMO) of 
omdat de VMO alleen nog maar de marktrente hoeft te betalen (belegger). 
De belegger moet zijn lening laten verzekeren door een bankgarantie van de VMO omdat deze in 
plotselinge financiële nood kan geraken. 
Het totale rendement op het vastgoed kan zeer afhankelijk worden van de geldende marktwaarde. Dit 
werkt weliswaar nivellerend op het risico, maar kan niet de bedoeling zijn van de belegging. Dit probleem 
is op te lossen door slechts geringe percentages van de koopsom als lening aan de VMO te verstrekken . 
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Figuur 6.3 . Lb. Rendement belegger versus performance asset management 
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6.3.2. BELEGGENDE VMO 

Een mogelijk ander alternatief voor de huidige vaste vergoedingen bestaat uit de mogelijkheid om de VMO te 
laten participeren in de object bv. Zoals bij het voorgaande model, wordt aangenomen dat de vergoeding voor het 
property- en service management volgens een vaste bijdrage wordt vergoed, middels de service-kosten afrekening. 
Het asset management daarentegen dient afhankelijk van de geleverde performance te worden vergoed. Om de 
fluctuaties in de performance van het asset management uiteindelijk gemeten worden in samenhang met financieel
economisch rendement (zie par. 4.9), worden de gevolgen hiervan direct gekoppeld, in de hoedanigheid zoals een 
beleggingsinstelling deze ook ondervindt. Daarom wordt hier de mogelijkheid onderwcht om de asset manage
ment organisatie dezelfde conjuncturele gevolgen te laten ondervinden -zij het in sterk afgeslankte vorm- als zijn 
opdrachtgever. 
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In de voorbeeld-case zou de VMO, een belang van 100% in de Vermögensverwaltung GmbH kunnen overnemen 
(figuur 6.3.2.) . Hierdoor wordt de VMO de beherend vennoot van de Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG. 
De VMO behoeft dan geen eigen vermogen in te brengen bij de koop van het object, maar heeft als beherend 
vennoot wel recht op een deel van de door de KG gegenereerde opbrengsten. Indien deze nieuwe structuur op de 
huidige wordt geprojecteerd bedraagt dit vijf procent van de opbrengst. De Nederlandse object bv blijft de stille 
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vennoot binnen de KG welke de aankoop van het object volledig financiert, d.m.v. een lening die door het 
vastgoedfonds wordt verstrekt. De overbedeling van 5% van de object bv (zij heeft slechts 95% van de aandelen 
van de KG in handen) dient door de Vermögensverwaltung GmbH gefinancierd te worden. Dit wordt gerealiseerd 
d.m.v. een lening van 5% van de koopsom, welke ook bij het vastgoedfonds wordt afgesloten. De betaling van 
Vermögensverwaltung GmbH aan de object bv, wordt vervolgens teruggegeven aan het vastgoedfonds. Omdat de 
aflossing van de lening van de Vermögensverwaltung GmbH een vast bedrag van de koopsom bedraagt, komen 
eventuele verliezen en winsten die in de GmbH ontstaan voor rekening van de VMO, omdat deze immers voor 
100% eigenaar is. Een bijkomend voordeel van deze 100% is, dat de Vermögensverwaltung GmbH als volledige 
dochter van de VMO wordt beoordeeld door de Duitse fiscus. Eventueel winsten en verliezen binnen de GmbH 
worden dan onbelast doorgesluisd naar de VMO, waardoor de zgn. fiscale eenheid ontstaat. 
Deze structuur heeft als overeenkomst met de vorige structuur dat er sprake is van een lening van de belegger aan 
de VMO, maar dan in een sterk afwijkende vorm. Het resultaat dat geboekt wordt is afhankelijk van de perfor
mance gerealiseerd door het asset management. De vergoedingen voor het property- en service management kun
nen vaste bedragen blijven, en dus direct op de huurders afgewenteld worden middels de Nebenkosten-afrekening. 
In feite worden zij echter ook (deels) performance afhankelijk omdat, zoals reeds eerder vermeld, deze van 
wezenlijke invloed zijn op de performance van de asset management organisatie daar deze de bedrijfsvoering 
codering uitvoert voor de operationele processen (zie par. 4.4.3.). De asset management organisatie ondervindt 
door de participatie in de KG, daarvan dus ook de invloed. Deze organisatie wordt aldus deels belegger, zonder 
dat deze daarbij geld hoeft te investeren. 
Een ondergrens voor de beheervergoeding blijft gegarandeerd omdat de VMO zijn vaste vergoeding blijft ontvan
gen voor het property- en service management, en de vergoeding voor het asset management slechts voor een 
(klein) deel op het totale resultaat van de belegging betrekking heeft. Dit deel dient echter niet te klein te worden 
gekozen, omdat anders de eventuele prikkeling die ervan uit moet gaan, niet opweegt tegen de extra inspanningen 
die de VMO voor zijn rekening zal moeten nemen. De VMO moet immers ook nog een lening aflossen, of in 
ieder geval de rente hierover betalen. Het verschil tussen het totale resultaat van de Vermögensverwaltung GmbH 
en de rente-verplichtingen aan het vastgoedfonds vormt de vergoeding voor het asset management. 
De VMO wordt in dit geval ook participant in het indirecte rendement van het object. Bij een eventuele verkoop 
van het object, het moment waarbij de lening afgelost moet worden, bestaat het risico van een verschil van de 
oorspronkelijke koopsom en de restwaarde. Dit risico wordt dus deels -in dit geval fluctuaties rondom 5% van de 
oorspronkelijke koopsom- door de VMO gedragen. Voor de VMO bestaat de mogelijkheid om dit risico af te 
dekken door de lening reeds tijdens het exploitatie-traject af te lossen, d.m.v. zijn vergoedingen voor het asset 
management. 
De belegger is ook gebaat bij een winst- cq verlies-afrekening aan het einde van het exploitatie-traject. Indien een 
maandelijkse of jaarlijkse dividend uitkering van de Vermögensverwaltung GmbH bestaat, loopt de belegger 
immers het risico dat de VMO aan het einde van het exploitatie-traject niet aan zijn verplichtingen kan of wil 
voldoen. Bij een uitkering van de restwaarde wordt dit probleem ondervangen, met voor beide partijen een 
(relatieQ gelijk eindresultaat. 
Evenals bij de vorige structuur zijn er voor- en nadelen te benoemen. De belangrijkste voordelen van deze 
structuur zijn: 

De belegger belegt zijn vermogen in partijen die van directe positieve invloed zijn op het rendement van 
de beoogde belegging (win-win). 
De belegger nivelleert zijn risico. Dit betekent bij een hoge performance een minder hoog rendement, en 
bij een lagere performance een minder laag rendement. 
De VMO is voor de lange termijn gebonden, indien gekozen wordt voor de vergoeding aan het einde van 
het beheercontract of van het exploitatie-traject. Hij zal hierdoor minder geneigd zijn om zijn resultaten 
voor de korte termijn te verbeteren ten koste van de lange termijn. Er ontstaat voor de VMO een gelijke 
tijdhorizon als voor de belegger. Een ander voordeel hiervan is dat de kennis van de VMO over de markt, 
object(-en) en huurders verbetert. 
Voor de VMO ontstaat de noodzaak om meer klantgericht, innovatief en kosten reducerend het object te 
beheren. Hij heeft immers een groter belang bij een goed performance. 
De VMO is niet alleen afhankelijk van het directe rendement maar ook van de waarde-fluctuaties van het 
object. Zijn aandacht en belang voor goed beheer zal daarom niet alleen zijn inspanningen voor het asset 
management vergroten, maar voor het object in het geheel. 
De VMO krijgt meer inspraak tijdens het gehele vastgoedbeheer-traject, door de participatie in de object 
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KG. Hierdoor is de VMO verplicht meer de bedrijfspolitiek van zijn opdrachtgever te volgen en eigen te 
maken. 
De VMO krijgt een beter inzicht en informatie niveau t.a.v. het beleggen in vastgoed. 

Maar natuurlijk zijn er ook nadelen bij deze structuur, te weten: 
De belegger belegt zijn vermogen deels indirect (de lening aan de Vermögensverwaltung GmbH). Het 
rendement -de marktrente- ligt doorgaans lager dan het minimaal geëiste rendement op een belegging in 
vastgoed. 
De VMO wordt vergoed voor zijn activiteiten d.m.v. deelneming in de belegging. Dit is niet de core
business van een VMO, maar hij wordt dus (deels) wel afgerekend op omstandigheden waarop hij nauwe
lijks invloed heeft. Bijvoorbeeld de (macro-) economische en sociale omstandigheden. 
De belegger dient meer informatie aan de VMO te verstrekken omdat deze direct betrokken is bij de 
belegging. 
Er kunnen problemen ontstaan bij een voortijdige contractbreuk of verkoop. De belegger en VMO zullen 
overeen moeten komen wie, wat en hoe in dergelijke gevallen de bijkomende kosten cq dividend uitkerin
gen verdeeld moeten worden. 
De belegger moet zijn lening aan de object GmbH laten verzekeren middels een bankgarantie van de 
VMO, omdat deze in plotselinge financiële nood kan geraken. 
De structuur wordt minder eenvoudig omdat beide partijen -belegger en VMO- rechten en plichten t.a.v. 
de belegging hebben. De taakstellingen worden minder duidelijk, waardoor de structuur een diffuus 
karakter krijgt. 

6.3.3. ASSET MANAGEMENT BV 

Een derde en laatste onderzochte mogelijkheid, Assetmanagement bv, is nauw verbonden met de huidige opzet 
zoals dit voorkomt bij A VD. AZL Beheer nv verzorgt hierbij het management voor A VD, het vastgoedfonds. Bij 
de nieuw te vormen structuur met een asset management organisatie, gaat laatst genoemde organisatie het beheer 
verzorgen van een organisatie waarvan de beleggingsinstelling eigenaar is. De beheervergoeding voor de directie
voering over deze dochteronderneming van de beleggingsinstelling kan dan vervolgens naar geheel eigen inzicht 
worden ingericht. Dit kan dan geschieden, afhankelijk van de prestaties zoals deze door de benchmark worden 
aangereikt. 
In dit model zal de assetmanagement organisatie aldus de directie-voering op zich nemen van de Vermögensver
waltung GmbH. De beleggingsinstelling blijft eigenaar van deze GmbH, waardoor de asset management geen 
stemrecht verkrijgt in de besluitvorming. De risico's van de belegging blijven zijn dus geheel voor rekening van de 
beleggingsinstelling. De asset management organisatie wordt, omdat zij de directie uitvoert van de Vermögensver
waltung GmbH, ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten van het beherend vennootschap in 
de Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG. Deze activiteiten zijn overigens de hoofdtaak van de asset manage
ment organisatie. De activiteiten voor de Vermögensverwaltung GmbH hebben in de praktijk alleen hier betrek
king op. 
De vergoedingen voor het property- en asset management kunnen (d.m.v. de overheveling van de Nebenkosten
konto naar de Verwaltungskonto) in het geheel blijven worden afgewenteld op de huurders (zie fig. 6.3.3.). 

Voordelen van dit model zijn: 

Het betreft hier een transparante structuur, die snel en goedkoop kan worden toegepast. De taakstellingen 
en verantwoordelijkheden voor de actoren blijven duidelijk. 
De asset management-organisatie kan direct op basis van de opgestelde benchmark vergoed worden. 
Overige (macro-) economische invloeden hebben geen invloed op de hoogte van de vergoeding. Alleen de 
performance zoals deze tijdens het exploitatie-proces wordt gerealiseerd zijn van invloed op de vergoeding. 
Ten aanzien van juridische en fiscale aspecten zijn geen moeilijkheden te verwachten. Verliezen en 
winsten kunnen weliswaar, zoals bij de beleggende vMO, onbelast worden doorgeschoven naar de moeder
organisatie, hetgeen wel impliceert dat een hoge performance een continue zorg van de asset management 
organisatie zal worden. 
De onderlinge flexibiliteit voor de actoren blijft gewaarborgd. D.w.z. het opschorten en afwikkelen van 
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het beheercontract voor het asset management heeft geen vérstrekkende gevolgen voor het beheerproces. 
Alleen de gevolgen bij een gelijke partij voor het asset management en property- en service management 
kunnen moeilijkheden veroorzaken door belangenverstrengeling. 

N ederland 
STRATE

GISCH 

STRATE
GISCH/ 

TAC
TISCH 

--------- ------------------------ -----------------------------------------,:=====:1 
Duitsland 

Miete & Nebenkosten 

Service management 

sset management voert 1rect1e over ermögensverwa tung 

TACT
ISCI-1/ 

OPERA
T IONEEL 

OPERA
TIONEEL 

Nadelen bij dit model kunnen zijn: 

Door de grote onderlinge flexibiliteit, ontstaat geen gelijke tijdshorizon voor de beleggingsinstelling en de 
asset management organisatie t.a.v. de belegging. De asset management organisatie zal doorgaans een 
kortere termijn visie ontwikkelen dan de belegger. Het geen overigens geen schadelijke gevolgen hoeft te 
hebben voor het proces, daar de asset manager ook de verantwoordelijkheid draagt voor de korte-termijn 
activiteiten. 
Het belang van de vergoeding voor het asset management wordt geringer in vergelijking tot het property
en service management t.o.v. de vorige twee structuren, omdat de asset management organisatie niet 
participeert in het indirecte rendement of in de organisatie-structuur m .b.t . de belegging. Hierdoor kan 
met name bij organisatie die zowel het asset- alsook het property- en service management verzorgen 
interne belangenverstrengelling optreden, welke ten koste kan gaan van de performance. 
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6.4. CONCLUSIES 

De huidige vergoedingenstructuur kan nu vergeleken worden met de drie structuren welke een variabele vergoe
ding voorstaan t.a.v. het asset management. In onderstaande matrix worden vooral de aspecten belicht m.b.t. de 
mate van variabel vergoeden, outsourcing, en de praktische toepasbaarheid van de structuren. De voor- en nadelen 
zoals deze bij de structuren genoemd zijn, worden onderling vergeleken. Het ene aspect zal echter zwaarder wegen 
dan het andere, maar de mate hiervan zal afhangen van de inzichten en strategieën van de participerende partijen. 
De onderstaande vergelijkingsanalyse is een interpretatie waarbij met name de praktische toepasbaarheid een grote 
rol speelt. 

Vergoe- Kwailiteits- Marktken- Benodigde Fiscaal/juri- Flexibiliteit Belangen ver- Risico-sprei- Disc rep an- To-
dingen- impuls nis van countervai- dische toe- tussen strengeling ding voor tie in tijds- taal 
structuur VMO actoren ling power pasbaarheid actoren binnen VMO belegger horizon 

Huidige 0 + ++ ++ + 
structuur 

Beleggen + + 0 + + + 
inVMO 

Beleggen- ++ ++ 0 ++ ++ + 
deVMO 

Asset ma- + + + + + ++ 
nagement 
bv 

+ positief gevolg voo r het gehele vastgoedbeheerproces 

- negatief gevo lg voo r het gehele vastgoedbeheerproces 

,..1guur 6.4. VergehJkmgsanalyse voor mogehJke vergoedmgenstructuren 

De kwaliteitsimpuls voor de VMO zal het grootst zijn indien, zoals bij de beleggende VMO, het asset manage
ment direct participeert in de organisatie-structuur van de beleggingsinstelling. Zijn kennis m.b.t. het gehele 
vastgoedbeheerproces zal in dat geval het grootst zijn. De asset management organisatie wordt immers beherend 
vennoot van de object KG, en eigenaar van de object GmbH. Bij de huidige structuur zal het beheer beperkt 
blijven tot het property- en service management. 
De marktkennis van zowel de beleggingsinstelling alsook de VMO, neemt bij de beleggende VMO, eveneens het 
meest toe. De belegger verkrijgt, middels de participatie van de asset management organisatie, een ruim inzicht in 
diens bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering, waarbij de aandacht van de VMO voor de behaalde beleggingsperforman
ce optimaal gewaarborgd lijkt. 
De benodigde countervailing power is hier echter omgekeerd evenredig mee. In de huidige structuur waarbij de 
VMO slechts (een deel van) het property- en service management verzorgt, hoeft de beleggingsinstelling de 
geringste inspanningen te verrichten om de prestaties van de VMO te kunnen verifiëren. Indien deze VMO echter 
inspraak verkrijgt middels zijn directe participatie in de object GmbH, zal dit veel aandacht vergen van de 
beleggingsinstelling, omdat dit van directe invloed is op beleggingsperformance. 
Evenals bij de benodigde countervailing power, is de huidige structuur t.a.v. de fiscaal-juridische toepasbaarheid de 
beste keuze. Deze structuur heeft zich immers in de praktijk reeds bewezen. De asset management bv - structuur 
lijkt geen problemen op te leveren, maar is nog niet op zijn praktische toepasbaarheid getoetst. Bij zowel het 
beleggen in VMO, als ook de beleggende VMO, is met name de variabiliteit van de rentevoet een fiscaal probleem. 
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Bij de beleggende VMO komt daar nog het juridische probleem bij van de bevoegdheid van de asset management 
organisatie tot inspraak in zowel de object GmbH als de object KG. 
Een gevolg van de verstrekte leningen van de beleggingsinstelling aan de asset management organisatie, is dat men 
voor (zeer) lange tijd aan elkaar verbonden is, hetgeen natuurlijk bij de structuur van de beleggende beheerder nog 
meer het geval zal zijn, vanwege diens participatie in de beleggingsorganisatie. Een vermindering van de flexibili
teit impliceert tevens een vermindering van de concurrentie tussen de asset management organisaties, hetgeen een 
negatief gevolg is voor het beheerproces. 
Het verschil in tijdshorizon is echter weer een voordeel van deze verminderde flexibiliteit. Door de lange termijn 
waarmee men onderling verbonden is, zal de asset management organisatie, althans bij de structuren waarmee een 
lening verbonden is, een nagenoeg even lange tijdshorizon krijgen m.b.t. de belegging, als de beleggingsinstelling 
zelf. Deze periode kan echter ingekort of verlengd worden afhankelijk van de snelheid waarmee de asset manage
ment organisatie haar lening aflost. Bij de asset management bv -structuur is de tijdshorizon langer dan bij de 
huidige structuur, omdat het asset management een langere termijn visie vergt als enkel het property- en service 
management. 
Indien men één organisatie verkiest die zowel het asset- alsook het property- en service management gaat verzor
gen, boven twee separate organisaties, zal bij de asset management bv -structuur, belangenverstrengeling kunnen 
optreden bij de verdeling van de vergoeding. Daar het bij de variabele vergoedingenstructuren slechts één vergoe
ding betreft van de beleggingsinstelling aan de asset management bv, kunnen de korte termijn activiteiten 
winstgevender zijn dan die voor het assetmanagement van de VMO. Bij één VMO kan dan interne belangenver
strengeling optreden, die negatief zal uitpakken op de performance voor de beleggingsinstelling. Bij de variabele 
structuren waarbij een lening betrokken is, zal, afhankelijk van de grootte van de lening, dit probleem nauwelijks 
optreden. Omdat de vergoeding hier nauwer samenhangt met het behaalde beleggingsresultaat, zullen de langere 
termijn prestaties zwaarder wegen dan die voor de korte termijn. 
De risico-spreiding voor de beleggingsinstelling is, het grootst bij de beleggende VMO. De toepassing van een 
benchmark i.c.m. de daaraan verbonden variabele vergoedingenstructuur zal, zoals reeds in fig. 6.3.1.b. aangegeven, 
verder zorgen dat de performance van de uitbestede beheertaken hoger is dan in de huidige situatie. Dit resulteert 
automatisch in een risico-reductie voor de belegger. 
Om tenslotte een eind-oordeel te kunnen vellen over de verschillende vergoedingenstructuren, blijkt dat de nieuwe 
variabele structuren allen beter presteren dan de huidige vergoedingenstructuur. De nadelen van de verminderde 
flexibiliteit en de moeilijke praktische toepasbaarheid, van de structuren beleggen in VMO en de beleggende 
VMO, resulteert in mijn voorkeur voor de asset management bv -structuur. Deze structuur lijkt goed, snel en 
goedkoop toepasbaar te zijn in de huidige situatie, mede omdat ze -op het eerste oog- weinig maar wel fundamen
teel hiervan verschilt. 
Toepassing van deze nieuwe structuur, volgens de nieuwe inrichting van het vastgoedbeheerproces (zoals in hfdst. 
4 besproken), resulteert in een partnership waarbij beide partijen participeren in de performance waarvoor men 
verantwoordelijk wordt gesteld, en ook voor dat deel van de performance vergoed worden. 
Een performance participerend partnership. 
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7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

7.1. SAMENVATTING 

7.1.1. DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij een beleggingsinstelling, namelijk AZL Vastgoed Duitsland nv (A VD), welke 
in commercieel vastgoed in Duitsland belegd. Doel van het direct beleggen in vastgoed, is het genereren van een 
rendement op het ingelegde vermogen van de aandeelhouders, welke een deel van hun vermogen in vastgoed 
beleggen vanwege het onderscheidende risico karakter t.o.v. andere asset-classes als aandelen en obligaties. Het 
specifiek in commercieel en in Duitsland beleggen is een nadere risico diversificatie binnen de totale beleggingspor
tefeuille. 
Vanwege gewijzigde bedrijfsstrategieën, marktomstandigheden, en het gegeven fiscaal-juridische klimaat tussen 
Nederland en Duitsland, zoekt de belegger mogelijkheden om de partijen die de belangen van het vastgoedfonds in 
Duitsland vertegenwoordigen (de vastgoedmanagementorganisaties -VMO's-), zodanig te stimuleren dat deze 
externe partijen een optimale performance uit het aan hun toevertrouwde vastgoed zullen genereren. Dit onder
zoek tracht een antwoord hierop te vinden middels het ontwerpen van een structuur waarbij naar organisatie, 
functie, en beleidsniveau duidelijk wordt hoe, door wie, en in welke mate deze performance is opgebouwd. 
Vervolgens wordt nagegaan welke stimuli voorhanden zijn, hoe deze gemeten kunnen worden, en tenslotte hoe 
dit eventueel in de praktijk zou kunnen worden toegepast. 

7.1.2. BELEGGEN IN VASTGOED EN VASTGOEDBEHEER 

Het beleggen in vastgoed dient slechts één doel: het behalen van een positief rendement. Om deze meetbare 
prestatie te kunnen garanderen zijn echter zowel kwantitatieve alsook kwalitatieve aspecten van belang. De 
prestaties, voortkomende uit de samenhang van deze aspecten die het uiteindelijke rendement genereren, zou men 
de performance kunnen noemen van de organisatie die hiervoor verantwoordelijk is. 
Deze gerealiseerde performance uit het belegde vermogen, is evenals bij overige asset-classes, afhankelijk van de 
drie dimensies binnen de financiële markt, te weten tijd, risico en informatie. 
Deze drie dimensies zijn functies waarvoor de VMO's in Duitsland niet aansprakelijk zijn, daar zij geen beleg
gingsinstellingen zijn. Zij hebben echter wel grote invloed op deze functies vanwege hun betrokkenheid bij en de 
kennis en ervaring welke zij voor, tijdens en na de exploitatie van het vastgoed verzamelen. Met name daar een 
ontwikkeling is ingezet aangaande het verder uitbreiden van de activiteiten en verantwoordelijkheden van de 
VMO's m.b.t. het vertegenwoordigen van de vastgoedfondsen ter plaatse (outsourcing), wordt de informatie 
verstrekking van de VMO aan de belegger van grotere strategische en tactische waarde. 
De informatie-voorziening van de VMO aan de belegger is dan ook het uitgangspunt in dit rapport om de relatie 
tussen beleggingsinstelling en VMO en hun aandeel in de totale performance te verklaren. 
De aanbodzijde van het vastgoedbeheerproces is in vijf beleidsniveaus te onderscheiden. Deze beleidsniveaus 
vormen de zgn. vastgoedbeheerpiramide. Aan de top bevindt zich het strategische niveau, uitgevoerd door de 
afdeling vermogensbeheer bij de beleggingsinstelling, waar vanuit de asset allocation invulling en aansturing wordt 
gegeven aan het portefeuille management. Het vermogensbeheer benadert de vastgoedbeleggingen gelijk iedere 
andere asset-class, en is met name verantwoordelijk voor de toebedeling van het te beleggen vermogen in de 
vastgoed-portefeuille. Het portefeuille management bevindt zich in de vastgoedbeheerpiramide op het strategisch
tactisch niveau en is in handen van de beleggingsinstelling, indien deze direct in vastgoed belegt. Het portefeuille 
management geeft invulling aan de -doorgaans lange termijn- doelstellingen zoals deze op het strategische niveau 
worden geformuleerd. Men bepaalt waar, hoeveel, en in welke type vastgoed wordt belegd. Men is verantwoorde
lijk voor de aan- en verkoop van vastgoed en de behaalde exploitatie-resultaten in de tussenliggende periode. 
Tevens stuurt men vanaf dit niveau het asset management aan welke zich in de vastgoedbeheerpiramide op het 
tactisch-operationele niveau bevindt. Het asset management is in de huidige situatie in handen van de beleg
gingsinstelling, en verzorgt het tactische beleid t .a.v. de ondernemersfunctie in het vastgoedexploitatie-proces. 
D.w.z. dat de doelstellingen, zoals deze door het portefeuille management worden aangereikt, worden vertaald in 
taakstellingen. Hieruit volgt dat het asset management het property management aanstuurt welke haar activiteiten 
uitvoert op het operationele-object beleidsniveau. Het asset management stelt dus de korte termijn activiteiten op, 
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welke invulling moeten geven aan de middellange termijn doelstellingen cq de te volgen tactiek van de belegger. 
Het property management is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taakstellingen, en doet dit d.m.v. het 
aansturen van het service management welke zich eveneens op het operationele-object beleidsniveau bevindt. Het 
service management verzorgt de uitvoering van het dagelijks beheer. 
Het property management is vervolgens onder te verdelen in de traditionele beheer-driepoot naar administratief-, 
commercieel-, en technisch beheer, waarbij dient te worden opgemerkt dat het commerciële beheer overlappingen 
kent met het operationele beleidsniveau, en dus niet enkel object gerelateerd is. Tegenwoordig worden aan deze 
traditionele driepoot nog promotioneel-, en adviserend beheer toegevoegd. 

7.1.3. OUTSOURCING 

Door strategische heroriëntatie bij beleggers, en een veranderende attitude van VMO's t.a.v. haar uit te voeren 
taken, is gedurende de laatste jaren een ontwikkeling ontstaan waarbij de aandachtsgebieden van de participerende 
partijen in het beheerproces zijn gewijzigd. De beleggingsinstellingen willen zich steeds verder terug trekken tot 
het strategische- en strategisch/tactische beleidsniveau, waarbij de vrijkomende taken zullen moeten worden 
ingevuld door de VMO's. 
M.b.t. de dimensies tijd en risico heeft dit nauwelijks invloed op de beleggingsdoelstellingen. Echter door de steeds 
verder terugtredende activiteiten van de belegger in het beheerproces, zal er een steeds lager informatieniveau voor 
de belegger over het belegde vermogen ter beschikking staan. De verdere uitbesteding van het vastgoedmanage
ment dient in een zodanige vorm te geschieden dat de processen die het verlaagde informatie-niveau met zich 
meebrengen controleerbaar en transparant zijn. Indien dit niet het geval is, zal een verdere uitbesteding van het 
vastgoedmanagement niet kunnen plaatsvinden. 
Om de risico's die hiermee gepaard gaan te onderkennen, dient te worden nagegaan in hoeverre men beheer-taken 
wil en kan uitbesteden. Om een beter inzicht te krijgen in deze factoren wordt onderzocht hoe het vastgoedbe
heerproces is ingericht, en welke veranderingen nodig zijn om een verdere uitbesteding te kunnen bewerkstelligen. 
Om het vastgoedbeheerproces naar de nieuwe inzichten te kunnen inrichten, dienen de behoeften en verantwoor
delijkheden verduidelijkt te worden in een model waarbij de nadruk komt te liggen waar de raakvlakken van de 
verschillende partijen zijn, en wat voor een gevolgen dit heeft voor de informatie voorziening. 
In de huidige situatie, bij A VD, is het operationele-object beleidsniveau vrijwel geheel uitbesteed aan Duitse 
VMO's. Men heeft echter wel veel bemoeienis en invloed m.b.t. het property management. Alle bovengelegen 
beleidsniveaus voert men zelf uit. 
In de gewenste situatie voert men echter alleen nog het strategische- en portefeuille management in eigen beheer 
uit . Het asset management en alle ondergelegen functie-niveaus komen in handen van externe (Duitse) organisaties. 
De VMO krijgt aldus de verantwoordelijkheid en het zeggenschap over het tactisch-operationeel en operationeel 
beheerproces. Als de VMO's niet of nauwelijks bekend zijn met het tactisch-operationele deel van het proces een 
separate afdeling dienen te stichten die daartoe gaat dienen. Voor vele, met name kleinere beheerders zal dit een 
onmogelijke en/of ongewenste ontwikkeling zijn, waarop men bovendien niet zit te wachten. Een mogelijke 
oplossing hiervan is om dit deel uit te besteden aan een derde partij, welke verantwoordelijk wordt geacht voor 
het aansturen van het operationele beheer en de beheerder. Een andere mogelijkheid is om voor deze objecten een 
andere VMO te zoeken, welke wel over de kennis en capaciteit beschikt om het asset management uit te voeren. 
Een nadeel hiervan is de mogelijke belangenverstrengelling tussen de interne afdelingen bij een dergelijke, meestal 
grote, VMO. 
Een andere conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat de beleggingsinstelling alleen het asset management 
van de VMO gaat aansturen, en zich dus niet meer zal mengen met zaken aangaande het operationele beheer. De 
beleggingsinstelling zal dus alleen geïnformeerd worden over het operationele beheerproces vanuit het asset 
management. In samenhang met het probleem aangaande de belangenverstrengelling die binnen de VMO kan 
ontstaan is het logisch om alleen het asset management te vergoeden voor bewezen diensten, en dat deze zelf -
vanuit de vergoeding welke deze krijgt vanuit de beleggingsinstelling- het property- en service management 
vergoedt. Hierdoor zal immer een optimale performance gewaarborgd blijven voor de beleggingsinstelling omdat 
het asset management de belangen van deze zo goed mogelijk zal moeten behartigen ten gunste van zijn eigen 
inkomsten. De vergoedingen voor het asset management worden aldus performance gerelateerd. Hoe deze 
vervolgens het operationele beheer vergoedt valt buiten het aandachtsgebied van de belegger, maar zal wel van 
belang zijn op de performance van belegging, en dient dus te worden opgenomen in de voorwaarden die men aan 
een asset management organisatie stelt. 
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7.1.4. STEADY STATE MODEL 

De performance-meting van het asset management van de Duitse organisaties moet een doorlopend proces zijn om 
de beheersing van de risico's te kunnen garanderen. Het uiteindelijke doel is het op beheerste wijze laten verlopen 
van het vastgoedbeheerproces om aan de behoefte van de belegger te kunnen blijven voldoen. Het model moet dus 
een steady state hebben, d.w.z. het gedrag moet repeteerbaar zijn in de tijd en het moet standvastig op het doel 
gericht blijven op basis van een dynamisch evenwicht onder wisselende omstandigheden. 
Het meten van de performance geschiedt door de uitvoer van het totale beheerproces, het financieel/ economisch 
rendement, te vergelijken met de prestaties zoals deze voor het asset management worden verlangd. Zoals eerder 
genoemd zijn de belangrijkste taken van het asset management het aansturen van het property management en het 
vertalen van de strategische doelstellingen in tactische taakstellingen. Omdat het aansturen van het property 
management een bedrijfseigen activiteit van de VMO wordt, of omdat dit binnen één en dezelfde organisatie gaat 
gebeuren, kan deze activiteit niet gemeten en gecontroleerd worden. Dit aansturen van het operationele beheer is 
wel een vertaling van de strategische doelstellingen in tactische taakstellingen. Deze kunnen worden geformuleerd 
in vier "vertaalslagen", hier coderingen genoemd. Te weten marketing, management & organisatie, bedrijfsvoering 
en performance (zie fig 7.1.4., voor het uitgebreide steady-state model zie pag. 30). 
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De bedrijfsvoering codering betreft de aansturing van het operationele beheer en zal dus niet verder behandeld 
worden. De marketing codering betreft de tactische beslissingen welke de VMO nodig acht voor een optimalise
ring van de performance in de nabije toekomst. De management & organisatie codering beschrijft het prestatie
vermogen van de organisatie die het asset management gaat verzorgen, waarvan de bedrijfsvoering voor het 
operationele beheer een onderdeel is. De performance codering is het resultaat aan het einde van een beheercyclus 
hetgeen de organisatie op het tactisch-operationele beleidsniveau heeft behaald. De decodering wordt door het asset 
management aan het portefeuille management aangeleverd, omdat de resultaten hiervan in Duitsland behaald 
worden. Deze resultaten zullen het referentiekader zijn voor de drie overige coderingen. 
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7.1.5. INDICATOREN EN WEEGFACTOREN 

Om een optimaal informatie-niveau voor de belegger te kunnen blijven garanderen, dienen de aspecten welke van 
belang zijn bij de verschillende coderingen, gemeten te kunnen worden. Het meten van deze aspecten geschiedt 
d.m.v. indicatoren. Indicatoren zijn vooraf vastgestelde punten in het beheerproces waar de betreffende prestaties 
gemeten kunnen worden, en deze worden vergeleken met een norm zoals deze door het hoger gelegen beleidsni
veau zijn vastgesteld. Bij het meten van de performance van het asset management impliceert dit dus dat de 
normen worden aangereikt door het portefeuille management. 
Na het bepalen van de verlangde informatie en de bijbehorende indicatoren, is het van belang om de behaalde 
prestaties bij de indicatoren te kunnen afzetten tegen een norm. Deze norm zal worden samengesteld uit informa
tie die de belegger wordt aangeleverd door het asset management in Duitsland en over zelf vergaarde informatie, 
waaronder dat voor andere werkzame Duitse asset management organisaties. 
Bij de marketing indicatoren wordt de norm na afloop van de beheercyclus geverifieerd aan de vooraf gestelde 
prognose van de VMO. Immers de VMO stelt vooraf zijn verwachtingen aangaande de regionale vastgoedmarkt en 
de plaats van het te beheren vastgoed hierbinnen. Achteraf kunnen deze voorspellingen worden getoetst aan de 
ontwikkelingen zoals die werkelijk hebben plaatsgevonden. Bij de codering voor het management & organisatie 
worden de normen vooraf opgesteld door het portefeuille management. Deze heeft hiervoor een referentiekader 
nodig om tot een realistische normstelling te komen. Dit referentiekader zal worden gevonden in een portefeuille
analyse waar de prestaties van overige asset managementorganisaties onderzocht worden, en ontwikkelingen 
binnen de dienstverlening-sector worden gevolgd. De normen voor de indicatoren van de performance-codering 
voor het vastgoedbeheerproces, komen voort uit overleg met het asset-management, en de markt- en portefeuille
analyse zoals deze door de belegger zelf zal worden uitgevoerd. 
Deze resultaten zullen vervolgens naar gelang hun prioriteit worden gerelateerd met het financieel/ economisch 
resultaat. Om deze prioriteit te kunnen meten zullen verschillende weegfactoren aan de waarden van de indicato
ren gekoppeld moeten worden. Het stellen van de waarde van de weegfactoren kan uiteindelijk getoetst worden 
bij de benchmark. Indien het resultaat van de coderingsindicatoren niet overeenkomt met het financieel-econo
misch rendement zal blijken dat de weegfactoren verkeerd gekozen zijn. Het waarderen van de prioriteiten zal het 
lerend vermogen van de actoren, m.b.t. het inzicht in het behèerproces en de invloed van de actoren in de 
performance, zeker doen toenemen. Het model toetst zodoende immers voortdurend zichzelf. Het waarderen zal 
in eerste instantie grof geschieden, omdat de inzichten nog gering zijn, evenals het aantal indicatoren. Echter 
naarmate meerdere cycli gevolgd zijn zal de waardering van de weegfactoren fijnmaziger zijn, en kan ook het 
aantal indicatoren toenemen zonder dat dit inbreuk heeft op de correlatie van het model. Kortom: de balans 
tussen de coderingen en de decodering is de garantie voor het gehele model. 

7.1.6. DE BENCHMARK 

Indien de uiteindelijke resultaten van de coderingen en de decodering in de benchmark met elkaar vergeleken 
worden, kan de uiteindelijke benchmark starten. Zoals eerder gesteld is de correlatie in het model het belangrijkste 
voor een toepasbare benchmark. Als de financieel/ economische performance achterblijft, zal moeten blijken dat 
ook de resultaten voor de indicatoren van de coderingen zijn achtergebleven, en omgedraaid. Hierna wordt onder
zocht in welke mate de verschillende actoren hiervoor verantwoordelijk zijn, en welke consequenties dit impli
ceert. Men mag van de VMO's niet verwachten dat zij de taak t.a.v. het risicovol beleggen gaan overnemen, maar 
zij kunnen wel degelijk van invloed zijn op de grootte van deze risico's. Daarom is de integratie van de perfor
mance-metingen in combinatie met de markt- en portefeuille-analyses onontbeerlijk. In de marktanalyse, door de 
belegger uitgevoerd, komt immers naar boven of externe factoren en in welke orde van grootte deze een invloed 
hebben op de performance van het asset-management. Tevens geeft de VMO zelf een verwachting, weliswaar op 
meso-niveau, van de vastgoedmarkt en het te beheren vastgoed bij de marketing-codering. De portefeuille-analyse 
geeft tenslotte inzicht welke interne factoren en de grootte hiervan -waarover het asset-management veel invloed 
beschikt- de performance hebben mede bepaald. De portefeuille-analyse verzorgt dus een deel van de countervai
ling-power waarover de belegger kan beschikken. 
De performance van het asset-management is bekend, waardoor nu kan worden bepaald welke consequenties 
hieraan t .a.v. de vergoedingen kunnen worden verbonden. 
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7.1.7. VERGOEDINGENSTRUCTUREN 

Om de asset-management organisaties variabel te kunnen vergoeden, is onderzocht of dit mogelijk is, en zo ja, in 
welke mate dit dan zou kunnen gebeuren, en wat de gevolgen hiervan zouden kunnen zijn. Ten eerste wordt 
onderzocht hoe de huidige vergoedingenstructuur is georganiseerd, en welke voor- en nadelen hieraan kleven. 
De organisatie betreft een financiële structuur tussen de Nederlandse beleggingsinstelling en de Duitse VMO's. Er 
zijn verschillende organisatie-structuren mogelijk, waarvan er vier zijn onderzocht, en waarvan er één is uitgeko
zen voor nadere bestudering, die overigens ook wordt voortgezet in toekomstige structuren t.a.v. outsourcing en 
variabele vergoedingen. 
Een groot verschil, in fiscaal verband, tussen de Nederlandse en Duitse vergoedingenstructuur, is wel de wijze 
waarop de VMO wordt vergoed voor haar diensten. In Duitsland worden de VMO's vergoedt middels een bedrag 
in de servicekosten van de huurders. De beheervergoeding wordt dus direct op de huurders afgewenteld, in 
tegenstelling tot in Nederland. Dit impliceert dat de huurders een nagenoeg vast bedrag aan beheervergoedingen 
per maand moeten betalen. 
Indien de beheervergoedingen aan de behaalde performance worden gerelateerd, kunnen deze moeilijk meer 
afgewenteld kunnen worden op de huurders, daar een voortdurende fluctuatie van deze kosten voor de huurder 
om een nadere, en wellicht onbegrijpelijke, verklaring vraagt. Om deze fluctuaties in te perken, maar de beheer
vergoeding toch op de huurders te kunnen afwentelen, om een fiscaal zo laag mogelijke basishuur te genereren, 
zijn verschillende opties mogelijk. Geen van deze opties is echter voor de actoren (inclusief huurders) aanvaard
baar, omdat geen afdoende oplossing gevonden kan worden voor eventuele overschotten en tekorten. 
Daarom moeten naar overige vormen van vergoedingen-structuren gezocht worden, waarbij ervan wordt uitge
gaan, dat evenals in de huidige situatie, de vergoedingen voor het property- en service management direct worden 
doorbelast naar de huurders. Het asset management zal echter als doorgeefluik gaan fungeren, omdat deze t .a.v. de 
beleggingsinstelling, verantwoordelijk is voor de prestaties van het operationele beheer. 
Voor de vergoedingen van het assetmanagement zijn drie modellen ontworpen. 
Bij het eerste model, beleggen in VMO, verstrekt de beleggingsinstelling, een (Duitse) lening aan het asset manage
ment, waarvan de grootte afhankelijk is van de koopsom van het vastgoed. De performance zoals deze blijkt uit 
de benchmark bepaalt in welke mate de asset-management organisatie haar rente-verplichtingen aan de belegger 
dient te voldoen. Hierbij kan met twee grootheden worden gevarieerd, te weten de afschrijvingstermijn, en de 
berekende rente. Dit alles dient wel binnen een vooraf bepaalde bandbreedte te geschieden, om verwaarlozing 
en/ of belangenverstrengeling te voorkomen. 
Een ander model, beleggende VMO, gaat uit van een participatie van de asset management organisatie in het gehele 
vastgoedbeheerproces -van acquisitie t/m afstoten. De VMO wordt mede-eigenaar van een organisatie welke de 
acquisitie van een object verzorgt. De investering die de VMO hiervoor nodig heeft, wordt gefinancierd door de 
belegger. Winsten en verliezen zoals deze in de bedoelde organisatie ontstaan, zijn voor rekening van de VMO, 
afhankelijk van het aandeel dat de VMO in de koopsom van het object heeft toebedeeld gekregen. Hierbij bepaalt 
de benchmark eveneens de omvang van de aflossingen, en de hoogte van de rente-stand. De VMO hoeft echter 
niet te vrezen dat verliezen die buiten het exploitatieproces ontstaan voor zijn rekening komen. Vanwege de 
langere termijn die bij een dergelijk model nodig zijn, zal voor vervreemding de lening bij de belegger zijn 
afgelost. 
Voor beide modellen gelden verscheidene voor- en nadelen, buiten de eerder genoemde voor- en nadelen van 
outsourcing. De belangrijkste voordelen zijn dat de VMO daadwerkelijk performance gerelateerd vergoed kan 
worden. De belegger kan zijn vermogen beleggen in organisaties welke ten goede komen aan zijn overige assets 
(win-win situatie), en de belangen van de VMO meer zullen overeenkomen met die van de beleggingsinstelling. De 
nadelen zijn ten eerste vooral van fiscale aard, waarbij de leningen als onecht zouden kunnen worden beschouwd. 
Verder veroorzaken de rechten en plichten die met een dergelijke lening verbonden zijn, voor een grote onderlin
ge afhankelijkheid van beide organisaties. 
Een derde en laatste onderzochte mogelijkheid, Asset management bv, is nauw verbonden met de huidige opzet 
zoals dit voorkomt bij A VD. AZL Beheer nv verzorgt hierbij het management voor A VD, het vastgoedfonds. Bij 
de nieuw te vormen structuur met een asset management organisatie, gaat laatst genoemde organisatie het beheer 
verzorgen van een organisatie waarvan de beleggingsinstelling eigenaar is. De beheervergoeding, voor de directie
voering over deze dochteronderneming van de beleggingsinstelling, kan dan vervolgens naar geheel eigen inzicht 
worden ingericht. Dit kan dan direct gebeuren, afhankelijk van de prestaties zoals deze door de benchmark 
worden aangereikt. 
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Dit laatste model heeft de uiteindelijke voorkeuren boven de twee ander onderzochte modellen, omdat de 
onderlinge afhankelijkheid m.b.t. de leningen wordt opgeheven. Met dit laatste model is mijns inziens voldaan aan 
de titel van dit onderzoek, namelijk het verkrijgen van een performance gerelateerd partnership. 

7.2. CONCLUSIES 

De conclusies die voortkomen uit dit onderzoek hebben met name betrekking op de gevolgen zoals deze ontstaan 
bij verdere uitbesteding van de verantwoordelijkheden en activiteiten van de beleggingsinstellingen aan de VMO. 
De eerste conclusie die getrokken kan worden is het belang hetgeen de beleggingsinstellingen hechten aan een 
aanvaardbaar informatie-niveau bij outsourcing. De risico's die men ondervindt door de verantwoordelijkheid van 
het tactisch-operationele en operationele beheer uit te besteden hangen hier nauw mee samen. Om deze informa
tie-voorziening op een aanvaardbaar peil te brengen cq te houden, lijkt een goede controle op de VMO onafwend
baar. Echter door de steeds verdere uitbesteding van het operationele beheer wordt de behoefte aan soort, omvang 
en kwaliteit van de informatie gewijzigd. Het niveau van de informatie dient te verschuiven van het syntactische 
naar het semantische niveau, d.w.z. men is niet geïnteresseerd in data afkomstig uit het operationele beheerproces, 
maar naar gegevens die reeds geanalyseerd zijn naar de regionale omstandigheden en (verwachte) ontwikkelingen. 
Men vindt overigens nog niet dat de informatie een sturend karakter mag krijgen, omdat dit tot de taakstellingen 
van het portefeuille niveau behoord. Het asset management decodeert aldus de gegevens en veredelt deze tot 
semantische informatie voor het strategisch-tactische niveau. 
Omdat het asset management uitbesteed zal worden, verlangt men informatie omtrent de gegevens die zij vergaard 
binnen haar organisatie welke in het belang zijn van de hoger gelegen beleidsniveaus. Deze informatie zal niet 
altijd vrijwillig worden verkregen, zowel onbewust als bewust (zie principaal-agent theorie, par. 2.5.). Het belang 
van de verantwoordingsinformatie en de countervailing power neemt daardoor sterk toe. 
De beleidsniveaus tactisch-operationeel-, en het gehele operationele niveau dienen te worden uitgevoerd door de 
plaatselijke vertegenwoordigers van de beleggers, de VMO's. Dit is voornamelijk het gevolg van de strategische 
heroriëntatie bij beleggers, een gewijzigde attitude van VMO's t.a.v. de overige beheerprocessen, en -voor dit 
onderzoek- de grote fysieke afstand (Nederland-Duitsland) en het fiscaal-juridische klimaat tussen Nederland en 
Duitsland. 
Voor vele, met name kleine VMO's zal dit een onmogelijke en/of ongewenste ontwikkeling zijn. Grotere VMO's 
bezitten doorgaans wel genoeg kennis en omvang om een separate asset management afdeling te kunnen stichten. 
Bij de grotere VMO's kunnen dan wel een onderlinge belangenverstrengellingen optreden met het property- en 
service management. Kleinere VMO's kunnen worden aangestuurd door onafhankelijke derde partijen die 
gespecialiseerd zijn in asset management. Deze organisaties hoeven niet in de directe nabijheid van het te beschou
wen object aanwezig te zijn, zoals dat wel het geval zal zijn voor het property- en service management. Een te 
grote afstand is echter ontoelaatbaar, omdat anders de kennis over de plaatselijke en regionale vastgoedmarkt (en 
de ontwikkelingen hierbinnen) in het geding komen. 
De asset management organisaties zullen m.b.v. een benchmark financieel vergoed worden. Dit impliceert de 
maximale stimulans om een optimale performance voor de beleggingsinstelling te waarborgen. De vergoedingen 
worden aldus aan de geleverde performance gerelateerd. 
Beleggingsinstellingen en VMO's willen de bestaande vergoedingenstructuur aanpassen vanwege de (te) lage 
performance die doorgaans door een vastgoedbelegging gegenereerd wordt. Om deze performance te vergroten is 
een grotere participatie van de VMO in het beheertraject onontkomelijk, de zogenaamde outsourcing door de 
beleggingsinstelling. Daarvoor zijn reeds de laatste jaren verschillende concepten gepresenteerd om dit te verwezen
lijken. Hierbij kan men denken aan fund-management door de VMO, het partnership of co-makership. Deze 
ontwikkelingen dienen bij dit onderzoek als richtlijnen voor het realiseren van een verbeterde vergoedingen
structuur. 
Voor professioneel vastgoedmanagement heeft men professionele opdrachtgevers nodig. Voor beleggers heeft dit 
twee consequenties. Enerzijds zullen de beleggers opnieuw in kwaliteit moeten investeren, om te kunnen zorgen 
dat voldoende kennis in huis is om de uitbestede beheerstaken te kunnen beoordelen (countervailing power). 
Anderzijds is het van belang dat het middenkader qua omvang en kwaliteit aansluit op de VMO. Dit om te 
voorkomen dat men zich blijft bemoeien met details, en de VMO's zich in hun zelfstandigheid voelen aangetast. 
Voor de VMO's dient de huidige situatie drastisch te wijzigen. De VMO's zullen sterk moeten expanderen om aan 
de benodigde kwaliteit en kwantiteit van personeel en organisatie te kunnen voldoen. Paradoxaal is dat beleggers, 
in het algemeen, meer tevreden zijn over de prestaties van kleine regionale beheerorganisaties dan over landelijke 
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opererende VMO's. De schaalvergroting van VMO's zal echter nodig blijken om de (toekomstige) investeringen te 
kunnen bekostigen. 
Deze investeringen zullen (deels) bekostigd moeten worden uit de vergoedingen uit de beheerstaken. Door middel 
van een performance gerelateerde beheervergoeding wil men de investeringen financieren. 
De performance gerelateerde beheervergoedingen worden gekoppeld aan een benchmark. Deze benchmark is de 
vergelijking tussen het totale resultaat van indicatoren welke behoren bij drie verschillende coderingen voor het 
asset management, en een decodering van het financieel-economisch rendement. Deze coderingen zijn de vertaal
slag tussen de strategische doelstellingen en de normen zoals die voor het operationele beheerproces gelden. Het 
asset management gaat deze vertaalslag uitvoeren en wordt daarop beoordeeld in de uiteindelijke benchmark. 
Het aantal beschikbare indicatoren voor de verschillende coderingen zijn ruim. Er mogen echter niet teveel 
indicatoren aan een codering worden toegewezen om het aantal vrijheidsgraden te kunnen garanderen, en de 
betrouwbaarheid van het steady state model niet te schaden (instabiliteit). Een ander nadeel van teveel indicatoren 
is de complexiteit die dit voortbrengt in het model t.a.v. de weegfactoren die men eraan moet toekennen. 
De betrouwbaarheid van het model hangt nauw samen met het evenwicht. Dit evenwicht tussen de coderingen en 
decodering wordt bereikt door aan de indicatoren weegfactoren toe te kennen. Het waarderen van de weegfacto
ren dient te geschieden op empirische basis, waarbij men in eerste instantie weegfactoren kan toekennen m.b.v. 
het inverse-prioriteitsstelsel. Indien er geen evenwicht is deugd het model niet en zal gezocht moeten worden voor 
nieuwe waarden voor de weegfactoren. Het aantal indicatoren speelt hierbij dus nauwelijks een rol van betekenis. 
Indien deze vergelijking tussen coderingen en decodering plaatsvindt is men reeds bezig met de benchmark. Voor 
een juiste benchmark, en het stellen van nieuwe normen voor de nieuwe cyclus, heeft men echter meer informatie 
nodig. Ten eerste een marktanalyse die de externe factoren beschrijft die invloed hebben op de performance. En 
ten tweede dient een portefeuille analyse door de belegger te worden uitgevoerd, om de aangeleverde informatie 
van de asset manager te kunnen controleren, en te vergelijken met ontwikkelingen in vergelijkbare situaties. 
Nu de performance van het asset management gemeten kan worden, dient deze te worden gekoppeld aan een 
nieuwe vergoedingenstructuur, waarbij variabele beheervergoedingen mogelijk zijn. Met name in de Duitse situatie 
is dit moeilijk vanwege de directe overheveling van servicekosten naar de VMO. Deze overheveling is echter wel 
in het voordeel m.b.t. de lagere basishuren. 
Bij de nieuw ontworpen vergoedingenstructuren, blijft dit principe bestaan door het property- en service manage
ment, te blijven vergoeden middels deze constructie. 
De eerst ontworpen structuur, beleggen in VMO, is de VMO goed variabel te belonen voor zijn activiteiten voor 
het service management. De belegger belegd een deel van zijn vermogen in een organisatie die zorg draagt voor 
het rendement op een overige belegging, en er gaat een preventieve werking vanuit, omdat niet alleen bonussen 
kunnen worden bepaald, maar ook penalties bij een lage performance. Er kleeft echter een groot nadeel aan de 
onderlinge afhankelijkheid die tussen belegger en VMO ontstaat door de verstrekte lening. Verder is de fiscale 
haalbaarheid van deze structuur nog een groot vraagteken. 
De tweede structuur, beleggende VMO, heeft dezelfde voordelen als bovenstaande waarbij het risico van de belegger 
ook nog deels door de VMO wordt gedragen (afhankelijk van aandeel), waarvoor deze een groter inzicht en 
invloed in de bedrijfspolitiek van de belegger verwerft. Nadelen zijn de verdere toename van de onderlinge 
afhankelijkheid, en de (lange) termijn waaraan de VMO m.b.t. de lening gebonden is. 
De Asset management bv tenslotte is opgezet volgens dezelfde structuur zoals deze bij A VD geldt. Een Duitse asset 
management organisatie gaat hierbij de taken voor A VD t.a.v. het asset management van AZL beheer nv overne
men. Hierdoor wordt het asset management verantwoordelijk voor het property en service management en zal 
deze hiervoor ook, middels de servicekosten, voor vergoeden. Deze structuur geeft een duidelijke en transparant 
inzicht in de organisatie-vorm tussen de Nederlandse belegger en de Duitse asset-management organisatie inclusief 
de bijbehorende Duitse VMO voor het operationele beheer. De flexibiliteit tussen de twee cq drie organisaties 
blijft aanwezig, waarbij de wederzijdse verplichtingen en verantwoordelijkheden niet dermate hecht zullen zijn als 
in de vorige twee structuren. 
De laatste structuur heeft mijn voorkeur, omdat deze het meest overeenkomt met de doelstelling van dit onder
zoek. Opgemerkt moet worden dat deze drie structuren niet juridisch en fiscaal getoetst zijn, waarbij de conse
quenties die daaruit zouden kunnen voortvloeien niet in de beoordeling zijn meegenomen. 
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8. BEHEER IN DUITSLAND 

8.1. BEHEER 

8.1.1. ESSENTIE VAN BEHEER 

Bijna geen enkele belegger wil tijd of arbeid in het beheer van zijn eigen vastgoed investeren. Anders dan bij eigen
gebruik, richt de interesse zich primair op het bereiken van een zo hoog mogelijk rendement, inclusief de 
restwaarde van het gebouw. Effectief beheer van vastgoed was voor vele eigenaren wegens de ruimtelijke afstand 
of wegens het gebrek aan kennis zonder meer onmogelijk. De inschakeling van plaatselijke- en deskundige derden, 
derhalve betaalde beheerders, is tegenwoordig de normale gang van zaken. 
Beheer, in de context van dit onderzoek, is het beheer en de verzorging van verhuurd vastgoed in opdracht van de 
eigenaren of een hoofdhuurder. Deze hoofdhuurder heeft -zonder eigenaar te zijn- het vastgoed aan derden 
onderverhuurd. De beheerder handelt voor enkelen, en dus niet voor gemeenschappen. Hij is derhalve te onder
scheiden van de woningcorporaties volgens het Wohnungsgesetz (WEG), die als uitvoerend orgaan van de 
gemeenschap voor eigenaren van woningen, en in opdracht van alle eigenaren handelt. Een beheerder vertegen
woordigt de eigenaren cq hoofdhuurders ten opzichte van de (onder)huurders, terwijl de woningcorporatie de 
eigenaren van woningen vertegenwoordigt, en verder alleen vertegenwoordigt ten opzichte van derden zoals 
openbare nutsbedrijven. De corporatie kan ook voor enkele eigenaren, middels een separaat contract, het "norma
le" beheer overnemen. 
Ook de huurder kan een beheerder van bijzondere aard zijn, indien hij enerzijds, op zijn initiatief, de beheerop
gave van de verhuurder overneemt, of anderzijds als hij dit wegens de invulling van de originele huurvoorwaarden 
verplicht is. Ter compensatie voor de uitvoering van de beheeractiviteiten resulteert dit meestal in een lager te 
betalen huursom. De huurder heeft ook meestal andere belangen bij het beheer dan de eigenaar. Aan de ene kant 
resulteert de verhouding eigenaar/huurder in het kader van het commercieel beheer niet in een grotere krachts
inspanning van de huurder. Aan de andere kant zijn typische beheeropgaven, zoals de verdeling van de servicekos
ten tussen de huurders, uitsluitend in het belang van de hoofdhuurder. Het kan derhalve beter zijn dat de eigenaar 
zelf als beheerder actief is, of het beheer aan een derde partij uit te besteden. 

8.1.2. JURISDICTIE T.A.V. BEHEERCONTRACTEN 

Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen is, is de beheerder geen prestaties t.a.v. zijn opdrachtgever 
verschuldigd. Het beheercontract wordt meestal niet als werkcontract, maar als een op zakelijke inkoop gericht 
dienstcontract gezien. Anders wordt het in het geval van de zogenaamde complete verzorging, zover de beheerder 
op eigen rekening werkzaamheden als onderhoud en reparaties overneemt, die gewoonlijk als werkcontracten 
worden gekenmerkt. Het betreft dan, in twijfel gevallen, om een gemengd contract, afhankelijk van het karakter 
van de individuele prestatie, of er een dienst- of werkcontract geldt (in zoverre dit niet contractueel gespecificeerd 
cq afgedwongen werd) . 
Karakteristiek voor de zakelijke inkoop is de overname van een zelfstandige commerciële activiteit in het belang 
van een ander. Het belang van de opdrachtgever is hier het uitbuiten van de contracten die, voornamelijk, het 
blijvend gebruik van het object nastreven. 
Voor het verkrijgen van voldoende bewijsgronden, en omdat het beheercontract geen wettelijke richtlijn volgt -
waar de rechten en plichten van de partijen in detail en objectgebonden beschreven zijn-, is het raadzaam een 
concreet en schriftelijk contract op te stellen met duidelijke regelingen. Ten gunste van de opdrachtgever gelden de 
strenge voorschriften van het handelsrecht, indien de beheerder een afgestudeerde van een economische hogeschool 
is (Vollkaufmann). Daardoor worden zijn beheeractiviteiten gemeten aan de "zorgvuldigheid van een normaal 
koopman" (in Nederland het zgn. goed koopmansgebruik). Omdat het beheer niet tot de bedrijvigheid t.a.v. 
koophandel behoort, is de beheerder slechts (maar dan wel altijd) als Vollkaufmann te beschouwen, indien hij in 
het handelsregister ingeschreven is, en als handels- of kapitaalmaatschappij handelt, of zijn bedrijf naar aard en 
omvang op commerciële basis uitoefent. Bij beheerders, met meerdere objecten in hun portefeuille, is dit door
gaans het geval. 
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De wettelijke voorschriften voorzien slechts in een zeer ruim kader. Een wettelijke richtlijn (zoals bijvoorbeeld bij 
het huurcontract) is er niet. Duidelijke contractuele regelingen in het beheercontract dienen daarom voornamelijk 
om de rechten en plichten van de contractpartijen, object- en marktafhankelijk te concretiseren, en minder om 
een voordeel van een partij t.a.v. wettelijke afwijkingen te creëren. In de praktijk worden regelmatig de volgende 
punten, als onderwerp van uitdrukkelijke contractuele regelingen, beschreven. 

8.1.3.2. BESCHRIJVING VAN HET VASTGOED 

Waar dit ter vermijding van onduidelijkheden bevorderlijk is (bijvoorbeeld bij meerdere objecten of delen), moet 
het te beheren object zo nauwkeurig mogelijk beschreven worden. Zonder gedetailleerde omschrijving zal de 
beheerder zijn activiteiten niet volledig cq ordelijk kunnen uitoefenen. De basis van een beheercontract bestaat 
dan ook daar uit dat bij de beheerder alle wezenlijke gegevens en in het bijzonder de toestand waarin het vastgoed 
zich bevindt (bijvoorbeeld de inrichting, technische uitrusting, verhuursituatie) bekend moeten zijn. Een dergelijke 
verklaring wordt doorgaans alleen door een beheerder afgegeven, als hij het object vooraf bezichtigd heeft en 
andere contracten (zoals de huurcontracten, bestek en bouwtekeningen) heeft kunnen inzien. 

8.1.3.3. ALGEMENE PLICHTEN VAN BEHEERDER 

De plichten van een beheerder zijn in de wet nog niet één keer algemeen geformuleerd. Het contract dient dit 
derhalve te beschrijven. Van de algemene plichten worden eerst de aard en wijze beschreven, maar kunnen later in 
het contract weer geheel of gedeeltelijk, uitgesloten of ingeperkt worden. Overeen te komen bijzondere plichten 
kunnen natuurlijk ook worden toegevoegd. Zij dienen vooral voor de interpretatie van de regelingen en zijn dan 
onontbeerlijk. 
In het belang van de opdrachtgever zijn bepalingen in het contract aan te raden, waarin wordt vastgelegd hetgeen 
de beheerder, in overeenstemming met de door de opdrachtgever voorgestelde doelstellingen en kwaliteitsmaatsta
ven, dient te verwezenlijken. Dit impliceert dat de beheerder alle wezenlijke maatregelen met de opdrachtgever 
dient af te stemmen (belangrijk voor de uitvoering van het ondernemingsbeleid van een opdrachtgever), hij dient 
voor alle nieuwe wettelijke voorschriften en bijbehorende veranderingen te waken en te rapporteren, de opdracht
gever onbeperkt te informeren over bedrijfstak-vernieuwingen aangaande nieuwe maatstaven en beheerconcepten, 
en deze uit te werken en vervolgens voor te stellen (dit voornamelijk t.a.v. transparantheid, controle, en beslis
singsgrondslagen). 
De beheerder moet verder uitdrukkelijk verplicht worden gesteld voor het bewaren van alle tot het beheer 
aangaande akten, complete correspondentie en alle bescheiden. Dit is om, onder andere, een latere beoordeling van 
de activiteiten te kunnen doen. Wordt een groter object met talrijke huureenheden beheerd, dan is de inzet van 
goed gekwalificeerde en ervaren medewerkers door de beheerder ter plaatse onontkomelijk. Alleen daar kan hij 
altijd -hetgeen nodig is- het aanspreekpunt zijn voor de opdrachtgever, huurder(s), autoriteiten en de met verzor
ging en onderhoud van het object benodigde dienstverleners. Omdat dit niet vanzelfsprekend is, en ook niet 
wettelijk geregeld is, moet de bereikbaarheid t.a.v. het object uitdrukkelijk in het contract zijn overeengekomen. 
Beheerders verontschuldigen zich vaak voor fouten, door te verklaren dat zij gebrekkige, of niet de benodigde 
informatie of bevoegdheden hebben. Voor deze informatie en uitbesteding van de bevoegdheden is de opdrachtge
ver, in principe, verantwoordelijk. De opdrachtgever dient daarom in het contract vast te leggen dat de beheerder 
hem onmiddellijk en onvoorwaardelijk informeert, indien er sprake zou zijn van onvolledige informatie cq 
bevoegdheid. Indien de beheerder zich aan deze plicht onttrekt kan hem dit later onevenredig zwaar belasten. 
Door fouten van de beheerder kunnen aanzienlijke schades ontstaan. De aanspraak op een schadevergoeding door 
de opdrachtgever heeft alleen zin, indien de beheerder ook in de positie is om de schade financieel te vergoeden. 
Een toereikende bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering van de beheerder verhoogt de kans hierop. Zij geeft de 
opdrachtgever weliswaar geen directe aanspraak tegen de verzekerde, maar stelt in ieder geval het financiële 
draagvermogen van de beheerder t.a.v. de schade zeker. De beheerder is, volgens de rechtspraak, niet beroepsmatig 
verplicht om een dergelijke verzekering af te sluiten. Het is daarom belangrijk, dat de opdrachtgever hem een 
passende contractuele verplichting oplegt, waarbij niet alleen het afsluiten van belang is, maar ook de duur en 
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voortzetting van de verzekering wordt vastgelegd. 
Tenslotte behoort tot de algemene contractuele plichten van de beheerder, dat hij alle bevoegdheden, informatie 
en bescheiden die hij tijdens de duur van het contract heeft vergaard, bij het einde van het beheercontract terug
geeft aan de opdrachtgever. Iedere vertraging verhindert een snelle en wrijvingsloze overgave van het beheer aan 
de opvolgende beheerder. Dit geldt echter niet of slechts beperkt, in zoverre de beheerder nog restwerken volgens 
de beëindiging van het contract moet uitvoeren. Onder die omstandigheden is het zelfs denkbaar, dat hij het 
contractueel heeft overgedragen, maar de servicekosten rekening voor het afgelopen jaar (tegen of zonder een 
vergoeding) nog moet opstellen. De wetgeving alleen biedt hier geen oplossing. 

8.1.3.4. ALGEMENE PLICHTEN VAN OPDRACHTGEVER 

De beheerder is bij een goede uitoefening van zijn werkzaamheden, op meerdere punten aangewezen op de 
medewerking van zijn opdrachtgever. De opdrachtgever stelt bevoegdheden en informatie ter beschikking, neemt 
belangrijke beheer-beslissingen, en stelt budget ter beschikking, dat in het kader van de beheerwerkzaamheden 
nodig is. De opdrachtgever dient, uit eigen belang, de beheerder zo goed mogelijk te ondersteunen. Ter verduide
lijking hiervan dient contractueel te worden vastgelegd op welke wijze en omvang dit dient te geschieden. 
Bijzonder raadzaam is de regeling t.a.v. het betalingsverkeer. Het zou zeer hinderlijk zijn, als de beheerder iedere 
enkele betaling zou moeten aanvragen bij zijn opdrachtgever. In de praktijk wordt daarom een zgn. beheerreke
ning (Verwaltungskonto) geopend, waarop de opdrachtgever bepaalde bedragen stort en de beheerder, in het kader 
van zijn beheeractiviteiten, kan beschikken. Dit verkort de betalingswegen en -tijd, en verkleint tevens, bij 
beleggingen in het buitenland, de effecten van een eventueel verschil in valuta. 
Het is voldoende, als de beheerder een rekeningsvolmacht over de beheerrekening heeft. Deze rekening kan, maar 
hoeft niet dezelfde rekening te zijn waarop de huurder zijn huursom stort. Onnodig, en dus niet aanbevelenswaar
dig, is het om betalingen op de rekening van de beheerder te laten storten. In dergelijke gevallen zijn immers de 
rente-vergoedingen in het voordeel van de beheerder. De opdrachtgever die het misbruik van een volmacht door 
de beheerder bevroedt, kan zijn rekening laten beschermen door een bepaalde limiet te stellen aan de volmacht 
van de beheerder. Van al deze details wordt noch door de wetgever noch door jurisprudentie gesproken, en dienen 
derhalve concreet in het contract overeengekomen te worden. 

8. 1.3.5. COMMERCIEEL BEHEER 

8.1.3.5.1. OVERZICHT 

Tot het commercieel beheer behoren meestal het beheer van huur- en overige objectgebonden contracten, alsook 
het administratief beheer, en soms ook de verhuur van vrijkomende huureenheden, het zgn. doorverhuren 
(Zweitvermietung) . De opdrachtgever verwacht, dat hem op overzichtelijke wijze de inkomsten en uitgaven 
verklaard worden, en het betalingsverkeer naadloos verloopt. De juridisch toelaatbare huurverhogingen en de 
opbrengst van de servicekosten dient de beheerder, in het belang van de opdrachtgever, uit te buiten. De betalin
gen van de huurders moeten geordend geboekt worden, en de ontvangst van vooruitbetalingen moet bewezen 
worden. Dit is slechts in het grote kader hetgeen onder commercieel beheer wordt verstaan. Ook hier zijn 
gedetailleerde regelingen aan te raden. 

8.1.3.5.2. DOORVERHUREN (ZWEITVERMIETUNG) 

De beheerder handelt niet als makelaar, behalve als de opdrachtgever ook een makelaarscontract met de beheerder 
heeft afgesloten. Regelmatig wordt voor de eerste verhuur van nieuwe huureenheden een derde als makelaar 
ingeschakeld. In de loop van het beheer wordt de beheerder met de huureenheden en haar bijzonderheden 
vertrouwd. Hierdoor kan hij onmiddellijk bemiddelen bij een eventuele doorverhuur van een vrijkomende 
huureenheid. Voor deze gevallen moet reeds in het beheercontract de werkelijke voorgiften ingehouden worden: 
Leeg komende huureenheden kunnen reeds dan op de markt aangeboden indien, en dan zo snel mogelijk, de 
beëindiging van een huurcontract zich aftekent. De opdrachtgever verlangt voor de doorverhuur vaak, dat de 
markthuur of hoger, de nieuwe huurprijs wordt, en alleen met huurders wordt onderhandeld die als betrouwbaar 
(met name m.b.t. solvabiliteit) te boek staan. Het makelaarshonorarium laat zich vrij indelen: zo kan bijvoorbeeld 
geregeld worden, dat de als makelaar actieve beheerder alleen van de huurder voor de bemiddeling van het nieuwe 
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huurcontract een provisie kan verlangen. 
Opgepast dient te worden bij makelaardij van woningen. Hierbij kan de beheerder niet tevens de pet van makelaar 
dragen. 
In tijden van moeilijke verhuurbaarheid neemt meestal de opdrachtgever de makelaarsprovisie voor zijn rekening, 
ten gunste van de huurder. Het is dan eerder een uitzondering dat de huurder een makelaarsprovisie dient te 
betalen aan de beheerder. 

8.1.3.5.3. HUURCONTRACTEN EN OVERIGE OBJECTGEBONDEN CONTRACTEN 

De beheerder is bijna altijd verantwoordelijk voor alle huur- en gebruikscontracten, alsook de objectgebonden 
contracten. Alleen bij het beheer van huurcontracten zijn de uit te voeren opgaven talrijk: 
Opsomming van alle object- en huurdersgegevens; controle van inkomsten betreffende huren, servicekosten, en 
overige vorderingen tegenover huurders; maandelijks berichtgeving van de actuele betalingsachterstanden; gedetail
leerde rapportage van de jaarlijkse servicekosten-afrekening en inzichtelijk maken voor huurders; tijdige toetsing 
van de huurcontracten op mogelijkheden tot verandering van het huurpeil onder voorwaarde van de contractuele 
voorwaarden en van de wettelijke regelingen t.a.v. huurverhogingen en eventuele contractuele geldigheid van de 
huurverhoging; toetsing van de uitvoering van alle contractuele en na-contractuele verplichtingen van de huurder 
en informatie aan de opdrachtgever hierover; huurdersinformatie; rapportage aan de opdrachtgever bij verandering 
van de huurcontracten; uitvoeren van aanmaningen, eventueel aansluitend voorbereiding van incasso-procedures; 
voorstellen doen m.b.t. aanpassing van servicekosten-vooruitbetalingen; bewaking van alle huur-zekerheden, 
toetsen op de mogelijkheid tot verhoging op de juiste tijd bij termijngebonden huurcontracten en termijn-be
waking; voorbereiding van door de opdrachtgever uitgesproken opzeggingen; ondersteuning van de opdrachtgever 
in juridische aanmaning- en overige procedures, evenals in niet-juridische meningsverschillen met huurder(s); 
jaarlijkse rapportage van opzegtermijnen, die door de opdrachtgever in de loop van het volgend jaar uitgesproken 
kunnen worden en nauwkeuriger aangeven wanneer de laatste mogelijkheid hiervoor bestaat; documentatie van 
contractueel overeengekomen en toegestane werkzaamheden en verbouwingen door de huurder, waarvan herstel 
aan het einde van de huurperiode verlangd kan worden; medewerking bij de overgave en teruggave van het 
huurobject en bewaking van de inkomsten en uitgaven van de huurder (zijn renovatie-verplichtingen nagekomen 
of is er een verslechtering in de zaak opgetreden); oplettendheid t.a.v. wettelijke en plaatselijke voorschriften bij de 
voorbereiding van een huurcontract en bij overige zaken die bij de afwikkeling van een huurcontract ter zake 
doen. 
Het beheer van alle overige objectgebonden contracten omvat alle contracten met derden, die met het onderhoud, 
verzorging, en beheer van het object samenhangen, zoals bijvoorbeeld service- en onderhoudscontracten. 
De voornoemde opsomming dient slechts als voorbeeld. De beheeractiviteiten kan enerzijds tot een bepaald 
gedeelte beperkt blijven, anderzijds kunnen verdere prestaties verwacht worden. Omdat er geen wettelijke 
richtlijnen zijn, is steeds een nauwkeurige prestatie omschrijving in het contract nodig. 

8.1.3.5.4. VERZEKERINGSCONTRACTEN 

Aan de beheerder kan ook de monitoring tot de instandhouding van de bestaande verzekeringen overgedragen 
worden. Hij meldt dan de schades aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij en aan de opdrachtgever. 
In deze samenhang kan verder tot de te leveren prestaties behoren, dat de beheerder bevorderlijke en doelmatige 
aanpassingen van bestaande verzekeringen aanreikt en de opdrachtgever bij de onderhandelingen en uiteenzettin
gen met maatschappijen ondersteunt. 
Ook hier zijn weinig omvangrijke prestatie richtlijnen voorhanden. Wel kan overeengekomen worden, dat de 
beheerder alle opgaven en verantwoordelijkheden waarneemt, die volgens de verzekeringscontracten eigenlijk bij 
de opdrachtgever liggen. Als voorbeeld kan de meldingsplicht voor gevaarlijke omstandigheden genoemd worden. 

8.1.3.5.5. ADMINISTRATIEF BEHEER 

Tot de hoofdopgaven van de beheerder behoort de zakelijke en financiële toetsing van alle objectgebonden 
opbrengst- en kostenrekeningen. Getoetst dient te worden in het bijzonder zaken als objectgebonden kosten; 
kosten t .a.v. afvalverwijdering, riolering, straat- en schoorsteenreiniging, water-, gas- en electriciteitsvoorzieningen; 
betalen van verzekeringspremies; rekeningen voor het bedrijf, de service, de reiniging en de bewaking. 
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Bij het toetsen van rekeningen voor reparaties en overige bouwkundige maatregelen wordt onderscheiden: grote 
en kleine verbouwingen. Voor kleine reparaties en bouwkundige ingrepen wordt ervan uitgegaan dat dit tot de 
dagelijkse werkzaamheden van de beheerder behoort. Bij grotere werken kan de beheerder aanspraak maken op 
een aangepaste vergoeding. 

8.1.3.6. TECHNISCH BEHEER 
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Technisch beheer in de ruimste zin betekent de complete verzorging van de totale bouwtechniek, in de engste zin 
alleen het toezicht op de service- en onderhoudscontracten met derden (naakt beheer). Beide beheermodellen 
verdienen een nadere uitleg. 

8.1.3.6.1. COMPLETE VERZORGING (KOMPLETTBETREUUNG) 

De complete verzorging kenmerkt zicht door, dat de beheerder van de opdrachtgever alle technische beheerpresta
ties overneemt, en alleen de beheerder voor het technisch beheer t.o.v. de opdrachtgever verantwoordelijk is. Dit 
sluit niet uit, dat de beheerder grotendeels zijn werk uitbesteed aan andere deskundigen. In dit geval kan hij 
worden vergeleken worden met een hoofdaannemer en zijn onderaannemers. 
De complete verzorging is voor de opdrachtgever comfortabel, omdat hij zich alleen om zijn verantwoordelijkheid 
hoeft te bekommeren. De verschillende contracten met derden worden immers vervangen door één contract. 
Echter door het grotere risico dat de beheerder in dit geval loopt zal de opdrachtgever een risico-toeslag moeten 
betalen. Worden de kosten voor het beheer via de servicekosten op de huurders afgewenteld, verhoogd dit de 
totale huursom, waarvoor de huurder geen tegenprestatie krijgt . Wegens deze nadelige werking heeft de complete 
verzorging zich in de praktijk nog niet doorgezet. 

8.1.3.6.2. NAAKT BEHEER 

De regel is (nog), dat de opdrachtgever aan een derde het onderhoud en service opdraagt en de beheerder enkel bij 
de aanvang en de afwikkeling van het contract meewerkt en de activiteiten van de derde controleert. Voor 
gebreken bij het onderhoud en de service is in dit geval alleen de derde partij aansprakelijk. De beheerder is t.o.v. 
de opdrachtgever alleen verantwoording verschuldigd, voor zover hij zijn plichten bij de medewerking en het 
toezicht verzaakt heeft. Door de rechtspraak is nog niet duidelijk beslist, of de derde partij en de beheerder 
gezamenlijk verantwoordelijk t .o.v. de opdrachtgever zijn, indien een gebrek door foutief handelen van beide 
partijen ontstaan is. 

8.1.3.7. HUISRECHT 

De beheerder heeft een functie ter bescherming van de orde in een object. Omdat hij deze functie ook moet 
kunnen uitoefenen, moet de opdrachtgever het huisrecht aan de beheerder overdragen of hem tenminste een 
volmacht geven om dit recht te mogen uitoefenen. Dit kan beide schriftelijk worden vastgelegd, waardoor de 
beheerder tegenover derden kan handelen en zich legitimeren als (vertegenwoordigend) huiseigenaar. Aanbevelens
waardig is om dit vast te leggen een afzonderlijk document, omdat geen van beide partijen er belang bij heeft, dat 
bij een eventuele legitimatie het hele beheercontract ter inzage van derden komt. 

8.1.3.8. DUUR VAN HET CONTRACT 

Bij beheer is continuïteit gewenst. Het beheercontract wordt aldus vaak voor langere tijd afgesloten. Vrij algemeen 
is het contract met een looptijd van vijf jaren met een automatische verlenging. Maar ook kortere looptijden zijn 
niet zeldzaam. Dit komt voort uit het feit dat lange termijnen schadelijk kunnen zijn en de concurrentie bij 
kortere termijnen toeneemt. Vanuit het oogpunt van de opdrachtgever zijn contracten lucratief waarbij hij ieder 
moment onder het contract uit kan, maar de beheerder langdurig gebonden is . Dergelijke contracten zijn echter 
alleen mogelijk indien men zich in een uitzonderlijke onderhandelingssituatie bevindt. 
Ondanks de nagestreefde langdurigheid moeten bepaalde afwijkende opzeggingsrechten altijd in acht worden 
genomen: de eigenaar, die een object alleen als kapitaalbelegging gekocht heeft, streeft naar een zo hoog mogelijke 
huuropbrengst en/of een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst . Daardoor kan hij plotseling besluiten om het 
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object gedeeltelijk of geheel te verkopen. Dit besluit kan hinderlijk zijn, omdat de opdrachtgever een beheercon
tract heeft afgesloten, hetgeen hem langdurig bindt. De benodigde economische bewegingsvrijheid blijft alleen voor 
de opdrachtgever behouden, als hij contractueel een uitdrukkelijk voorbehoud maakt, het beheercontract in geval 
van verkoop te kunnen opzeggen met een bijbehorende opzegtermijn. Het is ook contractueel mogelijk om alle 
rechten en plichten van het beheercontract aan de nieuwe eigenaar, maar wel vrij van schulden, over te dragen. 

8.1.3.9. VERGOEDING 

De dienstverlening van een beheerder zijn alleen tegen een vergoeding te verwachten. Zouden de contractpartijen, 
uitzonderlijk, geen bepaalde vergoeding overeengekomen zijn, dan geldt de "gewoonlijke" vergoeding zoals 
overeengekomen". 
De aard van de vergoeding is principieel vrij overeen te komen. Mogelijk is bijvoorbeeld een honorering naar 
verbruikte tijd of een vast bedrag, dat onafhankelijk is van de huuropbrengsten of de werkelijke kosten. Goed 
beheer kan ook positief op de verhuursituatie uitwerken. Niet op de laatste plaats zijn daarom wijd verbreedt de 
contracten waarin de vergoeding wordt geregeld volgens een bepaald percentage van de te ontvangen of werkelijke 
huuropbrengst dat de beheerder inhoudt. De hoogte van dit percentage wordt daarbij niet alleen van de te 
verwachten huuropbrengst gesteld, maar zal ook van het aantal te beheren huurcontracten afhangen, omdat deze 
voor de beheerder het meest maatgevend is voor de te realiseren arbeid. Het percentage ligt meestal tussen de 2 en 
10%. 
Bij lange termijn contracten zijn beheerders meestal voor inflatie bedacht. Een vaste vergoeding kan tijdens de 
looptijd van het contract aan de ontwikkeling van een bepaalde index -automatisch of door onderhandeling
aangepast worden. De vergoeding, die zich volgens een percentage van de huuropbrengst aanpast, wordt automa
tisch hoger in het geval van huurstijgingen, bij welke de beheerder adviserend en voorbereidend meewerkt. 
Tenslotte kunnen uurvergoedingen aan de ontwikkeling van bepaalde lonen aangepast worden. Dergelijke aanpas
singen moeten in het contract uitdrukkelijk geregeld zijn; anders heeft de beheerder alleen dan recht op een 
verhoging, indien voor hem de voortzetting van het contract met gelijkblijvende vergoeding, niet toelaatbaar is , 
wegens veranderende omstandigheden buiten zijn risico-bereik. Dergelijke omstandigheden komen echter maar 
zelden voor. 
Is in het beheercontract niet in iets anders voorzien, dan worden opgedragen toevoegende prestaties alsook 
reparatie en verbouw-werkzaamheden separaat afgerekend. Worden de partijen het vooraf niet eens over de hoogte 
van de afrekening, dan kan de beheerder de gebruikelijke vergoeding vragen. Wil de opdrachtgever minder dan het 
gebruikelijke betalen, dan bestaat de mogelijkheid dit algemeen en vooraf in het beheercontract te regelen, hoe 
toevoegende prestaties te vergoeden zijn, indien zij de beheerder later ten deel vallen. 

8.2. CENTER MANAGEMENT 

8.2.1. SCHEIDING VAN NORMAAL BEHEER 

Grootschalige regionale winkelcentra in de binnenstad, perifeer maar ook op het platteland, nemen in Duitsland 
in toenemende mate aan betekenis toe. De meest nieuwe centra zijn niet alleen als inkoopcentrum opgezet, maar 
ook meer als recreatie- en vrijetijdsbesteding. Wegens hun afwijkende eigenschappen behoeven dergelijke centra 
een bijzonder beheer. Deze opdracht wordt vervuld door het zgn. center management. 
De center manager is -grof geschetst- een beheerder met uitgebreide functies. Hij dient de vele verschillende 
belangen van de winkelhuurders te behartigen zoals een normale beheerder. Aan de belangenpositie verandert 
niets, of er nu tien of tachtig winkels liggen. Een center management is daarom onafhankelijk van de grootte van 
het gehele centrum. Zelfs voor kleine winkelcentra is de stichting van een professioneel center management een 
relatief grote kostenpost. 
Voor het center managementcontract zijn gelden doorgaans dezelfde aandachtsvelden als voor het normale beheer. 
Daarom wordt hier volstaan met de bijzondere kenmerken van het center management t.o.v. het normale beheer. 
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8.2.2. EIGENSCHAPPEN VAN HET CENTER MANAGEMENT 

Een winkelcentrum heeft, uit ervaring, alleen recht van bestaan als het snel en duurzaam door het publiek bezocht 
wordt. De belangen van de winkeliers, andere ondernemers en beheerder zijn in zoverre gelijk. Daarom moet ook 
het center management bij haar beheeractiviteiten in het bijzonder waken voor de branche-mix, ondernemers-ver
plichtingen en omzet van de huurders. Buiten dat, dient hij ook zorg te dragen voor een volledige verhuur en een 
goed functionerend commercieel centrum. 

8.2.2.1. BRANCHE-MIX EN CONCURRENTIE-BESCHERMING 

De attractiviteit van een winkelcentrum staat en valt met een uitgebalanceerde branche-mix. Alleen als de klanten 
alle inkopen op één plaats kunnen doen, wordt het winkelcentrum als aangenaam ervaren en zal hij terug komen. 
Een bijzondere plaats voor het succes van het centrum is daarbij weggelegd voor de branche-mix in de detailhan
del. 
Hoewel het ook voor de kleine detaillist van groot belang is, heeft hij nauwelijks invloed op de samenstelling van 
de branche-mix. Wel kan in het huurcontract overeen gekomen worden, dat de verhuurder de verplichting van 
een uitgebalanceerde branche-mix wordt opgelegd. Een dergelijke verplichting wordt vaak door de verhuurders 
vermeden wegens het bijbehorende risico. Feitelijk verandert het niets aan de situatie omdat een verhuurder 
meestal uit eigen belang, zonder verplichting, op zoek zal gaan naar de meest efficiënte branche-mix. 
Bij de indeling van een centrum werkt de center manager mee op de manier zoals in het beheercontract overeen is 
gekomen. Dit houdt in dat hij de huidige branche-mix analyseert, voorstellen voor omzettingen ontwerpt, zelf 
attractieve winkeliers aanwerft om aan te verhuren, en erop let, dat niet te veel winkeliers eenzelfde branche 
vertegenwoordigen. 
Aan de andere kant kan een gebrek aan concurrentie tussen de winkeliers ook schadelijk zijn voor de attractiviteit 
van het centrum. In geval van onderlinge concurrentie dient een winkelier zijn eigen zaak zo attractief mogelijk 
naar de klant te laten overkomen, hetgeen voor het centrum als geheel een positieve werking heeft. Daarom dient 
de center manager, bij het afsluiten van het huurcontract, zorgvuldig de voor- en nadelen van een monopolistische 
positie af te wegen. Dit kan ertoe leiden, dat hij zijn opdrachtgever een zgn. concurrentie-beschermingsclausule in 
het huurcontract, afraadt of slechts beperkte bescherming aanraadt, zoals een beperking tot een bepaalde afstand 
van de winkel, of alleen voor een bepaald assortiment. 
Voor een voortdurende optimalisatie van de branche-mix heeft de center manager inzicht nodig in de bedrijfseco
nomische gegevens van de huurder. Hij moet er dus voor zorgen dat de winkelier verplicht is een maandelijkse 
rapportage van zijn omzetgegevens te leveren. Aan de hand van de overige huurders en een marktanalyse voor 
gelijksoortige branches kan een prestatie-beeld van de huurder worden vastgesteld. Heeft een huurder een 
langdurig negatief gepresteerd, dan dient de center manager een snelle afscheiding van de huurder te forceren (het 
beste is na gemeenschappelijk overleg), onafhankelijk van het huurcontract. De uitstoot van een slecht presterende 
huurder ten gunste van een succesrijke werkt in ieder geval op de middel- of lange termijn gunstig uit op het 
succes van het winkelcentrum. 

8.2.2.2. VOLLEDIGE VERHUUR 

Vanwege het grote belang dat huurders in een volledig verhuurd winkelcentrum stellen, verlangen zij vaak van de 
verhuurder dat deze een zo hoog mogelijke verhuurgraad veilig stelt. De center manager dient in het belang van 
zijn opdrachtgever hierop in te spelen, door dit verlangen niet in het huurcontract op te nemen. Ten eerste hangt 
een volledige verhuur ook van de algemene marktsituatie af, hetgeen de verhuurder niet beïnvloeden kan. Ten 
tweede heeft de verhuurder van een winkelcentrum niet altijd een contractuele zekerheid t.o.v. de grote huurders 
cq publiekstrekkers, die een duurzame verhuur verzekert. De anchor tenants zoals grote warenhuizen, zijn zich 
terdege bewust van hun invloed op het winkelcentrum. Zij begrijpen de kunst om bijzonder goede contractvoor
waarden af te dwingen, die ook een voortijdige beëindiging van het huurcontract mogelijk maken. Het plotselinge 
verlies van een publiekstrekker blijkt uit ervaring pas na lange periode van leegstand te zijn uitgewerkt. In de 
tussentijd lijdt de attractiviteit van het centrum aanzienlijk. Zou de verhuurder hebben ingestemd met een 
verzekering voor een volledige verhuur, dan moet hij door het verlies van een dergelijke publiekstrekker de 
eventuele omzetverliezen van de overige huurders vergoeden. 
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8.2.2.3. ONDERNEMERSVERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER 

Gewoonlijk heeft een huurder het recht, maar niet de plicht, het huurobject op de contractueel overeengekomen 
manier te gebruiken. Zolang de huurder zijn betalingsplicht nakomt en ook geen andere contractuele verplichtin
gen schendt, zal het de verhuurder, normaal gesproken, niet interesseren, of de huurder het object daadwerkelijk 
gebruikt. Bij een winkelcentrum zijn de belangen geheel anders: wordt een winkelruimte niet gebruikt dan zal dit 
een negatieve uitwerking hebben op de algehele attractiviteit van het winkelcentrum. 
Ontwikkelt zich een winkel-onderneming slecht, en is deze door de huurder heimelijk al "afgeschreven", dan zal 
hij om bedrijfskosten te sparen de winkel niet meer openen, of beperkte openingstijden hanteren. Omdat de 
huurder principieel niet verplicht is tot daadwerkelijk gebruik van zijn huureenheid, kunnen verhuurder en het 
center management hier niets tegen ondernemen. De situatie verandert alleen, als in het huurcontract uitdrukke
lijk een bedrijfsplicht van de huurder wordt overeen gekomen. 
Verder dient de center manager ervoor te zorgen dat de winkels gelijke openingstijden hanteren, omdat dit de 
attractiviteit van het centrum naar het publiek toe ten goede komt. 

8.2.2.4. LEDENBESTAND VAN WINKELIERSVERENIGINGEN 

De eigen reclame van publiekstrekkers of afzonderlijke winkeliers voor het winkelcentrum wordt veelvuldig 
overschat. Voor de stabiliteit van het centrum en voor de verbetering cq behoud van de attractiviteit is gemeen
schappelijke reclame bevorderlijk, omdat die altijd betrekking heeft op het gehele winkelcentrum. De huurders 
dienen reeds in het huurcontract, om deze reden, verplicht lid van de winkeliersvereniging te worden. 
De winkeliersvereniging wordt meestal als een maatschap (GbR) opgericht. De naam, plaats, doel, leiding en 
beëindiging worden meestal in het verenigingscontract opgenomen, waarin ook de rechten en plichten van de 
leden worden beschreven. Ook wordt geregeld waar en wanneer de vereniging vergadert, welke doelen gesteld 
worden, en welke commissies nodig zijn. Bij de berekening hoe groot de bijdrage moet zijn, wordt rekening 
gehouden met het prestatie-beeld en de omzet van de huurder. 
In het algemeen neemt de center manager de leiding van een winkeliersvereniging over en ook lid ervan is, evenals 
van de verschillende commissies. Hierdoor verzorgt hij ook vele activiteiten voor de winkeliersvereniging, die van 
veelzijdige aard kunnen zijn. De plichten van het center management worden gewoonlijk afzonderlijk in een apart 
werkcontract geregeld. Contract-partner is de winkeliersvereniging, niet de verhuurder, die overigens wel weer lid 
is van de winkeliersvereniging. Als vergoeding voor zijn werk, kan overeengekomen worden, of de center 
manager een vast honorarium, een uur-honorarium of een percentage van de huuropbrengst krijgt (bv. 1,5%). 
Omdat dergelijk werkzaamheden, onder omstandigheden, een kort leven is beschoren, zijn langdurige contracten 
af te raden. Dit heeft als gevolg dat indien de center manager niet de verwachte successen behaald, de mogelijkheid 
bestaat om hem af te stoten. De langdurigheid van een contract zou dan hinderlijk zijn. 
De center manager kan -indien contractueel overeengekomen- een rekening voor reclame uitgaven met bepaalde 
volmachten openen. Ook bij andere punten komt het werkcontract veel overeen met een beheercontract. 

8.2.2.5. OMZETHUUR IN RELATIE TOT DE VERGOEDING 

Krijgt de center manager -hetgeen vaak voorkomt- als vergoeding voor zijn beheeractiviteiten een bepaald 
percentage van de huuropbrengst, dan heeft hij een direct belang bij omzetstijgingen van de huurders . Hij zal 
daarom de activiteiten die samenhangen met de huuropbrengsten optimaliseren. Zoals bijvoorbeeld de verzorging 
van de huurders, en het doorvoeren van huurverhogingen. 
Dit kan nog verder versterkt worden indien de verhuurder met de huurder een omzethuur overeenkomt, derhalve 
een huursom, die -meestal naar beneden is begrenst met een bepaalde basishuur- van de hoogte van de omzet van 
de huurder afhangt. Omdat bij omzetstijgingen van de huurder in dit geval ook de vergoeding van de center 
manager automatisch wordt verhoogd, zal deze er alles aan gelegen zijn een bijpassende dienstverlening voor de 
huurder en reclame-maatregelen te voeren, zodoende de zaken voor de huurder goed gaan. Deze directe deelname 
van de center manager aan het succes van een winkelcentrum als de daarmee verbonden motivatie is in het belang 
van alle deelnemers: de verhuurder, de huurders en het center management. Daarom is zij ook zeer aanbevelens
waardig. 
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8.3. ONDERHOUD EN SERVICE 

In het kader van het technisch beheer spelen onderhouds- en servicecontracten een grote rol. Dit geldt onafhanke
lijk, of de beheerder dergelijke contracten slechts in opdracht van de eigenaar afsluit en controleert, of -in het 
geval van complete verzorging- zelf contracten met onderhouds- en service-ondernemingen afsluit. 

8.3.1. ONDERHOUDSCONTRACTEN 

De verlangde prestaties voor onderhoud zijn bij lange na niet duidelijk. In het dagelijks spraakgebruik worden 
verschillende termen met elkaar verward. In het bijzonder bij gelijksoortige begrippen, als instand houden, in orde 
brengen en repareren. In het algemeen verstaat men onder onderhoud: voorkomende activiteiten, controle van de 
functionaliteit, zoeken naar en vroegtijdig herkennen van gebreken ter vermijding van grotere reparaties. Bij het 
opstellen van een onderhoudscontract zijn derhalve de volgende te verwachten prestaties te definiëren. 
Onderhoud kan als gedeeltelijk of volledig onderhoud worden opgedragen. Volledig onderhoud is inclusief de 
reparaties, dus de onderhoudsonderneming draagt het risico m.b.t. de reparaties. Bij gedeeltelijk onderhoud zijn 
principieel geen reparaties verschuldigd. 
Bij volledig onderhoud kunnen problemen optreden, indien de huurder m.b.t. huurcontract wel onderhoudskos
ten, maar geen reparatiekosten hoeft te vergoeden. Een vergoeding voor het volledig onderhoud, die geen 
onderscheid maakt tussen reparatie- en onderhoudskosten, hoeft door de huurder niet als servicekosten geaccep
teerd te worden. In het onderhoudscontract dient men zich ermee te behelpen, dat tenminste een vast percentage 
van de vergoeding voor de overeenkomstige reparaties cq het daarmee verbonden kosten risico wordt aangewend. 
Anders dient de onderhoudsondernemer in het contract aan te geven, dat zijn prestaties worden gescheiden 
volgens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, en zodoende ook in rekening worden gebracht. 
Onderhoud in de zin van verzorgende instandhouding omvat bijna alle technische uitrustingen van een gebouw. 
De verhuurder cq beheerder zal streven naar zo min mogelijk, liefst één, onderhoudsondernemer voor het gehele 
object, omdat vele technische zaken een onderling verband hebben. 
Het onderhoudscontract is doorgaans een werkcontract. Dit impliceert dat niet de aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever m.b.t. de te verwachten prestaties als maatgevend wordt gezien, maar eerder de uitvoering van het 
onderhoud als een pure vorm van dienstverlening. De wettelijke regelingen m.b.t. het werkcontract beschrijven 
geen wettelijke richtlijnen over de activiteiten van een onderhoudsonderneming. Daarom zijn ook hier gedetail
leerde contractuele regelingen raadzaam. In het contract moet bijzonder op het volgende gelet worden. 
Een nauwkeurige beschrijving van de te leveren prestaties; onderhoudsintervallen en termijnen; kleine reparaties 
en materiaalleveringen als ook bij bijzondere- of catastrofale omstandigheden. T.a.v. de looptijd van het contract is 
een vergelijking met het beheercontract voldoende. 
Omdat fouten door (gebrek aan) onderhoud tot aanzienlijke schades kan leiden, dient de opdrachtgever een 
bijpassende beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de onderhoudsonderneming verplicht te stellen. 
De vergoeding voor de onderhoudswerkzaamheden worden meestal als vast bedrag(volledig vast of naar arbeids- en 
materiaalgebruik gescheiden) uitgekeerd. Ook is het mogelijk een afrekening volgens een uur-vergoeding en 
materiaalkosten. Aanpassingen hiervan m.b.v. indexeringen etc. zoals eerder bij het beheercontract beschreven. 

8.3.2. SERVICE-CONTRACTEN 

Tot het bereik van het technisch beheer is ook de reiniging van interieur en exterieur van het object even als de 
groenvoorziening toe te rekenen. Zij worden in het kader van de zgn. service-contracten (in ruime zin) gebracht. 
Onder service valt ook een beveiligingsdienst, die waar dat nodig is bij een object ingezet kan worden. 
Servicecontracten zijn meestal geen werk-, maar dienstverleningscontracten, omdat geen garantie op de geleverde 
prestatie verschuldigd is. Daarvoor gelden natuurlijk wel -zoals bij de groenvoorziening- uitzonderingen. Wegens 
het verschil tussen de verschillende prestaties kunnen servicecontracten niet over één kam geschoren worden. Bij 
het opstellen kunnen in een enkel geval talrijke clausules uit de onderhouds- en beheercontracten als inhoud 
dienen. Geheel individueel dient in ieder geval geregeld te worden, in welke tijdsintervallen en wanneer op de dag 
een prestatie verricht kan worden. Een beveiligingsdienst zal eerder 's nachts dan overdag nodig zijn, en de 
reiniging in de avond en nacht minder storend zal zijn dan overdag. 
Als vergoeding wordt bijna altijd een vast- of uur-honorarium uitgekeerd. 
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9. DUITS HUURCONTRACT VOOR COMMERCIEEL VASTGOED 

9.1. AFSLUITEN EN INHOUD HUURCONTRACT 

9.1.1. AFSLUITEN HUURCONTRACT 

9.1.1.1. CONTRACT-PARTIJEN 

96 

Een duidelijke definitie, wie in het kader van een huurcontract verhuurder cq huurder is, is bij het voorbereiden, 
afsluiten en doorvoeren van het contract, van doorslaggevende betekenis. Het huurcontract bindt de huurder en 
verhuurder alleen als zij zelf, of door hun wettelijke cq juridische gevolmachtigde vertegenwoordigers, afgesloten 
wordt. Wederzijdse rechten en plichten bestaan principieel alleen tussen de partijen die het contract ondertekent 
hebben. Opzeggingen moeten door hen, of hun gevolmachtigden, afgegeven cq ontvangen worden om geldig 
verklaard te kunnen worden. 
Zowel verhuurder als huurder kan iedere natuurlijke persoon of maatschap, alsook elke vennootschap maar ook 
een rechtsbevoegde vereniging zijn. Het afsluiten door een natuurlijke persoon of een vennootschap (cv, bv of nv) 
als verhuurder of huurder is normaliter geen probleem. 
Meerdere personen als verhuurder handelen of als deelgemeenschap (meerdere mede-eigenaren van een gebouw), of 
als één gemeenschap (maatschap of erfgemeenschap). Meerdere personen aan de huurderszijde handelen als één 
gemeenschap. In alle gevallen moeten de gezamenlijke leden ondertekenen bij het afsluiten van het contract. 

9.1.1.2. PRINCIPES M.B.T. DE INHOUD 

Een huurcontract komt alleen tot stand, als de partijen in zoverre een overeenkomst hebben bereikt over de 
wezenlijke inhoud, dat de hun wederkerig verschuldigde prestaties bepaald of in ieder geval bepaalbaar zijn. 
Afhankelijk van het type huurcontract, moet derhalve een overeenkomst zijn over de tijd waarover de beschik
king over een huurobject tot het gebruik tegen betaling van een vergoeding gesteld wordt. De eisen t.a.v. afzon
derlijke criteria zijn niet groot, omdat aanvullend op de wetgever (m.b.t. inhoud en opzegging van het contract), 
gebruik gemaakt kan worden van de principes van de aanvullende contract-interpretatie (bv. t.a.v. locatie en vorm 
van het huurobject) en de plaatselijke vergelijkingshuur (t.a.v. de huurprijs) . 
Bij huurcontracten voor bedrijfsruimten en commercieel vastgoed bestaat bij de inhoudelijke vorm van het 
contract vergaande vrijheid. Voor zover de wetgever hierin voorziet, dat afzonderlijke voorschriften ten gunste 
van de huurder niet afgedwongen kunnen worden, geldt dat in alle gevallen alleen voor de huurder van woon
ruimte. De grenzen van de contract-vrijheid zijn alleen gesteld door regelingen m.b.t. overeenkomsten, die in strijd 
zijn met de goede zeden, woekerachtig zijn, of tegen geldende wettelijke voorschriften ingaan. Een contract wordt 
in ieder geval niet ongeldig verklaart voor objecten die in strijd zijn met bouw- of planrechtelijke voorschriften; 
zulke gevallen tonen eerder de onvolmaaktheid van de verhuurder. 

9.1.1.3. VORMVOORSCHRIFTEN 

9.1.1.3.1 SCHRIFTELIJKE VORM 

Huurcontracten met een looptijd van meer dan één jaar dienen in schriftelijke vorm te worden opgesteld. De 
jaartermijn rekent niet vanaf het afsluiten van het contract, maar vanaf het moment dat een huurder de verhuur
der een huurvergoeding betaalt. Echter, indien de tijd tussen het afsluiten en het daadwerkelijk doorvoeren van 
het contract aanzienlijk is zal gerekend worden vanaf het afsluiten. Wordt de schriftvorm niet aangehouden, dan 
nog is het contract geldend; het kan dan echter onder voorbehoud van de wettelijke opzegtermijn (zes maanden 
tot het einde van ieder kalenderkwartaal) opgezegd worden, en wel eerstens met de afloop van de jaartermijn. 
De eisen t.a.v. het voorbehoud van de wettelijke schriftvorm zijn vastgelegd. Gesteld wordt dat de handtekening 
de volledige contract-inhoud moet dekken, en het contract "vast" aan elkaar verbonden is. 
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9 .1.1.3.2. BEOORDELINGSPLICHT 

Zou het huurcontract in een enkel geval een juridische eenheid met een beoordelingsplichtig koopverdrag vormen, 
dan is ook het huurcontract aldus te beoordelen en vormt een negatieve of geen beoordeling tot een ongeldige 
verklaring van de overeenkomst. Dit is vooral van betekenis indien het vastgoed geleast wordt. De beoordelings
plicht geldt verder in het geval dat de huurder een koop- of verkoopoptie in het huurcontract opgenomen wil 
zien. 

9.1.2. VOORLOPIG CONTRACT, (VOORLOPIG) HUURRECHT EN OPTIES 

9.1.2.1. VOORLOPIG CONTRACT 

Een voorlopig contract is van toepassing, indien de contractdeelnemers zich enkel verplichten, in de toekomst een 
huurcontract te sluiten. Contracten van deze aard zijn zelden, omdat het voor de partijen normaal gesproken 
alleen van belang is, als zij al in contractuele besprekingen zijn, deze ook definitief te regelen. Geldig, in de zin 
van een bindende en gerechtelijke toepasbare overeenkomst is het voorlopig contract alleen, indien de inhoud van 
het door te voeren contract in ieder geval bepaald is en vastgelegd, dat een gerecht de contractinhoud door een 
vonnis vaststellen kan. Blijft er een te grote speelruimte over, dan betreft het een ongeldig contract, omdat het 
niet een zaak van het gerecht is om de contractinhoud vast te leggen. 

9.1.2.2. VOORLOPIG HUURRECHT 

Door een voorlopig huurrecht ruimt de verhuurder voor de begunstigde een bevoegdheid in, een huurcontract tot 
stand te brengen, die aan een tussen verhuurder en met een derde afgesloten huurcontract voldoet. De rechtspraak 
beschouwt het voorlopig huurrecht identiek aan het voorlopig kooprecht. Voorlopige huurrechten worden in de 
praktijk in het bijzonder toegepast, als de huurder, die meestal al ruimte in het gebouw heeft of deze huurt, 
geïnteresseerd is, om in de toekomst vrijkomende ruimte in het object te kunnen huren. 
Sluit de verhuurder volgens inruiming van een dergelijk voorlopig huurrecht een huurcontract met een derde, dan 
is de verhuurder verplicht, de begunstigde de het afsluiten van dit huurcontract mede te delen. De begunstigde 
mag vervolgens, met een termijn van twee maanden, aanspraak maken op zijn voorlopig huurrecht; deze termijn 
kan contractueel verlengd, of -hetgeen eerder gebeurt- verkort worden. Met uit oefenen van het voorlopig 
huurrecht, die door een dienovereenkomstige verklaring naar de verhuurder volgt, is tussen de begunstigde en de 
verhuurder een huurcontract onder de voorwaarden van het huurcontract tussen verhuurder en de derde tot stand 
gekomen. Dit maakt het huurcontract tussen verhuurder en derde niet onfeilbaar. De verhuurder kan schade
claims tegemoet zien, omdat hij dezelfde ruimte dubbel verhuurd heeft . De verhuurder krijgt aldus het advies om 
zich goed te beraden en dit risico uit te bannen. Hij zal de huur-interesse van de begunstigde moeten verduidelij
ken of dat hij moet een voorbehoudsclausule inbouwen voor het geval, dat de berechtigde zijn voorlopig huur
recht toepast. 

9.1.2.3. HUURRECHT 

Het huurrecht is door de Duitse wetgever niet gedefinieerd. In de praktijk wordt het begrip verschillend gebruikt. 
Een vaak toegepaste definitie is dat huurrecht de gegadigden (of de aanwezige huurders betreffende huurruimten) 
contractueel de bevoegdheid geven, hetgeen de verhuurder van een bepaald object cq ruimten de te verhuren 
ruimten aan hem moet aanbieden, voordat het de ruimten aan een ander worden verhuurd. De verhuurder staat 
het vervolgens vrij om, of, wanneer en onder welke voorwaarden hij verhuren wil; deze voorwaarden van een 
eventueel later huurcontract liggen dan nog niet vast. 

9.1.2.4. OPTIES 

Opties komen gewoonlijk voor in de vorm van bevoegdheden voor huurders, middels een eenzijdige verklaring, 
om het huurcontract voor bepaalde tijd te verlengen. Bij toepassing van een dergelijke optie zal de termijn, tot 
welke deze optie geldt, in het contact duidelijk gedefinieerd moeten worden, omdat anders gemakkelijk verschil
lende interpretaties over details kunnen ontstaan. 
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9.1.3. WISSELING VAN CONTRACT-PARTIJEN 

9.1.3.1. RECHTSOPVOLGING ONDER ALGEMENE TITEL 

Sterft de verhuurder of huurder, dan treedt zijn erfgenaam op als rechtsopvolger m.b.t. de rechten en plichten van 
het huurcontract. In het geval van de dood van de huurder hebben zowel de erfgenamen als de verhuurder het 
recht tot voortijdige afloop van het huurcontract, onder de voorwaarde van de wettelijke opzegtermijn. Een 
verandering van deze regeling in contracten wordt ontoelaatbaar geacht. Zonder invloed op bestaan en voortbe
staan van het contract zijn de gevallen van verandering van vorm en aandelen. Bij een verandering naar een 
kapitaal vennootschap kan toestemming van de contract-partner nodig zijn. 

9.1.3.2. WISSELING BINNEN HET LEDENBESTAND 

Wordt het huurcontract door de huurder als maatschap (GBR) gesloten (bv. een advocatencollectie~, dan geldt het 
contract evenzeer als een van de deelnemers van de GBR ophoudt. Een tijdens het contract binnentredende 
deelnemer treedt niet automatisch op als mede-huurder. Wordt het contract door de verhuurder als GBR afgeslo
ten, dan treedt een instromende deelnemer wel als verdere verhuurder op. Houdt een deelnemer van een verhuur
GBR voortijdig op, dan heeft dit geen invloed op zijn aansprakelijkheid als verhuurder. Desondanks verliest hij 
wel zijn rechten zoals deze in het contract vernoemd zijn. 
Een verandering van leden, bij zowel huurder als verhuurder, van een persoonlijke vennootschap heeft geen 
invloed op het voortbestaan van het contract. Dit omdat de personen in kwestie zelf de rechten en plichten 
dragen. Voortijdig uittredende vennoten blijven tot vijf jaar na dato aansprakelijk. 

9.1.3.3. OVERNAME VAN CONTRACT 

Een huurcontract kan onder handhaving van zijn identiteit met alle rechten en plichten zowel door de verhuurder 
als ook door de huurder d.m.v. het contract aan een derde worden overgedragen. Deze overdracht dient de 
toestemming te dragen van de contractpartner. Een nieuwe verhuurder verwerft daarbij dan ook een bestaande 
zekerheid t.a.v. de huurinkomsten. De verplichting van de verhuurder naar de huurder toe wordt bijna altijd door 
een clausule uitgesloten. 
Niets anders is het geval indien de overdracht van een huurcontract in het kader van de verkoop van een bedrijf 
moet worden beoordeeld. In een enkel geval kan hier een verplichting voor de toestemming van de contractpart
ner bestaan, als het contract niet persoonsgebonden was en tegen solvabiliteit van de onderneming bedenkingen 
b~t~n. . 

9.2. UITVOERING HUURCONTRACT 

9.2.1. HUURNIVEAU, SERVICEKOSTEN EN HUURZEKERHEID 

9.2.1.1. HUURNIVEAU, OMZETHUUR EN HUURAANPASSING 

9.2.1.1.1. OVEREENKOMST IN HUURCONTRACT 

De betaling van de huurprijs is contractueel de hoofdplicht van de huurder. De huurprijs kan juridisch in iedere 
vorm van een tegenprestatie bestaan, ook al is de betaling in geld de gebruikelijke vorm. 
Als huurprijs is alleen de overeen gekomen en een meestal cijfermatig vastgelegd bedrag te betalen. In aansluiting 
op de in hoofdstuk 10 besproken omzetbelasting, is de huurder deze belasting alleen verplicht te betalen indien 
deze uitdrukkelijk in het huurcontract bepaald is. 

9.2.1.1.2. HOOGTE HUURNIVEAU 

De huurprijs is typerend een vast bedrag. Bij de verhuur van winkel wordt vaak een toevoegende omzetafhankelij
ke huur overeengekomen. Deze overeenkomst van een omzethuur betekent niet, dat tussen de contractpartners 
een vennootschapsverhouding bestaat, of de regels t.a.v. het vennootschapsrecht toepasbaar zijn. De huurder is bij 
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de uitoefening van zijn bedrijf niet gebonden, t.a.v. de omzethuur ook de interesse van de verhuurder te voldoen 
en op zijn hoogst mogelijk omzet in het object toe te werken. De huurder is ook gerechtigd, het winkelbedrijf in 
het object te beperken of geheel te voorkomen. Op basis hiervan voorzien huurcontracten met een omzethuur , 
normaal gesproken, in een bedrijfsplicht, die echter niet in die gevallen beperkt zijn omdat de verhuurder een 
belang kan hebben bij uitoefening van het bedrijf. De bedrijfsplicht van de huurder kan ook, met rechtsgeldig
heid,in een apart contract overeengekomen zijn, zolang niet tegelijkertijd de concurrentie-bescherming in het 
contract wordt uitgesloten. 
Wordt een bedrijfsplicht overeengekomen, vervalt deze niet, indien het bedrijf bij de huurder tot verliezen leidt, 
omdat dit tot het ondernemersrisico van de huurder behoort. De situatie verandert, als de verhuurder een 
winkelcentrum niet voldoende huurders vindt en daardoor het centrum in strijd met de voorschriften van het 
contract onattractief wordt, terwijl dit tot het risico van de verhuurder te rekenen is. 
Bij overeenkomst van een omzethuur is de huurder verplicht, de verhuurder inzicht in de omzetcijfers te geven. 
Verdere details daarover regelen de wettelijke bepalingen over de verantwoordingsplicht. 

9.2.1.1.3. HUURAANPASSINGEN 

Huuraanpassingen zijn bij middel- en langdurige huurcontracten gewoonlijk. Toegepast worden de gestaffelde 
aanpassingen, de indexclausules, prestatievoorbehoud-clausules en de spanningsclausules. 
De gestaffelde huuraanpassingen zijn het meest gemakkelijk toe te passen. Dit zijn regelingen, waarin vooraf is 
vastgelegd, wanneer de huurprijs met welk bedrag wordt verhoogd. Deze overeenkomsten hebben voor de 
verhuurder het voordeel van de berekenbaarheid. Zij komen vooral voor indien de huurder een (kleine) detaillist 
is die in de aanlooptijd slechts met geringe bedragen rekenen kan. 
Indexclausules sluiten gewoonlijk aan bij de ontwikkeling van de bestaande prijsindex voor levensonderhoud, zoals 
deze door het statistische bondsambt (vergelijkbaar in Nederland met CBS) cq de statistische deelstaat ambten, 
betrokken op bepaalde consumentengroepen (cq een vastgesteld winkelmandje) en tot een bepaald basisjaar, 
voortdurend worden gepubliceerd. Zulke indexclausules moeten van de wettelijke toezichthouder de vergunning 
krijgen, die door de plaatselijke Landeszentralbank -toezichthoudende bank van een deelstaat- vergeven worden. 
De destijds geldende principes voor de vergunning van dergelijke aanvragen zijn in de mededelingen van de Duitse 
Bundesbank samengebracht. Vervolgens werden indexclausules alleen toegestaan, als de verhuurder voor de tijd 
van tenminste tien jaren gebonden is, tenzij het huurcontract voor beide partijen voorziet in een lange niet
opzegbare periode met een vaste huurprijs, of dat de huurder, door het uitoefenen van de optie tot verlengen, de 
verhuurder lang binden kan. Verdere voorwaarden om een vergunning te krijgen zijn, dat bij index veranderingen 
de huurprijs in beide richtingen gevolgd moet worden (dus niet alleen bij verhogingen), dat er geen eenzijdige 
begrenzingen van het stijgen of vallen van de huurprijs zijn en dat geen buiten proportionele veranderingen van de 
huurprijs in verhouding tot de index verandering voorzien zijn. De vergunning kan voor en ook na het afsluiten 
van het contract (in het laatste geval met terugwerkende kracht) vergeven worden. Het typische van een index
clausule is de bijbehorende automatische aanpassing van het huurpeil bij een verandering van de betreffende index, 
waarbij meestal voorzien is, dat de huurprijs pas bij een bepaalde grootte van verandering aangepast zal worden. 
Prestatievoorbehoud-clausules sluiten gewoonlijk eveneens aan bij de verandering van een bepaalde prijsindex voor 
levensonderhoud. zij stellen echter niet een automatische huuraanpassing bij veranderingen van de index, maar 
alleen een aanspraak op nieuwe onderhandelingen betreffende de huurprijs en een aanpassing die voor beide 
partijen te billijken is. Gewoonlijk daarbij is dat de beslissing van een bemiddelaar over het "of" er een huuraan
passing plaatsvindt, en in welke mate deze voor beide partijen acceptabel is, ook zonder vergunning geldig. 
Clausules van een dergelijke aard zijn in het bijzonder in huurcontracten aan te treffen, waarbij tussen huurder en 
verhuurder geen contract van minstens tien jaar is voorzien. 
De grondslag van de spanningsclausule is gelegen in de overeenkomst van een gelijksoortig of tenminste vergelijk
bare prestatie als waardemeter voor een zekere verbinding. Een typisch voorbeeld is de aansluiting van een 
commerciële huur aan de algemene commerciële huur ontwikkeling in dezelfde plaats voor bijpassende uitgeruste 
objecten cq ruimten, waarbij in geval van geen overeenkomst een onafhankelijke bemiddelaar aangetrokken wordt. 
Deze spanningsclausules zijn eveneens zonder vergunning geldig. 
Al deze vormen van huuraanpassingen kunnen ook geldig ondergebracht worden in aparte contracten, zgn 
Form ularverträgen. 

9.2.1.2. SERVICEKOSTEN 
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9 .2.1.2. 1. OPSOM-PRINCIPE 

Het afwentelen van de servicekosten door de verhuurder op de huurder is tegenwoordig gewoonlijk. Zij moeten 
echter steeds afzonderlijk overeengekomen worden, omdat het burgerlijk wetboek hierin niet voorziet. Een 
dergelijke overeenkomst kan ook geldig in een apart contract worden ondergebracht. Daarbij is de verhuurder 
toch gehouden, de betreffende servicekosten nauwkeurig te omschrijven, daar twijfel altijd in het voordeel van de 
huurder zal werken. Er geldt het opsom-principe, waardoor de huurder slechts aan die kosten hoeft te voldoen 
welke in het contract genoemd zijn. 
Om aan het opsom-principe te voldoen, wordt vaak op een wettelijke fiscale berekeningsverordening teruggeval
len. Deze onderlegger zal steeds als gebruikt worden bij het samenstellen van de servicekosten. Belangrijk daarbij 
is, dat deze onderligger afstamt van woonruimte huurcontracten en in dit kader bijkomende servicekosten uitsluit; 
zij is aldus inhoudelijk begrenst en bij grote commerciële objecten -in het bijzonder winkelcentra- ontoereikend. 
Deze onderlegger omvat ook niet de kosten van het beheer, welke afwenteling bij kleine commerciële objecten al 
heel gewoon is. Deze principes leidden ertoe, dat de meeste commerciële huurcontracten langere lijsten met 
gedetailleerde verklaringen over de servicekosten beschrijven. 

9.2.1.2.2. VOORUIT-BETALINGEN 

Op de servicekosten worden gewoonlijk vooruit-betalingen berekent, die door de verhuurder moet worden 
afgerekend. Dit is geoorloofd, indien het huurcontract het voorziet. 
Over de servicekosten cq vooruit-betalingen hierover, dient de verhuurder in een voor de huurder na voltrekking 
binnen een termijn van maximaal één jaar na afloop van de afrekening -meestal het kalenderjaar- af te rekenen. De 
huurder heeft het recht, de documenten in te zien. Clausules, als de huurder ze niet tegenspreekt, zijn geldig, 
indien de huurder op de betekenis van zijn zwijgen wordt gewezen en hem een voldoende lange beantwoording
termijn wordt gesteld. 

9.2.1.3. HUURZEKERHEID 

Huurzekerheden zijn wettelijk voor commerciële huurobjecten niet geregeld. Een overeenkomst in aparte 
contracten is wel mogelijk hierover. 
Gewoonlijke vormen zijn de borgsom en de bankgarantie. Bij de borgsom dient een duidelijke overeenkomst 
gemaakt worden, of een rentevergoeding volgt, omdat het bij commerciële huurcontracten -anders als bij woon
ruimte huurcontracten- in de wet niet duidelijk is voorgeschreven. De huurder moet oppassen, dat de verhuurder 
niet verplicht is, de borgsom op een fiduciaire rekening te storten. Wil de huurder zich tegen vermogensverlies 
beschermen, dan zal hij passende maatregelen in het huurcontract moeten opnemen. Wordt er een bankgarantie 
afgegeven, dan dient de verhuurder er op te letten, dat de bankgarantie geen naakte "terugval-garantie" is, maar -
vanuit zijn beste visie- als eerste schuldeiser wordt gekenmerkt en er geen garantietermijn wordt gesteld. 

9.2.2. OVERDRACHT EN GEBRUIKSGARANTIE 

9.2.2.1. ALGEMEEN 

De hoofdplicht van de huurder bepaald, dat de huurder het huurobject volgens contract vastgelegd gebruik in 
toegesneden toestand ter beschikking krijgt en het gedurende de huurperiode door de verhuurder in deze toestand 
onderhouden blijft. Volgens de wettelijke richtlijnen liggen alle met de vervulling van deze hoofdplicht verbonden 
risico's en kosten in het kader van risico en verantwoordelijkheid voor de verhuurder. Alleen indien en voorzover 
het concrete huurcontract als gevolg van dit principe wijzigt, is de verhuurder van deze hoofdplicht ontheven. Met 
deze wijzigingen wordt gedoeld op in de praktijk meest omvangrijke regelingen in de contracttekst. Zover deze 
wijzigingen individueel overeengekomen zijn, bestaat principieel geen voorbehoud tegen haar geldigheid. Proble
matisch is daarentegen de bijkomende omvang van wijzigingsclausules in de aparte contracten. Deze clausules zijn 
in strijd met de rechtspraak, die in bereik van een lopende voortontwikkeling overeenstemt en die bij het 
opstellen van de aparte verdragen en bij de beoordeling ontstane verschillen steeds opnieuw getoetst moeten 
worden. 
De wijzigingsclausules en het probleem van hun geldigheid zijn in onmiddellijke samenhang met de garantiebepa-
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ling van de verhuurder te zien. Bij iedere tekortkoming van de verhuurdersplicht komt de vraag boven drijven 
wat de consequenties zijn, m.b.t. de garantieplicht van de verh_uurder, die door de wetgever aansprakelijk voor de 
toestand wordt gesteld, ook al is dit buiten de schuld van de verhuurder. 

9.2.2.2. OVERDRACHT 

9.2.2.2.1. ALGEMEEN 

De verhuurder dient de huurder het object op het afgesproken begin van de huurperiode ter beschikking te 
stellen, aldus in deze termijn het onbeperkte bezit te verlenen. Komt de verhuurder deze plicht niet na, dan staat 
de huurder de mogelijkheid open om een bijpassende termijn na het huurcontract te blijven huren en terug te 
treden. Deze regeling confronteert de verhuurder voornamelijk met twee risico's: worden verhuurde ruimte voor 
het verlaten door de vorige verhuurder aan een volgende huurder verhuurd, dan kan de achterstand van de eerste 
huurder met de ontruiming van het object de juiste opleveringstijd aan de volgende verhuurder verijdelen. Worden 
nog in oprichting begrepen gebouwen verhuurd, dan kan een te late oplevering de ter beschikking stelling aan de 
huurder vertragen. 
Bij in aanbouw zijnde gebouwen dient deze problematiek in een individuele overeenkomst met opzegtermijnen en 
hun geldigheid geregeld worden. Hetzelfde geldt bij een afzienbare vertraging veroorzaakt door de vorige huurder. 
In aparte contracten kan het opzeggingsrecht van de huurder echter niet uitgesloten worden. Maar in ieder geval is 
de aansprakelijkheid voor de verhuurder wel in te perken. 
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9.2.2.2.2. TOESTAND VAN OBJECT 

Het object moet in contractueel vastgelegde toestand aan de huurder ter beschikking worden gesteld. Deze wordt 
volgens contract, in samenhang met het geplande gebruik, en de overeengekomen inrichting, gedefinieerd. Zover 
het huurcontract zelf geen precieze bepalingen inhoudt, gelden de plaatselijke verordeningen. 
Tot de in het verdrag beschreven toestand behoort ook de mogelijkheid, het object voor het geplande doel, zonder 
in strijd te zijn met de rechtspraak voor andere commerciële doelen te gebruiken. Deze mogen echter niet in strijd 
zijn met de wettelijke bepalingen aangaande bestemmingsplannen etcetera. Ook hier kan de verhuurder zich niet 
tegen beschermen, maar wel zijn aansprakelijkheid inperken. 
Normaal gesproken is het raadzaam voor de verhuurder als huurder, het object bij overgave gezamenlijk te 
bezichtigen en eventuele zichtbare gebreken en het herstel hiervan in het vergave-protocol op te nemen. Ziet de 
huurder af in een individuele overeenkomst van herstel van een gebrek, dan heeft dit geen juridische betekenis 
meer. Wordt een gebrek, hetgeen de huurder kende of kennen kon, door hem niet berispt, dan kan de huurder 
geen aanspraak meer maken op de gebruiksgarantie; hij behoudt echter zijn aanspraak op afdoende herstel. 

9.2.2.3. GEBRUIKSGARANTIE 

9.2.2.3.1. ALGEMEEN 

De verhuurder dient het huurobject volgens de wettelijke richtlijnen niet alleen bij de overdracht in de contractue
le staat aan de huurder ter beschikking te stellen, maar het ook tijdens de huurperiode zelf en op eigen kosten in 
deze toestand te onderhouden. Deze regeling heeft niet alleen betrekking op de instandhouding en het herstel, 
maar algemeen een garantie te verlenen voor een ongestoord contractueel vastgelegd gebruik. Zij is in overwegend 
alle huurcontracten onderwerp van inkrimpende contractbepalingen. 

9.2.2.3.2. INSTANDHOUDING EN HERSTEL 

De instandhouding- en herstelplicht van de verhuurder houdt ook de plicht in om zgn. schoonheidsfoutjes te 
repareren. 
Stort het gebouw volledig in, of is het nog slechts rijp voor de sloop, bijvoorbeeld door brand, dan wordt de 
verhuurder van zijn instandhoudingsplicht ontheven. Hij is ook niet verplicht eventuele verzekeringsplichten voor 
nieuw- of wederopbouw toe te passen. Bij een gedeeltelijke verwoesting besluit, volgens de rechtspraak, het 
resultaat van de "toelaatbaarheidstoets", of de verhuurder nog tot instandhouding verplicht is. 
In individuele contracten zijn bij de overdracht van de plicht, tot instandhouding en herstel, op de huurder 
principieel geen beperkingen gesteld. Een individueel verdrag kan aldus juridisch geldig zijn, zodat bijvoorbeeld de 
huurder structurele gebreken tot een einde brengen buiten zijn eigen object zelf te herstellen of de daarvoor op te 
brengen kosten bij zijn huurprijs worden gevoegd. Deze overdracht van instandhouding- en herstelplicht is echter 
wel aan bepaalde grenzen gebonden. Ondenkbaar is de overdracht van schoonheidsreparaties op de huurder, 
inclusief de bepaling dat deze deskundige hulp moeten gebruiken. Daar buitenom kan in een apart contract de 
huurder de plicht voor het in standhouden en herstellen van het interieur van het object in zoverre worden 
overgedragen, als deze door het gebruik of risico-bereik van de huurder zijn toe te schrijven. 

9 .2.2.3.3. CONCURRENTIE-BESCHERMING 

Uit de gebruiksgarantie-plicht van de verhuurder en het geheel van principes m.b.t. goed vertrouwen wordt een 
concurrentie-beschermingsplicht van de verhuurder (zelfs contractueel immanente concurrentie-bescherming) 
afgeleid. Hierdoor draagt de verhuurder de plicht ervoor te zorgen dat in hetzelfde gebouw of op een aangrenzend 
grondstuk -voor zover in het bezit van de verhuurder- geen concurrent toegelaten wordt. Deze contractuele 
bescherming heeft geen betrekking op in meerdere bedrijven te verkrijgen zelden goederen, maar alleen op het 
hoofd-assortiment. Deze bescherming geldt ook voor de vrije beroepen, zoals artsen en advocaten. 
De contractueel immanente concurrentie-bescherming kan in aparte contracten uitgesloten of ingeperkt worden, 
of door clausules in het huurcontract. 
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9.2.2.4. PLICHTEN HUURDER 

Met de hierboven genoemde plichten van de verhuurder corresponderen de plichten van de huurder m.b.t. 
onderhoudsmatige en alleen contractuele gebruik van het object evenals zijn plicht, gebreken en schades aan het 
object meteen en volledig aan de verhuurder te melden. 

9.2.3. AANSPRAKELIJKHEID GEBREKEN 

9.2.3.1. OVERZICHT WETTELIJKE BEPALINGEN 

Bij een goederengebrek van een object is de verhuurder slechts een verminderde huurprijs schuldig. In andere 
gevallen kan de huurder van de verhuurder het herstel van het gebrek verlangen. Daarnaast bestaat een schadever
goeding van de verhuurder, die in de wet gedifferentieerd geregeld is, afhankelijk of de schade reeds bij de 
overdracht aanwezig was, of dat deze later ontstaan is. Bij overdracht aanwezige gebreken voorziet de wet in een 
garantie aansprakelijkheid zonder inachtneming van de schuldvraag. Bij later ontstane gebreken wordt de schuld
vraag t.a.v. de verhuurder gesteld. Bij juridische gebreken gelden in wezen dezelfde regelingen. 

9.2.3.2. GEBREKEN OBJECT 

9.2.3.2.1. DEFINITIE GOEDERENGEBREK 

Over een goederengebrek aan het huurobject wordt gesproken, volgens de wettelijke definitie, indien het object 
met een fout belast is, die zijn deugdelijkheid door het contractueel vastgestelde gebruik niet slechts onwezenlijk 
opheft of mindert . Volgens de rechtspraak zijn er verschillende kwalificaties aan de gebreken toe te kennen, te 
weten: 

1.) De eerste groep betreft goederengebreken, die het huurobject onmiddellijk belasten. Typische gevallen 
zijn gebrekkige geluidswering, vochtschade door beschadigde isolering, defecte installaties. 

2.) De tweede groep zijn goederengebreken buiten het huurobject aan het gebouw of zijn totstandkoming. 
Typische voorbeelden zijn gebrekkige toestand van het trappenhuis, defecte liften, een beperkte toegang 
tot het gebouw door infrastructurele werken. 

3.) De volgende groep heeft betrekking op prestatie gebreken, omdat de huurder zijn verzorgingsplichten niet 
nakomt. Voorbeelden betreffen ontoereikende warmte- en/of waterverzorging, slechte reiniging en 
ventilatie van de gemeenschappelijke ruimten. 

4.) Groep vier wordt door gekenmerkt door invloeden van buitenaf. Dit zijn bijvoorbeeld kabaal van mede
huurders, door sloop en nieuwbouw van naastgelegen gebouwen. Problematisch is daarbij de behandeling 
van verkeerslawaai; een algemene verhoging van de verkeersintensiteit is normaal gesproken geen gebrek, 
anders komen de zaken te liggen indien een rustige straat plotseling een doorgaande weg wordt. 

5.) De laatste groep betreft de gebruiksbeperkingen die door de overheid gesteld worden, als de voor een 
concreet gebruik benodigde bouwvoorschriften niet in een gebruiksverandering voorzien. 

Omdat het begrip t.a.v. de gebreken door het wetboek niet objectief maar eerder subjectief geïnterpreteerd 
kunnen worden, komt het bij de vraag of een concrete toedracht een gebrek betreft, op de geplande en overeenge
komen gebruik aan. Zelfs bij de groepen vier en vijf is de in het contract opgenomen doelbestemming maatge
vend. Des te gedetailleerder dit omschreven is des te meer de verhuurder aansprakelijk is dat het gebouw voor het 
gestelde doeleinde in gebruik blijft. 

Volgens de uitdrukkelijke definitie van de wetgever telt ook het falen van verzekerde eigenschappen tot de 
gebreken. Een dergelijke garantie is alleen dan gegeven, indien over de naakte omschrijving van het huurobject en 
de beschrijving van het gebruiksersdoel, uit het huurcontract een wil van de verhuurder herkenbaar is, om voor 
de juistheid van bepaalde beschrijvingen te willen instaan. Bij de aanname van een garantie is terughoudendheid 
geboden, indien het huurcontract geen speciale eisen van de huurder erkent. Zo dient in geval van twijfel de 
omzet- en opbrengstbelasting van een bedrijf geen thema van een garantie zijn. 
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9.2.3.2.2. JURIDISCHE GEBREKEN 

Van een juridisch gebrek spreekt men, als het huurobject van de verhuurder wegens de rechten van een derde niet 
of niet meer tot de beschikking kan worden gesteld. Hiervan is sprake bij dubbele verhuur of indien na beëindi
ging van het hoofdhuurcontract van de eigenaar door de onderhuurder teruggave van het object wordt verlangd. 

9.2.3.3. PRESTATIE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER 

In het geval van een geconstateerd gebrek vermindert de aanspraak van een verhuurder op de huursom. Dit 
gebeurt volgens de regels zoals die bij aankoop van vastgoedobject gelden. De huurder is dus alleen een huursom 
verschuldigd, die de lagere gebruikswaarde vertegenwoordigt. Waarderingscriteria zijn daarbij aard en omvang van 
het functionele verlies, duur en aantal malen men de schade ondervindt. Ook de aanspraak op kwaliteit is een 
waarderingscriteria waarbij vooral naar de hoogte van de huurprijs wordt gekeken. In de praktijk bestaan 
richtlijnen hierover, die echter voornamelijk betrekking hebben op de verhuur van woonruimte. 
De vermindering van de huursom ontheft de verhuurder niet van de plicht tot herstel. Is het herstel vertraagd 
door schuld van de verhuurder, dan heeft de huurder het recht om zelf het defect te herstellen en de schade op de 
verhuurder te verhalen. 
Naast voornoemde rechten heeft de huurder onder de volgende omstandigheden recht op schadevergoeding 
wegens in gebreke blijven: bij een voor overdracht ontstane schade, of een na overdracht ontstane schade is door 
de verhuurder waargenomen, of de verhuurder is te laat met reparatie. In de laatste twee gevallen is de schuld 
door verhuurder voorwaardelijk; in het eerste geval is de verhuurder onvoorwaardelijk schuldig. Is de verhuurder 
aansprakelijk dan moet de verhuurder de huurder alle oorzaken van het gebrek terugvoerende directe en indirecte 
schade voldoen. 
Tenslotte kan de huurder het huurcontract onmiddellijk opzeggen, indien het object gebrekkig is, en de verhuur
der zijn plicht inwilliging van het contractueel vastgelegde gebruik niet toereikend nakomt. De huurder moet de 
verhuurder van te voren een aangepaste herstelperiode verleent hebben. 

9.2.3.4. UITSLUITING EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID 

9.2.3.4.1. ALGEMEEN 

Volgens de wet heeft de huurder geen recht op vermindering van de huursom of een schadevergoeding, indien hij 
het object in de wetenschap van een gebrek huurt. De rechtspraak past deze bepaling toe, als de huurder in de 
wetenschap is van het gebrek en de huursom zonder voorbehoud en ongekort voortbetaald. In beide gevallen blijft 
de aansprakelijk van de verhuurder van zijn herstelplicht onaangetast. 

9.2.3.4.2. CONTRACTUELE VOORWAARDEN 

De wettelijke bepalingen t.a.v. aansprakelijkheid en prestatie-garantie van de verhuurder bij gebreken zijn 
"huurdervriendelijk". De garantie aansprakelijkheid voor aanvankelijke gebreken mag in ieder geval in het kader 
van commerciële huurcontracten overwegend niet overeenstemmen met de verkeerswetgeving. Huurcontracten 
bevatten meestal regelingen die de wettelijke bepalingen inperken of geheel cq deels uitsluiten. Zover deze 
bepalingen in het kader van wederzijds goed vertrouwen aanvaard worden, bestaan daartegen geen juridische 
beperkingen. De grenzen van deze inperkingen- en uitsluitingsclausules zijn in aparte verdragen ondergebracht. 
Onmogelijk is het uitsluiten van de schuldonafhankelijke schadevergoeding voor aanvankelijke gebreken. Voor 
deze, en voor na overdracht ontstane gebreken, kan de aansprakelijkheid van de verhuurder met de bedoeling en 
grote achteloosheid beperkt worden. Een beperking van de aansprakelijkheid op de vergoeding door vertraging in 
de herstelwerkzaamheden is ongeldig. Ook het recht op zelfhulp en op een vergoeding van eventuele uitgaven kan 
niet ingeperkt worden. 
De bevoegdheid van de huurder op een inhouding op de huursom kan door rechtspraak daarentegen wel inge
perkt worden, maar dan moet de aanspraak daarop wel door de wetgever worden vastgelegd en dit moet vooraf 
gebeuren omdat de huurder beschermt wordt om het teveel betaalde altijd moet kunnen terugkrijgen. Wordt ook 
de het wettelijk recht op de terugvordering uitgesloten, dan is de gehele clausule ongeldig. 
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9.2.4.1. VERBOUWINGEN DOOR DE HUURDER 
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Veranderingen aan het huurobject door de huurder zijn volgens de wet alleen zeer beperkt toelaatbaar. In het 
bijzonder de door de huurder zonder toestemming van de huurder uitgevoerde verbouwingen zijn niet toegestaan. 
Toegestaan daarentegen -exclusief eventuele bepalingen in het huurcontract-, bij een commercieel huurcontract aan 
de buitenwand van het object inrichtingen voor reclame en bij de entree en in het trappenhuis (uithang)borden 
aan te brengen, waarbij de omvang dikwijls door de plaatselijke verordeningen bepaald zijn. 
In een enkel geval kan de huurder bij de verhuurder een aanspraak op toestemming tot verbouw hebben, indien 
de huurder aanzienlijke belangen bij de verbouwing heeft en de beschermende belangen van de verhuurder niet 
aangetast worden; een weigering van de aanvraag zou immers rechtsmisbruik zijn. 

9.2.4.2. VERDRAAGZAAMHEID VAN DE HUURDER 

De huurder moet zijnerzijds verbouwingen van de verhuurder in het huurobject, die te doel hebben de huurruim
te of gebouw te verbeteren, dulden. Deze verdraagzaamheid-plicht geldt onbeperkt en kan tot een voorlopige 
plicht tot ontruiming van de huurder leiden. Het recht op inhouding op de huursom door de huurder en 
eventuele schadevergoedingen worden hierdoor niet aangetast. 
Voor de maatregelen voor verbouwingen, die de huurder onbeperkt dulden moet, zijn de verbetering- en moderni
seringsmaatregelen te onderscheiden, waarvoor enkele beperkingen voor de verdraagzaamheid-plicht van de 
huurder bestaan. Dit zijn maatregelen, die de gebruikswaarde van verhuurde ruimte of gebouw verhogen en een 
betere benutting mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van warmte- of geluidsisolatie. De verhuurder 
dient de huurder dergelijke maatregelen vooraf mede te delen en hem de gevolgen van de ingreep uit te leggen. 

9.3. BEËINDIGING EN AFWIKKELING VAN HET HUURCONTRACT 

9.3.1. BEËINDIGING VAN HET HUURCONTRACT 

9.3.1.1. ALGEMEEN 

Termijncontracten eindigen na tijdsverloop. Overige contracten eindigen door opzegging, waarbij de wettelijke 
opzegtermijn zes maanden tot het einde van het kalenderkwartaal bedraagt. Contracten met een duur van meer 
dan 30 jaren kunnen na 30 jaren opgezegd worden, of zij lopen af na het sterven van de verhuurder of huurder. 
Huurcontracten kunnen verder door een opheffingsovereenkomst tussen de partijen eindigen of in het geval door 
een opheffende beheersacte m.b.t. uitvoering van saneringsmaatregelen. 
Voor verscheidene gevallen van contractbreuk voorziet de wet in termijnloze opzegmogelijkheden, ten gunste van 
de huurder bij contractueel nagekomen gebruik, en ten gunste van de verhuurder bij overig gebruik, vertraging 
van de huurbetaling en buitenproportioneel plichtverzuim door de huurder. 

9.3.1.2. BUITENGEWOON RECHT TOT OPZEGGING 

Naast deze gevallen zijn er verschillende afwijkende rechten tot opzegging, die plotseling plaats kunnen vinden en 
tot afwikkelingsproblemen kunnen leiden: 

a.) De dood van de huurder veroorzaakt ten gunste van de erfgenamen en de verhuurder een buitengewoon 
recht tot opzegging. 

b.) Als de huurder nadelige verbouwingen aan het object dulden of weigert de verhuurder zonder geldige 
reden onderverhuur, dan kan de huurder aanspraak maken op het buitengewoon recht tot opzegging. 

c.) De huurder is daarentegen afhankelijk van het buitengewoon recht tot opzegging van de eigenaar bij 
afloop van het vruchtgebruik door de erfgenamen, bij afloop van de bouwvergunning, in geval van 
vervreemding en bij het in beslag leggen door een curator. 
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In alle gevallen van het buitengewoon recht tot opzegging is het eigen, dat zij altijd slechts eenmaal, en wel alleen 
tot de eerste wettelijke opzegtermijn na aanvang van het voorval, toegepast kan worden. 

9.3.2. AFWIKKELING VAN HET HUURCONTRACT 

9.3.2.1. PLICHTEN VAN DE HUURDER 

Bij de beëindiging van het huurcontract verliest de huurder zijn bezitrecht. Hij is vervolgens verplicht, het 
huurobject aan de verhuurder terug te geven. Het huurcontract dient daarbij -afgezien van de onvermijdelijke 
veranderingen als gevolg van het contractuele gebruik- in de toestand te bevinden zoals deze zich bij de overdracht 
bevond. De huurder is daartoe verplicht, onafhankelijk van de kosten t.a.v. inrichting en veranderingen. Dit geldt, 
indien niets anders afgesproken werd, ook indien de verhuurder met deze inrichtingen en veranderingen ingestemd 
heeft. De taken van de huurder zijn -zoals gewoonlijk- de schoonheidsreparaties of daarmee gepaard gaande 
instandhoudingswerkzaamheden binnen het object; heeft de huurder deze niet of ondeugdelijk uitgevoerd, dan 
heeft de verhuurder aanspraak op schadevergoeding. De verhuurder moet daartoe de huurder een termijn verlenen 
om het geheel in een deugdelijke cq oorspronkelijke staat te brengen. Deze regeling voert vanuit de visie van de 
verhuurder tot vertragingen m.b.t. nieuwe huurders en afwikkelingsproblemen. Huurcontracten voorzien daardoor 
veelvuldig, dat de huurder geld schuldig is, als hij zijn plichten niet nakomt. Door een individueel verdrag kan dit 
zonder twijfel overeengekomen worden. Bij aparte contracten is de geldigheid van zulke clausules strijdig. 

9.3.2.2. RECHTEN VAN DE HUURDER 

Heeft de huurder het huurobject met een inrichting voorzien, dan kan deze zonder problemen worden weg 
genomen. Huurcontracten voorzien vaak in een bevoegdheid van verhuurder, dit te verbieden. Dergelijke clausules 
zijn volgens de wet ook geldig als de verhuurder een schadevergoeding betalen moet. In aparte contracten kan 
deze plicht tot schadeloosstelling niet geldig uitgesloten worden. 
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10. NEDERLANDSE BELASTINGEN T.A.V. BELEGGEN IN BUITENLANDS VAST
GOED 

10.1. VENNOOTSCHAPSBELASTING 

10.1.1. INLEIDING 

De vennootschapsbelasting vormt een onderdeel van de heffingen waaraan inkomen wordt onderworpen. Zoals de 
inkomensbelasting zich richt op het inkomen van natuurlijke personen, richt de vennootschapsbelasting zich op 
het inkomen -i.c. de winst- van lichamen. Zou er binnen het huidige belastingstelsel geen vennootschapsbelasting 
worden geheven, dan zou dit leiden tot ongewenste verstoringen van concurrentieverhoudingen tussen particuliere 
ondernemingen en ondernemingen van lichamen. 
Evenals de vermogensbelasting is de vennootschapsbelasting door wetsduiding een directe belasting in juridische 
zin. Naast het begrip directe belasting in juridische zin kennen we ook het begrip directe belasting in economische 
zin, waaronder wordt verstaan een belasting die wordt gedragen door degene van wie ze wordt geheven, en die 
dus niet op anderen wordt afgewenteld. Vroeger werd algemeen aangenomen, dat de vennootschapsbelasting, als 
zijnde een belasting op de winst, niet werd afgewenteld. Thans wordt echter de opvatting gehuldigd, dat deze 
belasting in beginsel voor afwenteling vatbaar is, zodat niet meer in zijn algemeenheid kan worden gesteld, dat de 
vennootschapsbelasting een directe belasting in economische zin is. 

10.1.2. SUBJECTIEVE BELASTINGPLICHT 

10.1.2.1.BELASTINGPLICHTIGEN 

De belastingplichtigen voor vennootschapsbelasting worden in de wet aangeduid als lichamen. 
De subjectieve belastingplicht omvat twee categorieën van belastingplichtigen, namelijk: 
a.) de binnenlandse belastingplichtigen (lichamen die binnen het Rijk zijn gevestigd; voor bepaalde lichamen 

wordt tevens als eis gesteld het drijven van een onderneming); 
b.) de buitenlandse belastingplichtigen (lichamen die niet binnen het Rijk zijn gevestigd, maar binnenlands 

inkomen genieten). 
De wet geeft zowel van de lichamen die als binnenlandse belastingplichtigen zijn aan te merken als van de 
lichamen die als buitenlandse belastingplichtigen zijn aan te merken een limitatieve opsomming. 

10.1.2.2. VESTIGINGSPLAATS 

In verband met het onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen is het van belang de vesti
gingsplaats van een lichaam te kennen. De Wet op de vennootschapsbelasting geeft zelf geen omschrijving van wat 
daaronder moet worden verstaan. Evenals echter met betrekking tot het woonplaatsbegrip in de inkomstenbe
lasting wordt de vraag waar een lichaam is gevestigd naar de omstandigheden beoordeeld. In het algemeen zal dit 
de plaats zijn waar de centrale leiding van het lichaam zich bevindt. 
Is evenwel een lichaam naar Nederlands recht opgericht, dan wordt het geacht binnen het Rijk te zijn gevestigd; 
beoordeling van de vestigingsplaats naar de omstandigheden komt dan niet aan de orde. Zo'n lichaam is dus steeds 
binnenlands belastingplichtig. 

10.1.2.3. BINNENLANDSE BELASTINGPLICHTIGEN 

De binnenlandse belastingplichtigen kunnen in zes groepen worden ingedeeld: 
a.) de naamloze vennootschappen; besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid; open comman

ditaire vennootschappen; andere vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is 
verdeeld; 

b.) coöperatieve verenigingen; 
c.) onderlinge verzekeringsmaatschappijen en kredietinstellingen; 
d.) verenigingen met en zonder rechtspersoonlijkheid, stichtingen en kerkgenootschappen; 
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e.) fondsen voor gemene rekening; 
f.) bepaalde ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen. 
Uit deze opsomming blijkt, dat voor de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld niet belastingplichtig zijn de 
vennootschap onder firma, de niet open commanditaire vennootschap en de burgerlijke maatschap niet op 
aandelen. 
Ad a.) De onder letter a genoemde andere vennootschappen, waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen 

is verdeeld, brengen niet alleen de burgerlijke maatschap op aandelen onder de belastingplicht, maar ook 
hier te lande gevestigde buitenlandse ondernemingen, waarvan de rechtsvorm afwijkt van het Nederlands 
recht, doch die in economische zin met de nv, de bv of de open cv overeenstemmen. Te denken valt 
hierbij aan de Duitse Aktien Gesellschaft (AG), en de Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). 

10.1.2.4. BUITENLANDSE BELASTINGPLICHTIGEN 

Als buitenlandse belastingplichtigen zijn de volgende lichamen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting 
onderworpen: 
a.) verenigingen en andere rechtspersonen; 
b.) open commanditaire vennootschappen; 
c.) niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen welk kapitaal geheel of ten dele in aandelen is 

verdeeld; 
d.) doelvermogens. 
De hiervoor vermelde lichamen kunnen slechts als buitenlandse belastingplichtigen worden aangemerkt, indien aan 
twee voorwaarden is voldaan, te weten: 
1.) het lichaam mag niet binnen het Rijk zijn gevestigd; 
2.) het lichaam moet binnenlands inkomen genieten. 

10.1.2.5. BESLOTEN VENNOOTSCHAP 

Er bestaan verscheidene motieven die een ondernemer kunnen doen besluiten een onderneming in een bv-vorm 
uit te oefenen. Aan de juridische kant is er de risico-beperking en de vergrote overdraagbaarheid van de onderne
ming., commercieel is een grotere wendbaarheid te verkrijgen door spreiding van activiteiten over verschillende 
rechtspersonen en last but no least is er de fiscale beoordelingskant: 

het meest opmerkelijke is natuurlijk het verschil in tariefstructuur. Waar de vennootschapsbelasting een 
zo goed als gelijkblijvend marginaal tarief kent, is er bij de inkomstenbelasting vanaf de belastingvrije som 
een progressief marginaal tarief; 
het heffingsobject "winst" is voor de inkomstenbelasting anders gedefinieerd dan voor de vennootschaps
belasting. Belangrijk is dat het ondernemersloon (=dat gedeelte van de winst dat toe te rekenen is aan de 
arbeidsprestatie van de ondernemer) in de inkomstenbelasting niet als bedrijfskosten kan worden aange
merkt, terwijl dit in de vorm van directie-salaris wel ten laste van de winst van de bv kan worden 
gebracht. Uiteraard is het loon van de directeur/grootaandeelhouder wel onderworpen aan de inkomsten
belasting. Bij hoge beloning doet de progressie van de inkomstenbelasting zich toch voelen; 
de uitgedeelde dividenden worden dubbel belast. Zolang de winst van de bv nog niet uitgedeeld is heeft de 
fiscus hierop een claim. Deze claim wordt effectief wanneer tot dividend-uitkering wordt overgegaan of 
een daarmee gelijk gestelde handeling wordt verricht. Indien men mogelijkheden heeft de ingehouden 
winst te realiseren door middel van een verkoop van de aandelen, is de claim beperkt tot een aanmerke
lijk-belang winstclaim als sprake is van een aanmerkelijk belangenpakket. In andere gevallen is de claim 
nihil; 
het is voor de ondernemer die onder de inkomstenbelasting onderneemt, minder gemakkelijk voor de 
bedrijfsvoering essentiële onroerende goederen als privé-vermogen aan te merken. De directeur/ grootaan
deelhouder kan niet worden verplicht dergelijke vermogensbestanddelen in de bv in te brengen, waardoor 
zij tot het privé-vermogen blijven behoren. 

Artikelen 5 en 6 van de Wet op de vennootschapsbelasting houden de mogelijkheid in om lichamen die naar hun 
aard belastingplichtig zijn, vrij te stellen, d.w.z. buiten de werkingssfeer van de vennootschapsbelasting te brengen, 
mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 
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Van een deelnemingsverhouding is sprake, indien een lichaam een belang in een ander lichaam aanhoudt ter wille 
van de daaruit voortvloeiende betrekking tussen de eigen bedrijfsvoering en de bedrijfsactiviteiten van het andere 
lichaam. 
In een deelnemingsverhouding onderscheidt men een deelnemend lichaam (de moedermaatschappij) en een lichaam 
waarin wordt deelgenomen (de dochtermaatschappij). Zonder speciale bepaling zou de winst van de dochtermaat
schappij eerst bij haar in de vennootschapsbelasting worden betrokken en vervolgens bij bijvoorbeeld uitkering 
aan de moedermaatschappij nogmaals bij laatstgenoemde maatschappij. 
De deelnemingsvrijstelling heeft nu ten doel in zulke gevallen te voorkomen, dat eenzelfde bedrijfsresultaat 
tweemaal in de vennootschapsbelasting wordt betrokken. Dit geldt zowel voor een positief als voor een negatief 
bedrijfsresultaat. In voorkomende gevallen geldt ook een "facultatieve" vrijstelling voor de dividendbelasting. 
Behoudens voor beleggingsinstellingen gelden de bepalingen inzake de deelnemingsvrijstelling voor alle belasting
plichtige lichamen. 
Niet voor elk belang dat in een ander lichaam wordt aangehouden, geldt de deelnemingsvrijstelling. Er moet 
sprake zijn van een deelneming in de zin der wet dan wel van een lidmaatschap in een coöperatie. 
Een deelneming is aanwezig wanneer en belastingplichtig lichaam: 
a.) voor ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal van een vennootschap met een ander in aandelen 

verdeeld kapitaal aandeelhouder is; of 
b.) ten minste 5% van de in omloop zijnde bewijzen van deelgerechtigheid in een fonds voor gemene 

rekening bezit. 

10.1.3.2. INHOUD VAN VRIJSTELLING 

Indien een belastingplichtige sinds het begin van het (boek)jaar onafgebroken een deelneming heeft gehad in een 
hiervoor aangegeven lichaam, blijven voordelen uit hoofde van die deelneming -of een daarmede verband houdend 
bezit aan winstbewijzen- bij het bepalen van de winst buiten aanmerking, m.a.w. deze voordelen worden bij de 
moedermaatschappij niet in de vennootschapsbelasting betrokken. Het begrip voordelen dat een bruto-bedrag 
voorstelt, dus vóór aftrek van kosten, kan zowel positieve als negatieve bedragen omvatten. Zo kunnen als 
voorbeelden van positieve bedragen worden genoemd: op de deelneming ontvangen dividend, koerswinst ter zake 
van vervreemding van de deelneming, en van negatieve bedragen: afboeking op de deelneming wegens, waardeda
ling, koersverlies bij verkoop. 
Zoals reeds is vermeld, geldt de vrijstelling slechts, indien de deelneming sedert het begin van het jaar onafgebro
ken aanwezig is geweest. Een in de loop van een jaar verworven deelneming geeft dus voor dat jaar geen recht op 
vrijstelling. Een in de loop van het jaar plaatsvindende uitbreiding van een reeds bestaande deelneming daarentegen 
geeft wel recht op de vrijstelling in het betrokken jaar. 

10.1.3.3. LIQUIDATIEVERLIEZEN 

Op de regel, dat alle voordelen (zowel positieve als negatieve) uit hoofde van een deelneming de winst van de 
moedermaatschappij niet beïnvloeden, bestaat één uitzondering, namelijk ingeval bij liquidatie van een dochter
maatschappij, de moedermaatschappij op haar deelneming verlies lijdt. In dat geval mag de moedermaatschappij 
ten laste van haar winst brengen het verschil tussen het voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag 
en de ontvangen liquidatie-uitkeringen. Zijn echter bij de verwerving van de deelneming dividendreserve meege
kocht, welke na de verkrijging zijn uitgekeerd, dan dienen deze uitkeringen op de kostprijs in mindering te 
worden gebracht. Eveneens dienen op de kostprijs van de deelneming eventueel verrichte bijboekingen ter zake 
van ontvangen bonusaandelen voor de berekening van het opgeofferde bedrag te worden geëlimineerd. 
Met betrekking tot het opgeofferde bedrag geldt voor deelnemingen, welke zijn verhandeld binnen concernver
band nog een speciale bepaling. Als opgeofferd bedrag komt niet bij de verhandeling (binnen concernverband) 
aangehouden waarde in aanmerking, doch het bij de oorspronkelijke verkrijging door het concern aan derden 
betaalde bedrag. Ook liquidatieverliezen van buitenlandse dochtermaatschappijen komen in mindering bij een 
Nederlandse moedermaatschappij. 
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10.1.3.4. LENING AAN DOCHTER 

Een deelneming kan gepaard gaan met het verstrekken van een geldlening aan de dochter. De ter zake ontvangen 
rente (en ook een eventueel verlies op de geldlening) behoren niet tot de voordelen uit hoofde van de deelneming. 

10.1.3.5. DEELNEMINGSKOSTEN 

Hiervoor hebben we gezien, dat bij het bepalen van de winst de voordelen uit hoofde van deelneming buiten 
aanmerking blijven. Bovendien hebben we gezien, dat het begrip voordelen een bruto bedrag voorstelt, d.w.z. 
vóór aftrek van kosten. Dit houdt dus in, dat de kosten welke verband houden met een deelneming bij het 
deelnemend lichaam (de moedermaatschappij) op de winst in mindering kunnen worden gebracht. 
Betreft dit echter kosten welke verband houden met de financiering van een buitenlandse dochter, hetzij recht
streeks, hetzij door tussenkomst van een Nederlandse dochter, dan vormt de rentelast geen aftrekpost bij de 
moedermaatschappij. 

10.1.3.6. VOORWAARDEN BUITENLANDSE DEELNEMINGEN 

Behalve met betrekking tot de financierings- en beheerskosten, bestaan nog een aantal afwijkingen tussen deelne
mingen in binnenlandse lichamen en die in buitenlandse lichamen. 
1.) De moedermaatschappij kan alleen aanspraak maken op de deelnemingsvrijstelling, indien de buitenlandse 

dochtermaatschappij aan een soortgelijke belasting als de Nederlandse vennootschapsbelasting is onder
worpen. 

2.) Een aandelenbezit van 5% of meer vormt niet onder alle omstandigheden een deelneming. De deelne
mingsvrijstelling geldt namelijk niet, indien de inspecteur aantoont dat het aandelenbezit het karakter 
draagt van een belegging. 

3.) Een bezit aan bewijzen van deelgerechtigheid in een buitenlands fonds voor gemene rekening geeft nooit 
aanspraak op deelnemingsvrijstelling. 

10.1.4. DE FISCALE EENHEID 

10.1.4.1. INLEIDING 

Volgens het civiele recht zijn nv's en bv's onafhankelijke rechtspersonen, ook als zij samen met andere nv's en 
bv's tot een concern behoren en in bedrijfseconomisch opzicht niet zelfstandig zijn maar onderdeel van het 
bedrijfseconomisch geheel: het concern. 
De belastingwet volgt op dit punt het civiele recht. Hoe onzelfstandig een bv of nv in materieel opzicht ook is, 
voor heffing van de vennootschapsbelasting is zij zelfstandig en moet zij zelf aangifte doen en belasting betalen. 
Indien een nv of bv alle aandelen in een andere vennootschap bezit (dus bij een 100% deelneming) kunnen op 
beide vennootschappen de regels inzake de zogenaamde fiscale eenheid worden toegepast. Voor de heffing van de 
vennootschapsbelasting wordt de dochtermaatschappij geacht te zijn opgegaan in de moedermaatschappij. Hoewel 
de dochtermaatschappij juridisch zelfstandig blijft en naar buiten ook als zodanig kan blijven optreden, bestaat er 
voor de vennootschapsbelasting nog maar één belastingplichtige, te weten de moedermaatschappij . Er wordt 
slechts één aanslag opgelegd en wel ten name van de moedermaatschappij, naar het belastbaar bedrag dat wordt 
bepaald alsof er slechts één lichaam bestaat. Het fictief opgaan van de dochtermaatschappij in de moedermaat
schappij houdt niet in dat bij de belastingheffing van de fiscale eenheid, de heffing gebaseerd wordt op de som van 
de zelfstandig bepaalde resultaten van beide maatschappijen. Het fictief opgaan van de dochtermaatschappij in de 
moedermaatschappij houdt wel in dat de bezittingen en schulden van de dochtermaatschappij rechtstreeks aan de 
moedermaatschappij worden toegerekend. De dochtermaatschappij behaalt fiscaal geen winst of verliezen meer; de 
uitkomsten van haar bedrijfsvoering gaan voortaan rechtstreeks de moedermaatschappij aan. Bij het tot stand 
komen van een fiscale eenheid worden de balansen van de moeder- en de dochtermaatschappij "in elkaar gescho
ven". Daarbij nemen de activa en passiva van de dochter de plaats in van de (tot dan toe) op de balans van de 
moedermaatschappij voorkomende aandelen in de dochter. (nb: een eventueel bij het ontstaan van een fiscale 
eenheid tot uiting komend waarderingsverschil wordt niet als winst of verlies aangemerkt.) 
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10.1.4.2. VOORDELEN 

De voordelen van een fiscale eenheid zijn: 

- De mogelijkheid tot horizontale verliescompensatie: 
het verlies van de ene vennootschap kan worden verrekend met winsten van de andere vennootschap. 

- Geen belasting over intercompagny-winsten: 
overdrachten tussen de betrokken maatschappijen hebben fiscaal geen gevolgen. 
Geen enkele overdracht binnen de fiscale eenheid leidt tot mutaties binnen het ondernemingsvermogen van de 
belastingplichtige moeder. Eerst op het moment dat de intern verschoven goederen door één van de betrokken 
vennootschappen aan derden worden verkocht, kan sprake zijn van fiscale winstrealisatie. 

- Mogelijkheid tot geruisloze reorganisatie. 
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Bovenstaand voordeel is niet beperkt tot goederenleveranties of interne dienstverlening, het omvat tevens de 
mogelijkheid van geruisloze hergroepering van vermogensbestanddelen van de betrokken vennootschappen. De 
fiscale eenheid schept aldus de mogelijkheid tot interne reorganisatie, met name in die gevallen waarin men niet 
kan of wil fuseren hetzij in aandelen, hetzij in bedrijven, tussen de betrokken vennootschappen. 

- Vereenvoudiging van winstbepaling. 
Toerekening van gemeenschappelijke kosten aan de afzonderlijke vennootschappen kan fiscaal achterwege blijven. 

- Tarief 
Het laatste voordeel is dat door samenvoeging van winsten in de fiscale eenheid de tariefdrempel van f 250.000,-, 
waarboven het vennootschapsbelasting tarief van 40% daalt tot 35%, sneller wordt overschreden. 

10.1.4.3. NADELEN 

De nadelen van een fiscale eenheid zijn: 

- Noch bij de overnemende, noch bij de overdragende partij mag aanspraak bestaan op te verrekenen verliezen. 

- Het maximum van de aftrek van de commisarissenbeloning kan onder bepaalde omstandigheden door een fiscale 
eenheid worden beperkt. 

- De vermogensaftrek bij een fiscale eenheid valt lager uit in geval een gevoegde vennootschap een negatief vermo
gen heeft. 

- De kleinschaligheidstoeslag (KST) valt lager uit omdat alle investeringen van de gehele fiscale eenheid bij elkaar 
opgeteld worden. 

10.1.4.4. WETTELIJKE VEREISTEN 

De wettelijke vereisten voor de fiscale eenheid zijn: 

1.) Alleen nv's en bv's komen in aanmerking. 

2.) De nv/bv's moeten binnen het Rijk zijn gevestigd. 
De vestigingsplaats van een vennootschap dient materieel te worden geïnterpreteerd. 

3.) De moeder moet alle aandelen in de dochter bezitten. 
Zoekgeraakte aandelen worden niet meegeteld evenals een te verwaarlozen percentage van de aandelen 
(1 % of minder) dat in handen is van derden niet als een belemmering zal worden aangemerkt. 
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4.) De tijdvakken waarover de belasting wordt geheven dienen voor beide vennootschappen samen te vallen. 
De boekjaren dienen zowel feitelijk als statutair samen te vallen. 

5.) De door de minister te stellen voorwaarden dienen te zijn vervuld. 
De door de minister te stellen voorwaarden zijn van dien aard, dat daarmee wordt voorkomen dat door 
de samenvoeging of de latere verbreking van de fiscale eenheid winsten buiten de belastingheffing zouden 
blijven. 

6.) Voor het bepalen van de winst moeten beide belastingplichtigen dezelfde bepalingen van toepassing zijn. 
Niet vereist is dat beide ondernemingen eenzelfde systeem van jaarwinst bepaling moeten volgen. Wel 
vereist is dat beide ondernemingen eenzelfde fiscaal regime kennen. 

7.) Het verzoek om als fiscale eenheid te worden aangemerkt moet afkomstig zijn van beide vennootschap-
pen. 

Een fiscale eenheid is niet beperkt tot twee vennootschappen. Zo kan een moeder met meerdere dochters een 
fiscale eenheid vormen. Ook is een fiscale eenheid mogelijk tussen haar moeder, haar dochter en haar kleindoch
ter. Voorwaarde is ook hier, dat de dochtermaatschappij op haar beurt weer in het bezit is van alle aandelen van 
de (klein)dochter. 

10.1.4.5. BALANSWAARDERING 

Punt 6 van de voorwaarden heeft betrekking op waarderingsproblemen die zich kunnen voordoen bij voeging van 
de moedermaatschappij met een of meer reeds bestaande dochtermaatschappijen. 
In de vermogensopstelling dienen de activa en passiva van de moeder en elk der dochters te worden gewaardeerd 
volgens de tot dusverre voor iedere maatschappij gevolgde gedragslijn. Ook de overgang van een dochtermaat
schappij rechtstreeks van de ene naar de andere fiscale eenheid gaat niet gepaard met een wijziging van het tot het 
verenigingstijdstip gehanteerde waarderingsstelsel. Binnen de fiscale eenheid kunnen dus voor dezelfde soorten 
activa verschillende berekeningsstelsels voorkomen. Herwaarderingen behoeven als gevolg van verschillende 
grondslagen niet te worden toegepast om tot een geconsolideerde balans te komen. 
Nieuwe en vervangende activa en passiva mogen desgewenst gewaardeerd worden volgens het waarderingssysteem 
van de moedermaatschappij. Dit doet natuurlijk niet af aan het ten allen tijde bestaande recht van de combinatie 
over te gaan op een ander waarderingsstelsel, mits dit stelsel in overeenstemming is met goed koopmansgebruik en 
mits deze overgang niet gericht is op het behalen van een incidenteel fiscaal voordeel. 

10.1.5. VERLIESREKENING 

10.1.5.1. ALGEMEEN 

De regeling inzake de verliesrekening komt praktisch geheel overeen met die van de inkomstenbelasting. 
Een verlies in de zin van de vennootschapsbelasting is aanwezig indien de berekening van de belastbare winst (of 
bij buitenlandse belastingplichtigen het binnenlands inkomen) leidt tot een negatief bedrag. 
De wet onderscheidt -evenals bij de inkomstenbelasting- aanloopverliezen, zijnde de verliezen uit onderneming, 
geleden in de eerste zes jaar van het bestaan van het lichaam, en gewone verliezen. 

10.1.5.2. GEWONE VERLIEZEN 

Een gewoon verlies wordt allereerst verrekend met de belastbare winst van de drie jaren voorafgaande aan het 
verliesjaar (carry-back) en vervolgens met de belastbare winsten van de acht jaren, volgende op het verliesjaar 
(carry-forward). 
Ingeval van carry-back worden de aanslagen over de jaren voorafgaande aan het verliesjaar, verminderd. Hierbij 
komt het oudste jaar het eerst aan bod. De verminderingen geschieden door een beschikking van de inspecteur 
met de mogelijkheid van bezwaar en beroep, zij het dat alleen tegen de grootte van het te verrekenen bedrag kan 
worden opgekomen. De componenten van de oorspronkelijke aanslag kunnen dus niet meer in bezwaar of beroep 
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worden betrokken. 
Bij carry-forward geschiedt de verrekening in de volgorde waarin de verliezen zijn ontstaan. Voorts vormt een 
gewoon verlies een element van de aanslag van het jaar waarin het verlies uiteindelijk tot compensatie komt. 
Bezwaar tegen de vaststelling van de hoogte van een verlies is dus pas mogelijk bij de aanslag over het jaar waarin 
het verlies geheel tot verrekening komt. 

10.1.5.3. AANLOOPVERLIEZEN 

Na de verrekening van de gewone verliezen, komt de verrekening van aanloopverliezen aan de beurt. Een 
aanloopverlies is een verlies uit onderneming ontstaan gedurende de eerste zes jaar van het bestaan van een 
onderneming. Een aanloopverlies is onbeperkt verrekenbaar met nadien behaalde winsten. 
Een aanloopverlies wordt bij beschikking van de inspecteur vastgesteld. Tegen de beschikking is bezwaar en 
beroep mogelijk. Een bij de beschikking te hoog vastgesteld verlies kan de inspecteur met inachtneming van de 
regels welke voor navordering gelden, herzien. 
De verrekening van aanloopverliezen geschiedt op dezelfde wijze als de verrekening van gewone verliezen; in de 
praktijk doorgaans alleen door middel van carry-forward. 

10.1.6. TARIEF 

Het tarief van de vennootschapsbelasting is proportioneel. In 1997 bedraagt het tarief, 40% van het belastbare 
bedrag of van het belastbare binnenlands bedrag tot f 250.000,-. Boven deze grens geldt een tarief van 35%. 
Naast dit tarief kent de vennootschapsbelasting nog een bijzonder tarief voor beleggingsinstellingen, te weten: 0%. 

10.1.7. AANSLAG 

Voor het voldoen van de belastingschuld is in beginsel de belastingplichtige aansprakelijk. In bepaalde gevallen zijn 
ook anderen voor de voldoening van de schuld aansprakelijk gesteld. Zo zijn hoofdelijk aansprakelijk bij: 
a.) een belastingplichtige zonder rechtspersoonlijkheid: ieder van de bestuurders; 
b.) een belastingplichtige die is ontbonden, of zijn zetel heeft verplaatst naar het buitenland: elk van de met 

de vereffening of zetelverplaatsing belaste personen; 
c.) een buitenlandse belastingplichtige: de leider van de vaste inrichting, alsmede de in Nederland wonende 

vaste vertegenwoordiger. 

10.1.8. BELEGGINGSINSTELLINGEN 

10.1.8.1. HET BEGRIP 

Beleggingsinstellingen zijn in Nederland gevestigde fondsen voor gemene rekening, nv's en bv's. Heeft een 
lichaam de status van beleggingsinstelling, dan betekent dit dat een bijzondere regeling van toepassing is . Deze 
regeling is te vinden in het artikel 28 Wet Vpb steunende Besluit Beleggingsinstellingen. De hoofdpunten van deze 
regeling zijn: 
1.) Materieel worden de beleggingsinstellingen buiten de heffing van de vennootschapsbelasting geplaatst door 

ze onder het nultarief te brengen. 
2.) Er bestaat de mogelijkheid om een herbeleggingsreserve en een afrondingsreserve te vormen. 
3.) Beleggingsinstellingen zijn verplicht hun winsten (behoudens enige daarop toe te passen, en in het besluit 

nadrukkelijk vermelde, aftrekposten) binnen acht maanden na het einde van het boekjaar uit te delen 
(=uitdelingsverplichting). 

4.) Een beleggingsinstelling heeft geen recht op investeringsaftrek. 
5.) Een beleggingsinstelling heeft het nadeel geen beroep te kunnen doen op de deelnemingsvrijstelling. 
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10.1.8.2. VOORWAARDEN STATUS BELEGGINGSINSTELLING 

Een nv, bv, of fonds voor gemene rekening wordt van rechtswege beleggingsinstelling indien aan de wettelijke 
eisen is voldaan. De status kan slechts verworven worden met ingang van een bepaald boekjaar. Aan het einde van 
het voorafgaande boekjaar worden alle bezittingen en schulden op de waarde in het economisch verkeer gesteld. 
De daaruit voortvloeiende winst wordt nog tegen het normale vennootschapsbelasting tarief belast. 
Het doel en de feitelijke werkzaamheden van het lichaam moeten bestaan uit het beleggen van vermogen. Naast 
de verplichte winstuitdeling zijn er ook aan de financiering voorwaarden verbonden. Er is een verbod opgenomen 
voor een beleggingsinstelling om de beleggingsobjecten in overwegende mate met vreemd vermogen te financieren. 
De wetgever heeft deze financieringsgrenzen opgenomen, omdat het aantrekken van vreemd vermogen een 
aanwijzing zou zijn dat geen normaal vermogensbeheer plaatsvindt, maar dat sprake is van een ondernemingsge
wijze exploitatie van het vermogen; particulieren plegen doorgaans niet met vreemd maar met eigen vermogen te 
beleggen. De financieringsgrenzen creëren op deze wijze een forfaitaire grens tussen normaal belaste (werk)maat
schappijen en beleggingsinstellingen. 
Aan de financiering met vreemde middelen zijn de volgende grenzen gesteld, de te beleggen middelen mogen 
worden gefinancierd met: 

schulden op onroerend goed tot ten hoogste 60% van de boekwaarde van het onroerend goed; 
andere schulden tot ten hoogste 20% van de boekwaarde van de overige beleggingen. 

De financieringsmaxima zijn gekoppeld aan de boekwaarde van de beleggingsobjecten. Afwaarderingen van deze 
objecten kunnen daardoor een overschrijding van de financieringsgrenzen veroorzaken. De beleggingsinstelling zal 
dan direct een deel van haar schuld moeten aflossen, bijvoorbeeld door geforceerde verkopen, teneinde status 
verlies te voorkomen. 

10.1.8.3. RATIO AFWIJKEND REGIME 

De ratio van de regeling voor beleggingsinstellingen is tweeledig. Enerzijds heeft de regeling de strekking om 
beleggingsmaatschappijen en fondsen voor gemene rekening, als maatschappelijk nuttige vormen van collectieve 
belegging buiten de heffing van de vennootschapsbelasting te houden. Anderzijds beoogt de regeling de door 
beleggingsmaatschappijen en fondsen voor gemene rekening behaalde winsten door te laten stromen naar de 
deelgerechtigden en deze zodoende onder de werkingssfeer van de inkomstenbelasting te brengen. Hiermee wordt 
voorkomen dat de natuurlijke personen in een beleggingsinstelling de beleggingswinsten onbelast kunnen oppotten 
en kunnen omzetten in onbelaste vemogenswinst door "vetmesting" van de aandelen in de beleggingsinstelling. 
Het regime van de beleggingsinstelling tendeert derhalve naar een vermogenswinstbelasting. De stok die bij die 
oppotting achter de deur staat (wanneer men zich onttrekt aan de uitdelingsverplichting) is dat de winsten worden 
getroffen door de vennootschapsbelasting omdat men dan niet de status van beleggingsinstelling kan verkrijgen cq 
behouden en dus het nultarief niet van toepassing is. 

10.1.8.4. UITSLUITING VAN CONCERNDOCHTERS 

In het verleden werd het regime voor de beleggingsinstellingen ook door aandelen-vennootschappen gebruikt om 
daarin onbelast beleggingswinsten op te potten. Daarom zijn nadere eisen gesteld aan de aandeelhouders van de 
beleggingsinstelling. Deze anti-misbruik bepaling is sinds 1 juli 1990 van kracht. Sinds genoemde datum moet 
onderscheid worden gemaakt tussen officieel op de beurs genoteerde beleggingsinstellingen en niet genoteerde 
beleggingsinstellingen. De wetgever heeft willen bereiken dat beleggingsmaatschappijen die beheerst worden door 
financiële instellingen die zelf niet de status van beleggingsinstelling hebben (bijvoorbeeld een verzekeringsmaat
schappij) van de faciliteit worden uitgesloten. 
Van de ter beurze genoteerde aandelen in een beleggingsinstelling mag niet meer dan 45% in handen zijn van één 
belastingplichtig lichaam of van gelieerde belastingplichtige lichamen. Bij niet ter beurze genoteerde aandelen 
behoort voor behoud van de status beleggingsinstelling 75% van de aandelen bij natuurlijke personen, niet
belastingplichtige lichamen of erkende beleggingsinstellingen te berusten. 
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10.1.8.5. WINSTBEPALING 

In het Besluit Beleggingsinstellingen en ook in de wet Vpb zijn bijzondere bepalingen opgenomen met betrekking 
tot de winstbepaling bij beleggingsinstellingen. Het zal duidelijk zijn dat, door toepassing zijn van het nultarief, 
deze bepalingen geen directe betekenis hebben voor de heffing van de vennootschapsbelasting. Zij zijn, doordat de 
uitkomst van de jaarlijkse winstberekening maatstaf is voor wat uitgedeeld moet worden, gericht op wat men in 
feite onder de uitdelingsverplichting en dien tengevolge onder de werkingssfeer van de Wet op de Inkomstenbelas
ting willen brengen. 
Het regime voor de beleggingsinstelling bevat regels die de uitkomst van de winstberekening (en dus ook de 
uitdelingsverplichting) op een hoger niveau brengen dan de uitkomst die verkregen zou worden bij toepassing van 
de normale in de Wet Vpb gestelde regels. Te noemen valt dan het uitsluiten van beleggingsinstellingen van de 
deelnemingsvrijstelling en investeringsaftrek. 
Aan de andere kant zijn er twee van belang zijn de reserves, te weten de herbeleggingsreserve en de afrondingsre
serve. Toevoeging aan deze reserves betekent dat deze bedragen buiten de jaarlijkse winstbepaling, en daarmee 
indirect buiten de uitdelingsverplichting geplaatst worden. De afrondingsreserve heeft als ratio de uitdelingen op 
de aandelen in de beleggingsinstelling te kunnen afronden en is van minder belang. Van meer importantie is de 
herbellegingsreserve. 

10.1.8.6. HERBELEGGINGSRESERVE 

In de herbeleggingsreserve mogen worden opgenomen de koerswinsten op effecten en de vervreemdingswinsten op 
vastgoed. Koersverliezen en vervreemdingsverliezen moeten op die reserve worden afgeboekt. Omdat ook de 
vervreemdingswinsten op vastgoed aan de herbeleggingsreserve kunnen worden toegevoegd, mogen de beleg
gingsinstellingen bij vervreemding van vastgoed geen vervangingsreserve vormen. Er bestaat geen keuze, de 
winsten moeten, wanneer een beleggingsinstelling wil reserveren, in de herbeleggingsreserve worden onderge
bracht. In het algemeen is de regeling een herbeleggingsreserve te moeten vormen in plaats van een afzonderlijke 
koersverschillen-reserve en een vervangingsreserve voor het vastgoed in het voordeel van de beleggingsinstelling, 
omdat het de mogelijkheid openlaat bij herbelegging te switchen tussen vastgoed en effecten. 
Uitsluitend ten aanzien van effecten geldt de regeling, dat ook niet-gerealiseerde koerswinsten aan de herbellegings
reserve kunnen worden toegevoegd (en dat niet-gerealiseerde koersverliezen uit de reserve moeten worden 
bestreden). Voor alle overige beleggingen geldt de realisatie-eis: alleen gerealiseerde (vervreemdings)winsten op de 
overige beleggingen kunnen aan de herbeleggingsreserve worden gedoteerd (gerealiseerde verliezen dienen op de 
reserve te worden afgeboekt). Niet gerealiseerde winsten op deze beleggingen, bijvoorbeeld een herwaardering (na 
een afwaardering op lagere bedrijfswaarde) tot de historische kostprijs minus de afschrijvingen, kunnen niet in de 
reserve worden ondergebracht, doch verhogen de uitdelingsverplichting; niet-gerealiseerde verliezen, bijvoorbeeld 
als gevolg van een afwaardering naar lagere bedrijfswaarde, behoeven niet uit de reserve te worden bestreden, doch 
verlagen de uitdelingsverplichting. 
De toevoeging aan de herbeleggingsreserve is aan een jaarlimiet en aan twee absolute limieten gebonden. De 
jaarlimiet houdt in dat de toevoeging aan de reserve in een jaar niet hoger kan zijn dan het belastbare bedrag 
(belastbare winst minus de verrekenbare verliezen), berekend zonder deze toevoeging. De herbeleggingsreserve is 
verder gebonden aan twee absolute limieten; zij mag de laagste van deze twee niet overschrijden, gebeurt dat wel 
dan moet de reserve aan de winst worden toegevoegd. 
De limieten zijn: 

de boekwaarde van de beleggingen; 
het fiscale vermogen verminderd met het gestorte kapitaal, met de overige toelaatbare reserves en met de 
over het jaar vast te stellen uitdelingen van winst. 

10.1.8.7. DEELNEMINGSVRIJSTELLING 

De beleggingsinstellingen nemen in het kader van deelnemingsvrijstelling in tweeërlei opzichten een bijzondere 
positie in. Ten eerste kan een beleggingsinstelling geen aanspraak maken op de deelnemingsvrijstelling en ten 
tweede is deelnemingsvrijstelling niet van toepassing op een deelneming in een beleggingsinstelling. 
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10.2. OVERDRACHTSBELASTING 

Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van binnen Nederland gelegen onroerende zaken 
of van rechten waaraan deze zijn onderworpen. Onder "verkrijging" wordt verstaan: 
a.) de eigendomsverkrijging overeenkomstig het burgerlijk recht; 
b.) de verkrijging van het economische eigendom. 
Het onderscheid tussen beide vormen van het belastbare feit komt vooral tot uitdrukking in aspecten als meldings
plicht en aansprakelijkheid. In veel gevallen zullen de verkrijging van de juridische en economische eigendom 
samenvallen; in zo'n situatie is één maal overdrachtsbelasting verschuldigd. 
Alle rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen kunnen worden genoemd het recht van erfpacht, opstal 
of beklemming en een erf-dienstbaarheid. Voor de overdrachtsbelasting tellen niet mee de rechten van hypotheek, 
pand en grondrente. Het recht van bezit moet worden beoordeeld in het licht van de vraag of de verkrijging van 
bezit als verkrijging van economische eigendom moet worden aangemerkt. 
Niet relevant is waar de verkoper en/ of de verkrijger (=koper) woont; beslissend is de ligging van het onroerende 
goed. Degene van wie de overdrachtsbelasting wordt geheven is de verkrijger; verkoop "vrij op naam" brengt 
daarin geen verandering. 
Daar deze belasting geldt dus niet voor Nederlandse beleggers t.a.v. hun buitenlands vastgoed en zal daarom niet 
verder worden doorgelicht. 
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11. DUITSE BELASTINGEN T.A.V. BUITENLANDSE VASTGOED-BELEGGERS 

11.1. VENNOOTSCHAPSBELASTING (KÖRPERSCHAFTSTEUER) 

11.1.1. BELASTINGSUBJECT 
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De onbeperkte vennootschapsbelastingplicht heeft betrekking op de uitvoerende vennootschappen, persoonsvereni
gingen en doelvermogens, indien zij hun vestigingsplaats en/of directievoering in Duitsland hebben. Van belang 
voor dit onderzoek zijn slechts de ondernemingsvormen van de AG (in Nederland te vergelijken met de nv) en de 
GmbH (bv). 
Deze onbeperkte belastingplicht omvat het totale inkomen van de vennootschap vergaard over de hele wereld. 
Beperkt vennootschapsbelastingplichtig zijn: 

vennootschappen, verenigingen en andere rechtspersonen en doelvermogens, met in Duitsland verkregen 
inkomsten, die noch hun vestigingsplaats noch hun directievoering in Duitsland hebben; 
overige vennootschappen, verenigingen en andere rechtspersonen en doelvermogens, die niet onbeperkt 
belastingplichtig zijn m.b.t. hun in Duitsland verkregen inkomsten, voor wie een belastingaftrek te 
verwachten valt. 

Men spreekt van in Duitsland verkregen inkomsten indien de inkomstenbron (vestigingsplaats) in Duitsland is 
gelegen of een werkzaamheid in Duitsland wordt uitgeoefend. 

11.1.2. SUBJECTIEVE BELASTINGVRIJSTELLINGEN 

De Duitse wetgever voorziet een aantal subjectieve vrijstellingen voor de vennootschapsbelasting. Naast bepaalde 
ondernemingen (de Deutsche Bundesbank, Kreditanstalt für Wiederaufbau) zijn in het algemeen vennootschappen 
voor het algemeen nut en -onder bepaalde voorwaarden- verzorgingsinrichtingen vrijgesteld van vennootschapsbe
lasting. 
Een dergelijke vrijstelling veroorzaakt vaak inperkingen, die in afzonderlijke wettelijke regelingen -bijvoorbeeld de 
richtlijnen t.a.v. beheer- zijn opgenomen. 

11.1.3. INKOMENSBEPALING EN BELASTINGGRONDSLAG 

De vennootschapsbelasting is een jaarlijkse belasting, die aan de belastbare inkomsten afgemeten en aangeslagen 
wordt. De inkomensbepaling gebeurt volgens de voorschriften van het belastingkantoor. Duitse vennootschappen 
zijn volgens het handelsrecht verplicht, boekhouding te voeren en jaarlijks een balans op te stellen, volgens de 
aanwijzingen van het handelsrecht. Het doel van de handelsbalans is het vermogen van de vennootschap te 
beschermen voor de schuldeisers. In combinatie met het voorzichtigheidsprincipe wordt de balans zo laag mogelijk 
gesteld. Dit is in strijd met het doel van de fiscus om over een zo hoog mogelijke winst de belasting-inkomsten te 
maximaliseren. Omdat deze principes niet te verenigen zijn worden, volgens handelsrechtelijke regels, afzonderlij
ke balansen proportioneel gemodificeerd. Het resultaat is de zogenoemde "belastingbalans". Met als uitgang de 
belastbare inkomsten is de winst te herleiden uit deze belastingbalans, welke is afgeleid van de handelsbalans. 
Tevens kunnen uit deze balans winstcorrecties zichtbaar worden die buiten de handelsbalans om zijn doorgevoerd 
(bijvoorbeeld verdekte winstuitkeringen). Bepaalde uitgaven kwalificeert de Duitse fiscus in ieder geval als niet 
aftrekbaar, ongeacht of het handelsrechtelijk wel of geen uitgaven betreft; daartoe behoren in het bijzonder de 
niet-aftrekbare belastingen (zoals de vennootschapsbelasting zelf, de vermogensbelasting, en de omzetbelasting voor 
eigen gebruik), geldelijke straffen uit strafprocedures en de helft van eventueel betaalde commisarissenbeloningen. 

11.1.4. TARIEF 

Voor onbeperkt belastingplichtige vennootschappen bedraagt het vennootschapsbelasting-tarief 45% van de 
belastbare inkomsten. Bij winstuitkeringen wordt de uitkeringsbelasting van 30% gebruikt, dus de belasting wordt 
met 1/3 omlaag gebracht (het verschil tussen de bedragen wordt verrekend cq teruggegeven). Dat kan ook nog 
gebeuren jaren nadat de oorspronkelijke winst is ontstaan, en over het volle tarief belasting is geheven. 
Voor beperkt belastingplichtigen geldt een belastingtarief van 42%, onafhankelijk of en hoeveel winst uitgekeerd 
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Op 1 januari 1997 wordt een solidariteitstoeslag op de vennootschapsbelasting geheven, die 7,5% van de vennoot
schapsbelasting bedraagt. Deze toeslag geldt alleen voor de deelstaten die tot het vroegere West-Duitsland behoor
den (exclusief West-Berlijn). 

11.2. BEDRIJFSBELASTING (GEWERBESTEUER) 

11.2.1. BELASTINGSUBJECT 

Belastingplichtige is de ondernemer, voor wiens rekening het bedrijf haar activiteiten uitvoert. Dat zijn in het 
geval van commerciële activiteiten eigenlijk de vennoten; de wetgever geeft echter uitdrukkelijk aan, dat de 
vennootschap zelf belastingplichtig is, waardoor bescheiden aan de vennootschap gericht kunnen worden en 
onmiddellijk op het vermogen van de vennootschap beslag kan worden gelegd. Wordt het bedrijf gerund door een 
juridisch rechtspersoon, dan is de vennoot zelf ondernemer en belastingplichtige. 

11.2.2. BELASTINGOBJECT 

Het bedrijf is het belastingobject van de bedrijfsbelasting. Onder bedrijf wordt een commerciële onderneming 
verstaan. 
Bv's cq nv's gelden steeds als bedrijf. De activiteiten van een vennootschap zijn ten volle bedrijfsbelastingplichtig, 
ook als de vennootschap naast andere -niet commerciële activiteiten- ook een commerciële activiteit uitoefent, of 
indien zij weliswaar geen enkele commerciële activiteit uitoefent, maar commercieel geënt zijn. Indien bij deze 
bedrijven dus uitsluitend één of meerdere bv's of nv's, persoonlijk aansprakelijke vennoten zijn; en alleen zij, of 
buitenstaande (niet-vennoten) tot de directievoering bevoegd zijn, zoals bijvoorbeeld bij een GmbH & Co. het 
geval is, of bij een maatschap (GbR) het geval kan zijn. 

11.2.3. BELASTINGGRONDSLAG 

Het uniforme bedrijfsbelastingsbedrag is de grondslag van de bedrijfsbelasting. Het uiteindelijk te betalen bedrag is 
afhankelijk van het bedrijfskapitaal en de bedrijfsopbrengst. 

11.2.3.1. BEDRIJFSOPBRENGST 

Uitgangspunt van de bedrijfsopbrengst is volgens de wetgever de vastgestelde winst uit de activiteiten van de 
onderneming. Dit bedrag wordt met bepaalde toerekeningen vermeerdert en met kortingen vermindert. 
Toerekeningen bestaande uit: 

de helft van de vergoeding voor schulden, die economisch met de stichting of het aanwerven van het 
bedrijf, of van een aandeel in het bedrijf, of met de verwijdering of verbetering van het bedrijf samenhan
gen. Of die niet alleen dienen om het bedrijfskapitaal te versterken (zgn. langdurige schulden); 
de bonusaandelen van een stille vennoot, als deze door de ontvanger niet tot de belasting volgens de 
bedrijfsbelasting toe te wijzen zijn. 
de helft van de betaalde huur voor het gebruik van vreemde roerende of immateriële goederen. 
Verliezen uit deelneming aan persoonlijke vennootschappen (V.O.F, maatschappen, etc.) . 

Kortingen bestaande uit: 
1,2% van de Einheitswert, uit de bedrijfsopbrengst, toebehorende grondbezit. 
de waarde van de opbrengst van een Duitse onderneming, die geen in Duitsland gelegen vestigingsplaats 
heeft. 
Winsten uit deelnemingen van minstens 10% in Duitse en -onder bepaalde voorwaarden- ook niet-Duitse 
nv's en bv's. 
De niet-aftrekbare kosten bij de vennootschapsbelasting winstbepaling, onder andere voor een overmatige 
leverage van een Duitse bv door haar niet-Duitse aandeelhouders. 
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11.2.3.2. BEDRIJFSKAPITAAL 

Tot het bedrijfskapitaal ligt de Einheitswert van de onderneming in combinatie met de taxatiewaarde door de 
overheid te grondslag. Ook het bedrijfskapitaal is onderhevig aan toerekeningen en kortingen. 
De toerekeningen bestaan uit: 

duurzame schulden, rente en lasten alsook stille deelnemingen, voor zover zij bij de vaststelling van de 
Einheitswert vermindert werden. Duurzame schulden worden slechts voor de helft meegerekend, en 
slechts alleen indien het aftrekbaar bedrag boven de 50.000 DM ligt. 
de waarde van goederen welke niet tot het bedrijfskapitaal behoren, maar wel de onderneming dienen, 
voor zover zij niet vermindert werden op de Einheitswert. 

Kortingen zijn: 
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de waarde van het bedrijfskapitaal hetgeen aangewend wordt voor deelneming aan zowel Duitse als niet
Duitse commerciële persoonlijke vennootschappen. 
de waarde van het bedrijfskapitaal hetgeen aangewend wordt voor deelneming van minimaal 10% in een 
Duitse bv of nv en -onder bepaalde voorwaarden- ook niet-Duitse bv's of nv's. 

11.2.3.3. VASTSTELLING UNIFORME BEDRIJFSBELASTINGBEDRAG 

Voor de berekening van de belastingsgrondslag voor de bedrijfsbelasting worden de bedrijfsopbrengst en het 
bedrijfskapitaal -met een belastingvrije voet van 120.000 DM- geïndexeerd. 
Deze indexcijfers bedragen: 

voor de bedrijfsopbrengst 5%; 
voor het bedrijfskapitaal 0,2%. 

Met behulp van deze indexcijfers ontstaat de uniforme belastinggrondslag voor de bedrijfsbelasting. 

11.2.4. AANSLAGTARIEF 

Op het uniforme belastingbedrag wordt door de gemeente waarin de onderneming gevestigd is een aanslagtarief 
aangewend. Dit aanslagtarief wijzigt regelmatig en verschilt per gemeente. Voor, bijvoorbeeld, Frankfurt bedraagt 
dit 515%, in München 490%, Hamburg en Leipzig 450% en in Berlijn is dit 300%. 
Nu kan men het totale bedrijfsbelastingbedrag berekenen door: 

(Bedrijfsopbrengst x5%+ Bedrijfskapitaal x2%)x (aanslagtarief/100) 
Bedrijfsbelasting=-----------------------------

1 + ((Sx aanslagtarief)/ 10.000) 

11.3. AFSCHRIJVINGEN 

11.3.1. VER WERF- EN STICHTINGSKOSTEN 

De onderliggende maatstaf voor de taxatiewaarde met betrekking tot de onroerend goed belasting van een gebouw 
worden geleverd door de verwervings- cq stichtingskosten. Beide begrippen berusten op de aanname dat een 
gebouw, fundamenteel gezien, waard is hetgeen het gekost heeft. De belastinggrondslag voor afschrijvingen wordt 
aldus geleverd door de verwervings- en stichtingskosten. 

11.3.1.1. VERWERVINGSKOSTEN 

Gekochte gebouwen zijn op de verwervingskosten te waarderen. Tot de verwervingskosten behoren alle aanwen
dingen, die nodig waren om het gebouw te verwerven en het in een gewenste staat te brengen. Daarmee behoren 
dus ook de kosten die betrekking hebben op de servicekosten zoals makelaarsvergoedingen, bouwrijp maken, 
adviseurskosten en overdrachtsbelasting. Aanwendingen, die na afloop van de aankoop plaatsvinden zoals gemeen
tebelasting kunnen niet tot de verwervingskosten worden gerekend. 
De koopprijs is de basis voor de verwervingskosten. Verminderingen op de koopprijs (kortingen) zijn aftrekbaar. 
Tot de koopprijs en dus ook tot de verwervingskosten, behoort ook de waarde van de overgenomen vaste 
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inrichting. Bij de aanschaf van bebouwde grondstukken moet een opdeling worden gemaakt tussen de grond- en 
opstallenprijs. Het is namelijk niet mogelijk om op de grond af te schrijven in tegenstelling tot de opstallen. 
Voorheffingen die bij de omzetbelasting ten volle kunnen worden afgetrokken, behoren niet bij de verwervings
kosten. Voorheffingen kunnen wel toegerekend worden tot de verwervingskosten indien zij niet aftrekbaar zijn. 

11.3. 1.2. STICHTINGSKOSTEN 

Tot de stichtingskosten behoren alle aanwendingen, die bij de stichting van een gebouw door eigen bedrijf of door 
derden zijn gemaakt. 
Dwingend tot de stichtingskosten behoren: 

materiaalkosten; 
fabricagekosten; 
bijzondere kosten m.b.t. de fabricage. 

Naar voorkeur kunnen deze kosten verhoogd worden met: 
materieelkosten; 
organisatiekosten; 
gebruik van het belegd vermogen; 
kosten van algemene aard. 

Bij gebouwen behoren naast de eigenlijke kosten tot oprichting van het gebouw ook de openingskosten alsook 
kosten, die in samenhang met de bouw-goedkeuring en voor de aflossing van rechten voor derden ontstaan, tot de 
stichtingskosten. Wordt een gebouw voor de sloop gekocht, om er een nieuw gebouw te kunnen realiseren, dan 
zijn de sloopkosten evenals de boekwaarde van het oude gebouw tot de stichtingskosten toe te rekenen. Dit geldt 
alleen indien het gebouw nog niet zijn technische of economische levensduur verbruikt had. 
Het verschil met de verwervingskosten kunnen stichtingskosten ook na de oplevering van een gebouw ontstaan. 
Het betreft dan aanwendingen die een meer optimale benutting van het gebouw veroorzaken en wezenlijke 
technische verbeteringen waarvan de economische opbrengst meer bedraagt dan de kostprijs ervan. 

11.3.2. AFSCHRIJVINGEN 

11.3.2.1. ALGEMEEN 

Verwervings- cq stichtingskosten voor economische goederen, die aan slijtage onderhevig zijn en van welke de 
gebruiksduur meer dan één jaar bedraagt, mogen fundamenteel niet meteen als bedrijfskosten afgetrokken worden. 
De kosten zijn veeleer door afschrijvingen over de voorzienbare gebruiksduur afgemeten te verdelen. Bij bebouw
de grondstukken behoren enkel de gebouwen tot de goederen welke onderhevig zijn aan slijtage en waar dus over 
afgeschreven kan worden. 
Uit belastingtechnisch oogpunt zijn de volgende afschrijvingsmethodes te onderscheiden: 
1.) aftrekbaar wegens slijtage (AfA); 
2.) aftrekbaar wegens vermindering van bestanddelen (AfS); 
3.) aftrekbaar wegens buitengewone technische en economische slijtage; 
4.) afschrijving van waarde-delen; 
5.) verhoogd aftrekbaar en bijzondere afschrijvingen; 
6.) Fördergebiet afschrijvingen (alleen voormalige DDR). 
De uitvoering van de planmatige eerste methode is verplicht. Abusievelijk in gebreke gebleven van deze methode 
kunnen achterhaald worden. Belastinggrondslag voor de afschrijvingen zijn fundamenteel de werkelijke verwer
vings- en stichtingskosten. Voor zover deze niet voorhanden zijn, wordt de belastinggrondslag bepaald door 
bijvoorbeeld het ingelegde kapitaal, de waarde of de belastinggrondslag van de vorige eigenaar. 

Duitse be/11Stin.5cn t.n .v. buitcnl,mdsc v11SWcd-be/eMcrs 



Bijlnge 121 

11.3.2.2. AFSCHRIJVINGEN OP GEBOUWEN EN GEBOUWDELEN 

11.3.2.2.1. HET BEGRIP GEBOUW 

In samenhang met afschrijvingen op gebouwen zijn tussen de eigenlijke gebouwen, zelfstandige cq onzelfstandige 
gebouwdelen, bedrijfsinrichting en schijn-bestanddelen alsook aanbouwingen en verbouwingen door huurders te 
onderscheiden. 
Een gebouw is volgens de Duitse taxatieleer een bouwwerk op eigen of vreemde grond en bodem, dat mensen of 
zaken door ruimtelijke omsluiting bescherming biedt tegen invloeden van buitenaf, het verblijf van mensen garan
deert, met de grond en bodem vast verbonden is en bovendien duidelijk standvast en bestendig is. Onzelfstandige 
gebouwdelen zijn delen van een gebouw die slechts een functie uit oefenen in samenhang met het gebouw als 
geheel, maar zelfstandig geen volledige gebouwfunctie kunnen uitoefenen. Afschrijvingen zijn alleen in samenhang 
met het gehele gebouw mogelijk. Bedrijfsinrichtingen en schijn-bestanddelen behoren tot de niet-vaste inrichting 
en dienen ook zo afgeschreven te worden. Aanbouwingen en verbouwingen door huurders behoren tot de vaste 
inrichting en dienen lineair te worden afgeschreven. 

11.3.2.2.2. GEBOUW AFSCHRIJVINGEN 

Te onderscheiden zijn gebouwen die in bedrijfsvermogen en in privé-vermogen gehouden worden. Hier wordt het 
beperkt tot het bedrijfsvermogen. 

1.) Lineaire AfA 
Bij de lineaire AfA (AfA in jaarlijks gelijke bedragen) worden de verwervings- cq stichtingskosten 
gelijkmatig over de voorzienbare gebruiksperiode verdeeld: 

Bij gebouwen, die een bedrijfsvermogen toebehoren, die in geen woondoeleinden voor
zien, en na 31 maart 1985 opgeleverd zijn, bedraagt de afschrijving 4% per jaar. 
Bij gebouwen die niet onder bovenstaande regeling vallen, bedraagt de afschrijving 
jaarlijks 2% voor gebouwen die na 31 december 1924 zijn opgeleverd, en 2,5% indien het 
gebouw voor 1 januari 1925 is opgeleverd. 

Deze regeling betreft zowel gebouwen, die woondoeleinden dienen, ook als zij tot het bedrijfsvermogen 
behoren, alsook de commercieel in gebruik verhuurde gebouwen, die de eigenaar in het privé-vermogen 
houdt. 

2.) Degressieve AfA 
Degressief afschrijven is alleen toegestaan voor gebouwen die woondoeleinden dienen, en zullen dus in het 
kader van dit onderzoek niet verder onderzocht worden. 

11.4. KAPITAAL BELASTINGEN 

11.4.1. TAXATIEVOORSCHRIFTEN 

11.4.1.1. ALGEMEEN 

De taxatievoorschriften geven het algemene deel voor een serie van kapitaal- en handelsbelastingen, die bij 
toepassing uit één of meerdere consumentengoederen bestaande economische eenheden getaxeerd moeten worden. 
Dit zonder dat de waardebepaling van volgens de regels van de directe opbrengstbelasting opgestelde belastingba
lans overgenomen worden. Het wezenlijke hoofdthema van de taxatievoorschriften is de bepaling van de zgn. 
eenheidswaarde (Einheitswerte) . Deze geldt voor de vermogensbelasting, de bedrijfs(kapitaal)belasting, de grondbe
lasting, en deels voor de grond-aankoopbelasting en de erfschap- en schenkingsbelasting. 
De eenheidswaarden van het grondbezit worden volgens de waarde verhoudingen op 1 januari 1964 vastgesteld. 
De eenheidswaarden van 1964 worden met een vaste toeslag van 40% toegepast. Resultaat is, dat de reële eenheids
waarde van het grondbezit, in het algemeen, slechts 10 tot 30% van de toenmalige handelswaarde vertegenwoor
digt. 
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11.4.1.2. GRONDVERMOGEN 

Tot het grondvermogen behoort: 

- grond, gebouwen, overige bestanddelen en het toebehoor; 
- bouwvergunningen; 
- eigendom van woning, deeleigendom, en (gedeeltelijke) bouwvergunning voor woning(en). 

Niet genoemd worden bodemschatten en losse inrichtingen (ook indien dit wezenlijke bestanddelen zijn). 
Afhankelijk van de bebouwingstoestand van een grondstuk wordt de taxatie-methodiek vastgesteld. Te onderschei
den zijn de onbebouwde grondstukken, bebouwde grondstukken, en grondstukken in de toestand van de bebou
wmg. 

10.4.1.2.1. ONBEBOUWDE GRONDSTUKKEN 

Onbebouwde grondstukken worden met de "algemene waarde" getaxeerd. De "algemene waarde" is ongeveer 
gelijk aan de handelswaarde, maar dan bepaald volgens de waarde op 1 januari 1964. 
Onbebouwde grondstukken zijn grondstukken, waarop zich geen bruikbare gebouwen bevinden. Een grondstuk 
geldt ook als onbebouwd, als de bestaande opstallen of van geen betekenis zijn of de gebouwen door schade en 
verval voor langere tijd onbruikbaar zijn. 

11.4.1.2.2. BEBOUWDE GRONDSTUKKEN 

Bebouwde grondstukken zijn grondstukken, waarop bruikbare gebouwen met enige betekenis staan. De bruikbaar
heid begint op het tijdstip waarop het gebouw wordt opgeleverd. Gebouwen zijn voor de eenheidswaardering 
opgeleverd, als de toekomstige gebruikers het gebruik kan worden gevergd; de aanwezigheid van bouwactiviteiten 
staat hier buiten. 
De bepaling van de eenheidswaarde van bebouwde grondstukken gebeurt volgens de procedure in zake de 
opbrengstwaarde of de kapitaalswaarde van het goed. Volgens de opbrengstwaarde procedure worden getaxeerd: 

huurwoning-grondstukken; 
bedrijfsgrondstukken; 
gemengd gebruikte grondstukken; . . 
eengezmswonmgen; 

. . 
tweegez1nswon1ngen. 

Bij overige bebouwde grondstukken wordt de procedure van de reële kapitaalswaarde toegepast, en in uitzonde
rings gevallen, ook bij een- en tweegezinswoningen indien de bouw of uitrusting wezenlijk van normale een- en 
tweegezinswoningen verschilt. 

11.4.1.2.2.1. PROCEDURE VOLGENS OPBRENGSTWAARDE 

Bij de procedure in zake opbrengstwaarde wordt de waarde van het grondstuk door toepassing van een vermenig
vuldigingsfactor op de bruto jaarhuur van het grondstuk bepaalt. Uitgangspunt van de taxatie is daarmee de 
jaarlijkse bruto opbrengst van het grondstuk. De grondstukswaarde omvat de bodemwaarde, de gebouwwaarde en 
de waarde van de buiten inrichting. 
De bruto jaarhuur is de totale opbrengst die de huurder voor het gebruik van het grondstuk, op grond van de 
contractuele overeenkomsten volgens de toestand bij overdracht voor een jaar heeft te voldoen. Dit is inclusief 
kosten en prestaties die door de huurder worden uitgeleverd. In plaats van de bruto jaarhuur wordt bij eigenge
bruik, ongebruikte, tot het vorige gebruik of gratis toevertrouwde grondstukken of delen hiervan, de gewoonlijke 
huur berekend. De gewoonlijke huur wordt in geschat op basis voor de bruto jaarhuur voor gelijkwaardige 
ruimten. 
De vermenigvuldigingsfactor wordt bepaald afhankelijk van het type grondstuk, de bouwwijze, de uitvoering, en 
het bouwjaar van de gebouwen alsook het aantal inwoners van de betreffende gemeente. Bijzondere omstandighe
den kunnen of tot een verhoging (b.v. zeer grote grondstukken) of tot een verlaging (b.v. lawaai, rook, reuk) van 
de opbrengstwaarde leiden. 
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11.4.1.2.2.2. PROCEDURE VOLGENS KAPIT AALSW AARDE 

Bij de procedure volgens de kapitaalswaarde wordt de waarde van het grondstuk door de optelsom van bodem
waarde, gebouw(en)waarde en van de waarde van de buiteninrichting bepaalt. De hieruit voortvloeiende uitgangs
waarde wordt door toepassing van een door de wetgever vastgestelde waarde-getal op de algemene waarde, 
derhalve de handelswaarde op 1-1-1964, opgemaakt. 

11.4.1.2.3. BEBOUWING IN OPRICHTING, BOUWVERGUNNINGEN E.A. 

Voor de taxatie van grondstukken met bebouwing in oprichting, (nieuwe) bouwvergunningen, wooneigendom en 
deeleigendom alsook gebouwen op vreemde bodem gelden bijzondere regels. 

11.4.2. VERMOGENSBELASTING 

De vermogensbelasting is een persoonsbelasting voor natuurlijke en juridische rechtspersonen, m.a.w. de individue
le verhoudingen van de belastingplichtigen bepalen de hoogte van de belasting. De wettelijke grondslag van de 
vermogensbelasting is de vermogens-belastingwet. Deze wet regelt noch, welk vermogen de belasting onderlegt, 
noch hoe dit vermogen getaxeerd wordt. Dit wordt bepaald door de taxatiewet. 

11.4.2.1. BELASTING SUBJECT & BELASTINGPLICHT 

Belastingplichtig zijn natuurlijke en juridische rechtspersonen (b.v. kapitaalmaatschappijen) alsook enkele niet
rechtspersonen (niet juridisch aansprakelijke verenigingen, stichtingen en doelvermogens van particulieren). Niet 
zelf plichtig voor de vermogensbelasting zijn persoonsvennootschappen (GbR, KG, GmbH & Co.); belastingplich
tig zijn enkel de vennoten. Bij kapitaalmaatschappijen wordt de vennootschap zelf en hun vennoten belast. Dit 
kan tot een dubbele vermogensbelasting voeren. · 
Te onderscheiden zijn de onbeperkte en beperkte belastingplicht. Onbeperkt belastingplichtig zijn: 

natuurlijke personen, die in Duitsland hun woonplaats of hun normaal oponthoud hebben; 
lichamen, persoonsverenigingen en vermogensgroepen, die in Duitsland hun directievoering of een 
standplaats hebben. 

De onbeperkte belastingplicht omvat het totale vermogen van de belastingplichtige, ongeacht waar op de wereld 
zich dit ook moge bevinden. Ook het buitenlands vermogen wordt belast, zover geen belastingverdrag, inzake 
dubbele belastingheffing, is afgesloten. Beperkt belastingplichtig zijn: 

natuurlijke personen, die in Duitsland noch hun woonplaats, noch hun gewoonlijk oponthoud hebben; 
lichamen, persoonsverenigingen en vermogensgroepen, die in Duitsland noch hun directievoering noch 
hun standplaats hebben. 

Bij beperkt belastingplichtigen onderlegt de vermogensbelasting alleen het vermogen hetgeen in Duitsland 
aanwezig is . Hiertoe behoren, onder andere, het Duits grond- en bedrijfsvermogen. 
De vermogens-belastingwet bevat een grote catalogus van vrijstellingen, die in grote lijnen overeenkomt met de 
vrijstellingen voor de bedrijfs- en vennootschapsbelasting. 

11.4.2.2. BELASTBAAR VERMOGEN 

De bepaling van het belastingplichtig vermogen komt voort uit de vermogens-belastingwet. Bij natuurlijke 
personen berekent men het belastbaar vermogen uit het totale vermogen met aftrek van een belastingvrij bedrag. 
Bij de bepaling van het totale vermogen blijft het bedrijfsvermogen tot DM 500.000 buiten schot en wordt het 
overige bedrag voor 75% als belastbaar beschouwd. Vennootschappen, persoonsverenigingen en vermogensgroepen 
zijn alleen belastingplichtig indien het totale vermogen minstens DM 20.000 bedraagt. Bij overschreiding wordt 
vervolgens het gehele bedrag belast, dus inclusief de eerste DM 20.000. 
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11.4.2.3. BELASTINGTARIEF 

De vermogensbelasting bedraagt sinds 1 januari 1995 voor natuurlijke personen 1% per jaar ( en 0,5%, voorzover 
het bedrijfsvermogen, land- en bosbouw vermogen of aandelen betreft). Voor vennootschappen geldt een tarief van 
1,0% per jaar. 

11.4.3. GRONDBELASTING 

11.4.3.1. BELASTING OBJECT 

Belasting object is bij de grondbelasting het grondbezit volgens de taxatiewet. Ook de grondbelasting baseert zich 
dus op de eenheidswaarde, en de belastingheffer is de gemeente waarin het grondstuk is gelegen. 

11.4.3.2. VRIJSTELLINGEN 

Vrijgesteld van de grondbelasting zijn, onder andere, grondbezit van de overheid, grondbezit dat gebruik wordt 
voor het algemeen belang, grondbezit in handen van openbare nutsbedrijven, alsook grondbezit dat voor bepaalde 
religieuze doeleinden wordt gebruikt. 

11.4.3.3. BELASTING SUBJECT 

Belasting subject en daarmee ook belastingschuldige is degene, die het belasting object bij de vaststelling van de 
eenheidswaarde toegerekend wordt. Zover iemand een bouwvergunning heeft is hij ook belastingplichtig voor de 
economische waarde van het belaste grondstuk. Wordt de belastingplicht aan meerdere personen toegekend, dan 
zijn deze gezamenlijk hiervoor aansprakelijk. 
In eerste instantie wordt, net als bij overige goederen, een grondstuk aan de eigenaar toegerekend. Hiervan wordt 
afgeweken indien de economische eigenaar de juridische eigenaren "normaal gesproken, voor de gewoonlijke 
gebruiksduur van invloed op het economisch goed, commercieel kan uitsluiten". Dit is het geval indien de 
aanspraak op teruggave van de juridische eigenaar redelijker wijs niet meer uitvoerbaar meer is, of een aanspraak 
hierop überhaupt niet bestaat. 

11.4.3.4. BEREKENING VAN DE BELASTING 

De grondbelasting wordt door toepassing van een door de gemeente vastgesteld aanslagtarief op het belastbaar 
indexcijfer berekend. 
Het belastbaar indexcijfer wordt door toepassing van een op ieder grondstuk type te onderscheiden indexcijfer op 
de eenheidswaarde cq bepaalde delen daarvan bepaalt. De door iedere gemeente op het belastbaar indexcijfer 
aangepaste aanslagtarief moet altijd voor in een gemeente liggende bedrijven voor land- en bosbouw (tarief A) 
alsook voor bedrijfs- en privaatgrondstukken (tarief B) uniform zijn. De aanslagtarieven voor tarief B liggen tussen 
260% (Heilbronn) en 550% (Berlijn). 

11.4.3.5. AANSPRAKELIJKHEID 

Voor achterstallige betalingen van de grondbelasting zijn -daarom moeten de belastingschuldigen voor hun 
belastingschuld instaan- de verwerver van het grondstuk persoonlijk en het grondstuk zelf aansprakelijk. 
De verwerver is, naast de vroegere eigenaar, aansprakelijk voor de grondbelasting voor het gehele kalenderjaar 
waarin de eigendomsoverschrijving bij het kadaster heeft plaats gevonden, en ook voor degene van voorafgaande 
kalenderjaar. l)e persoonlijke aansprakelijkheid heeft voor de nieuwe eigenaar daarom hoogstens op twee kalender
jaren betrekking. 
De grondbelasting rust als een openbare last op het grondstuk. Deze is daardoor zakelijk aansprakelijk, derhalve 
onafhankelijk van de persoonlijke bezittingen en zonder begrenzing van de persoonlijke aansprakelijkheid, voor 
achterstallige grondbelasting. De kadastrale eigenaar is verplicht, de executie in het kadaster te aanvaarden, als hij 
de achterstallige grondbelastingschuld niet betaalt. 
In beide gevallen kan de aansprakelijke persoon alleen in opspraak komen, indien de executie van het liquide 
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vermogen zonder succes is gebleken of aan te nemen is, dat de executie geen enkel perspectief biedt. 
De gemeente is niet verplicht, een potentiële verwerver op achterstallige belastingschulden te wijzen. De aanspra
kelijkheid van de grondbelasting kan in het koopcontract niet met geldigheid t.o.v. de gemeente afgedwongen 
worden. 

11.5. OMZET- EN HANDELSBELASTING 

11.5.1. OMZETBELASTING 

11.5.1.1. TOEPASSING 

De omzetbelasting is de algemene verbruiksbelasting in Duitsland. Belastingtechnisch is het een zgn. meerwaarde 
belasting (Mehrwertsteuer vgl. BTW), met aftrek van voorbelasting, die op elk consumptie goed geheven wordt. 
De aftrek van de voorbelasting leidt er in beginsel toe, dat enkel de netto omzet aan de belasting onderworpen 
wordt. Het uitsluiten van de aftrek op de voorbelasting, op het gebied van de laatste gebruiker, stelt de belasting
plicht van de consument zeker. Belastingschuldige zijn de ondernemers; zij wentelen de omzetbelasting, die over 
hun consumptie goederen wordt geheven, op de ontvanger van deze goederen ervan af. De omzetbelasting is 
daardoor een indirecte belasting; belastingschuldige en economische dragers van de omzetbelasting vallen uiteen. 
De omzetbelastingwet en de omzetbelasting-doorvoeringsverordening stellen de wezenlijke juridische grondslagen 
van de omzetbelasting zeker. Verdere juridische voorschriften t.a.v. de omzetbelasting zijn in verschillende sub
wetten ondergebracht. 
Systematisch maakt de omzetbelastingwet onderscheidt tussen niet belastbare, belastbare en belastingplichtige, 
belastbare en belastingplichtige omzetten. 
De grondslagen van de omzetbelastingwet kunnen vereenvoudigd als volgt samengevat worden : 
§1 geeft de belastbare omzetten weer. Deze omzetten zijn principieel ook belastingplichtig, behalve indien zij 
volgens §4 van de omzetbelasting worden vrijgesteld. De belastbare en belastingplichtige omzetten onderleggen de 
in §12 vastgelegde belastingtarieven van 15 cq 7%. Principieel wordt alleen belasting geheven over de vergoeding 
(§10), de omzetbelasting zelf behoort dus niet tot de vergoeding. 
De belasting voor de uitgangsomzet van een onderneming kan berekend worden door heffing van het belasting
tarief op de belastinggrondslag gedurende de bijbehorende belastingtermijnen. Van de belasting, die over de 
uitgangsomzet wordt geheven, kan de ondernemer bepaalde voorbelastingen aftrekken. Zodoende kan de eigenlijke 
betaallast aan het belastingkantoor berekend worden. Indien de aftrekbare voorbelasting de bedragen voor de 
omzetbelasting-betaallast overstijgen, kan de ondernemer een aanspraak maken op restitutie. 
Van verdere betekenis zijn de voorschriften van §14 en §14a, die het opmaken van een balans als onderwerp 
hebben. Zij dienen zowel voor de uitgangsomzet als ook voor de aftrek van de voorbelasting toegepast te worden. 

11.5.1.2. ONDERNEMER & ONDERNEMEN 

Belasting subject van de omzetbelasting is de ondernemer. Een ondernemer is iemand die commerciële of professi
onele activiteiten zelfstandig uitoefent. Dit is principieel onafhankelijk van de juridische vorm: ondernemers 
kunnen naast natuurlijke en rechtspersonen bijvoorbeeld ook maatschappen of cv's zijn, als ze maar in Duitsland 
zijn gevestigd. Commercieel of professioneel is iedere duurzame activiteit welke tot doel heeft het genereren van 
inkomsten, ook al zijn daarbij geen vooruitzichten of doelstellingen om winst te creëren. 
Het kenteken van duurzaamheid is moeilijk te definiëren. Volgens de definitie van de rechtspraak is een duurzame 
activiteit: een langdurige berekende en geplande activiteit. Van een dergelijke activiteit is altijd sprake als, meerdere 
gelijksoortige handelingen tot uitbuiting van de omstandigheid of tot langdurige verhoudingen kunnen leiden, en 
ook met dat doel verricht worden. Bij eenmalige activiteiten wordt van duurzaamheid gesproken als bij de 
activiteit een vooruitzicht op herhaling aanwezig is . Bewijzen voor dergelijke vooruitzichten zijn er overvloedig. 
Tenslotte wordt van duurzaamheid gesproken als de activiteit een langdurige toestand -zoals bij verhuur- gescha
pen wordt. Omdat de mogelijkheid bestaat dat een particulier die, in het kader van de inkomensbelasting, alleen 
vermogensbeherend actief is (bijv. als verhuurder), principieel het kenmerk van duurzaamheid treft, bestaat er geen 
gelijkheid tussen het begrip t .a.v. de inkomensbelasting van een commerciële onderneming en het begrip t.a.v. de 
omzetbelasting voor ondernemers; het laatste is aanzienlijk omvangrijker. 
Als belastbaar worden alleen leveringen en prestaties behandeld, die de ondernemer in het kader van zijn onderne-
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ming uitvoert. De onderneming beslaat de totale commerciële en professionele activiteiten van de ondernemer; dit 
is voor de omzetbelasting een geheel. 

11.5.1.3. BELASTBARE OMZET 

De feitelijke grondslag voor de omzetbelasting is de prestatieruil, die de ondernemer -de presterende- in het kader 
van zijn onderneming in Duitsland uitvoert. De prestatieruil bevordert een oorzakelijk verband tussen prestatie en 
tegenprestatie. Hiervoor is een economische samenhang voldoende. Een prestatieruil hoeft niet contractueel 
overeen gekomen te zijn. Het voldoen van een vergoeding aan een opdrachtnemer volstaat reeds. 
De wet noemt de volgende van elkaar onafhankelijke soorten van belastbare omzetten: 

leveringen en overige prestaties, die een ondernemer in Duitsland tegen vergoeding in het kader van zijn 
onderneming uitvoert; 
het eigen verbruik in Duitsland; 
leveringen en overige prestaties, die lichamen en persoonsverenigingen in Duitsland in het kader van hun 
onderneming voor hun aandeelhouders, vennoten, leden, deelnemers, of vergelijkbare personen uitvoeren, 
en waarvoor de ontvanger ervan geen vergoeding betaalt; 
de invoer van goederen uit het buitenland in Duitsland (invoer-omzetbelasting); 
het verwerven van goederen in Duitsland tegen vergoeding. 

De prestatie vormt het samenvattend begrip van leveringen en overige prestaties. Het begrip prestatie wordt 
uitvoerig beschreven. Het omvat de aanschaf van een goed (levering) evenals de overige prestatie, die ook uit het 
nalaten of het aanvaarden van een handeling of een toestand kan bestaan. 

11.5.1.4. BELASTINGGRONDSLAG 

Bij leveringen en overige prestatie wordt de omzet aan de hand van de vergoeding bepaald. Vergoeding is alles, 
hetgeen de prestatie-ontvanger aanwendt, om de prestatie te verkrijgen, maar wel aftrekbaar voor de omzetbelas
ting. Bevorderlijk is daarbij het verband tussen vergoeding en prestatie. Belast wordt alleen hetgeen de ondernemer 
voor de prestatie werkelijk verbruikt. 
De belastinggrondslag voor de omzet zonder vergoeding, zoals bijvoorbeeld het eigen verbruik, zijn in beginsel 
kosten, die voor het geleverde goed of de verrichte prestatie aangewend worden. Deze grondslag geldt ook voor 
prestaties van vennootschappen voor hun vennoten of van eenmanszaken voor vertrouwde personen (bijv. 
familieleden). Deze aparte vermelding in de belastinggrondslag dient om te voorkomen dat door onaangepaste lage 
vergoedingen (bijv. bij verhuur van winkelruimte met omzetbelasting aan familie) de omzetbelasting misbruikt 
wordt. Vaak komt echter wel het omgekeerde voor: als de kosthuur hoger is als, een onder gelijke omstandighe
den, op de markt te behalen huur, treedt door de wettelijke grondslag een discriminatie van prestaties aan 
vertrouwde personen t.a.v. de omzetbelasting op. Dit spreekt echter wel de essentie en doel van de regeling tegen. 
Daarom heeft de rechtspraak en de betreffende literatuur de mening dat markt-conforme vergoeding de boven
grens van de omzetbelasting als belastinggrondslag voor dergelijke prestaties is. Dit moet echter nog wel door de 
Hoge Raad bevestigd worden. 

11.5.1.5. AFTREK VAN VOORBELASTING 

Voorbelasting is hetgeen een ondernemer, in samenhang met een levering of overige prestatie, voor zijn onderne
ming aan een andere ondernemer aan omzetbelasting in rekening brengt. In beginsel kan de prestatie-ontvanger de 
voorbelasting, zover zij in bepaalde formele verzoeken van voldoende rekeningen afzonderlijk overlegd is, van zijn 
omzetbelastingschuld aftrekken. De aanspraak op voorbelasting is geen zelfstandige aanspraak. Omzetbelasting
schuld en aanspraak op voorbelasting worden gesaldeerd, waarna een belastinglast of een aanspraak op restitutie 
ontstaat. 
Voorbelasting is echter niet aftrekbaar, indien de ondernemer de ontvangen prestatie bij de uitvoering van een 
belastingvrije omzet gebruikt. Of dit het geval is of niet, blijkt na de eerste werkelijke toepassing door de 
prestatie-ontvanger. 
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De grondverwerfbelasting is een bijzondere vorm van de omzetbelasting bij transacties van grondstukken, in 
zoverre komt zij overeen met de algemene omzetbelasting. Omdat zij bijzonder is bestaat de vrijstelling van de 
omzetbelasting voor "omzet, die onder de grondverwerfbelasting valt." Maar dan nog kan het -bijv. als aan de 
grond, op basis van een "contractbundel", een sleutelklaar gesticht gebouw toegevoegd en verworven wordt, of als 
de verkoper voor omzetbelastingplicht van de levering van het grondstuk opteert- tot een dubbelbelasting met 
grondverwerf- en omzetbelasting komen. 

11.5.2.2. BELASTBARE VERWERFAKTEN 

11.5.2.2.1. JURIDISCHE AKTEN BIJ OVERDRACHT 

Basisprincipe van de grondverwerfbelasting is het koopcontract van een grondstuk. De wetgever treedt reeds 
eerder in dan de eigendomsoverdracht, maar al bij het afsluiten van het schuldrechtelijke contract; dit op grond 
dat deze bij overdracht van het grondstuk aangeklaagd kan worden. Wordt het schuldrechtelijke contract niet 
meteen bij het afsluiten geldig, maar -op grond van een uitgestelde voorwaarde of omdat een van de afgegeven 
verklaringen goedkeuring behoeft- eerst op een later tijdstip, dan ontstaat de belastingplicht pas dan. Bij civielrech
telijke ongeldigheid van de belastingplichtig onderneming is te onderscheiden: 
Indien een overdracht van eigendom van een aan een grondstuk gerelateerd contract überhaupt niet notarieel 
aangemeld wordt, dan kan het bereikte economische resultaat ook niet aangepast intreden. Grondverwerfbelasting 
ontstaat daardoor niet. Ligt daarentegen de schijn van een aangemelde rechtshandeling voor, zoals in de meeste 
gevallen, waarbij de partijen een wezenlijk punt opzettelijk of onopzettelijk niet melden laten (zoals bij aangifte 
van een te lage koopprijs om belasting te sparen, waardoor bij de melding een juiste koopprijsakte ontbreekt), dan 
wordt de rechtshandeling van aanvang af als geldig behandeld, zover de deelnemers het economische resultaat van 
de rechtshandeling ondanks de formele geldigheid laten beginnen en bestaan. Als de opgave bij het kadaster geen 
probleem is en vervolgens de zuivering van de formele meldingsplicht is vervuld, dan wordt ook aan het grondver
werfbelasting basisprincipe voldaan, en wel niet op het tijdstip van zuivering van het ongeldige koopcontract door 
opgave bij het kadaster, maar reeds, met terugwerkende kracht, bij het afsluiten van de formeel geldige meldings
plicht. Bij opgave van een te lage koopprijs in de notariële akte ontstaat aldus het tijdstip van het afsluiten van het 
contract de grondverwerfbelasting bij de juiste koopprijs, als het later tot overdracht en melding van de eigen
domswisseling komt. 
Soms kan de omvang van de contract tegenprestatie bedenkelijk zijn. Dit is van belang, omdat daarmee de 
tegenprestatie van de grondverwerfbelastingstechnische belastingsgrondslag op de juiste manier bepaald kan 
worden. Dit probleem komt vooral terug bij projectontwikkeling, maar kan ook bij andere vormen van verwer
ving terugkomen. Is het koopcontract van een grondstuk t .a.v. het verworven deel een "geheel" van contracten, 
bijv. met werkcontracten voor bouwwerkzaamheden, en deze nou wel of niet afzonderlijk afgesloten kunnen 
worden, de rechtspraak ziet niet het onbebouwde, maar het bebouwde grondstuk als tegenprestatie omdat de 
grondverwerfbelasting zich volgens de optelling van de gezamenlijke tegenprestatie laat bepalen. Dit is om een 
dubbele belasting van omzet- en grondverwerfbelasting te voorkomen. 
Behalve koopcontracten vallen ook andere eigendomsoverdrachten van een grondstuk onder de grondverwerfbelas
ting, bijv. een ruilovereenkomst (betreft zelfs twee belastbare rechtshandelingen) of de inbreng van een grondstuk 
in een persoons- of kapitaalmaatschappij . 
Het recht op een voorlopige koop, van een koop- of een verkoopoptie alsook het afsluiten van een voorlopig 
contract vallen principieel niet onder de grondverwerfbelasting. Bij dergelijke contracten kan namelijk niet 
gesproken worden van een onmiddellijke beschikking over het grondstuk. De belasting gaat pas in als het voorlo
pig kooprecht of de optie toegepast cq uit het voorlopig contract een definitief contract gesloten wordt. 
Als verdere eigendomsoverdracht handelingen die onder de grondverwerfbelasting vallen, noemt de wet bijv. een 
overeenkomst zonder voorafgaande rechtshandeling, een eigendomsoverdracht zonder rechtshandeling, het hoogste 
bod bij een openbare verkoop, de overdracht van een aanspraak op eigendomsoverdracht, of het recht uit een 
koopaanbod. 
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11.5.2.2.2. OVERDRACHT VAN HET ECONOMISCH GEBRUIKERSRECHT 

De grondverwerfbelasting betreft ook juridische akten, die het voor een derde juridisch en economisch mogelijk 
maakt, een Duits grondstuk voor eigen rekening te gebruiken, en dus het economisch gebruik van de eigenaar 
overneemt. De overdracht van het economisch gebruikersrecht wordt in het bijzonder bij onderstaande gevallen 
aangenomen: 

Het toestaan van het recht, een grondstuk op eigen rekening te verkopen, bijv. een verkoopsmachtiging 
aan atypische makelaars, die als een tussenhandelaar op de te verhandelen verkoopopbrengst een eigen 
winstbedrag inhoudt; 
Verwerving door een vertrouwenspersoon; 
Het gebruik van een grondstuk aan een onderneming overlaten met de afspraak, dat het grondstuk als een 
onderdeel van het vermogen deze onderneming toebehoort. 

11.5.2.2.3. VERENIGING ALLE AANDELEN IN GRONDSTUKMAATSCHAPPIJEN 

Principieel is het verwerven van aandelen in maatschappijen, waarvan het vermogen uit grondstukken bestaat, niet 
onderhevig aan de grondverwerf belasting. Ter vermijding van ontduiking ontstaat echter in uitzonderlijke 
gevallen toch grondverwerf belasting, indien alle aandelen van een maatschappij in een hand of in de hand van 
heersende en afhankelijke ondernemingen (dus bij een concern) verenigd worden. De aandelen vereniging kan of 
daardoor ontstaan, dat de gezamenlijke aandelen in een maatschappij aan een nieuwe aandeelhouder overgedragen 
worden, of omdat een reeds tot dan toe bestaande maatschappij de resterende aandelen verwerft. Het basisprincipe 
van de grondverwerfbelasting van de aandelen vereniging geldt zowel bij aandelen in een kapitaalmaatschappij als 
ook bij deelnemingen in persoonmaatschappijen. In het laatste geval is het basisprincipe van aandelen vereniging 
alleen toepasbaar, indien sprake is van een indirecte vereniging binnen een concern. Bij een persoonsmaatschappij 
voert de aandelen vereniging tot een groei van het maatschappij-vermogen bij de deelnemers hetgeen door de 
rechtspraak wordt gezien als een grondstukoverdracht (eigendomsoverdracht zonder voorafgaande rechtshandelin
gen). Dit onderscheid is van belang vanwege de hoogte van de belastinggrondslag. 
Het basisprincipe wordt alleen vervult, indien werkelijk alle aandelen in een hand verenigd worden. De grondver
werf belasting ontstaat daardoor niet als de verkoper of een onafhankelijke derde een -ook zeer klein- aandeel 
heeft. Alleen als een dergelijk "dwerg"-aandeel van een derde enkel als trustee van de hoofdaandeelhouder of als de 
derde tot het concern van de hoofdaandeelhouder behoort, ontstaat de grondverwerfbelasting vanwege de aandelen 
veremgmg. 
De grondverwerf belasting is ook van toepassing, als in plaats van de gezamenlijke aandelen van een grondmaat
schappij de gezamenlijke aandelen van hun moedermaatschappij in een hand verenigd worden, ondanks dat in dit 
geval zelfs het grondstuk niet tot het vermogen van de maatschappij behoren, aan wie de aandelen zijn overgedra
gen. Ter vermijding van ontduiking ontstaat de grondverwerf belasting ook bij dergelijke meerdelige grondbezit
structuren. 

11.5.2.3. KOOPVERNIETIGING EN TERUG VERWERVEN 

Wordt een handeling die onder de grondverwerf belasting valt voor de overschrijving van het eigendom nietig 
verklaard, dan wordt op aanvraag de ontstane belasting niet geheven of, als dit reeds gebeurd is, wordt de belasting 
opgeheven als aan één van de volgende voorwaarden voldaan is: 

De nietigverklaring van de overeenkomst moet door uitoefening van een in het contract voorbehouden 
terugtredingsrecht of een terugkooprecht, binnen een termijn van twee jaren vanaf het ontstaan van de 
belasting. Dus sinds het afsluiten van het contract cq sinds de uitoefening van een uitgestelde voorwaarde 
of sinds de vereiste goedkeuring van een recht. 
De contractuele overeenkomst worden niet vervult en de aankoop wordt derhalve door de rechtspraak als 
ongeldig verklaart. In dit geval is de werking van de grondverwerf belasting t.a.v. de nietig verklaring, 
niet door de tijd begrenst. 

Ook na de overschrijving van het eigendom is het onder bepaalde voorwaarden nog mogelijk om de werking van 
de grondverwerf belasting te herzien. Zowel voor de aankoop als ook voor de vereiste "terugkoop" wordt de 
belasting niet geheven cq de heffing teruggestort, als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: 

De terugkoop vindt plaats binnen twee jaren vanaf het ontstaan van de belasting voor de vorige eigen-
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doms-overdracht. Binnen deze termijn moet voor de terugkoop de reden verklaart worden, en de aan
vraag voor overschrijving bij het kadaster hebben plaats gevonden. 

129 

De bij de aankoopprocedure betreffende rechtshandelingen, meestal het koopcontract, is ongeldig of door 
de rechtspraak als nietig verklaart. In dit geval geldt de begrenzing van twee jaar niet. 
De bepalingen van het oorspronkelijke koopcontract of de bijbehorende documenten worden niet vervuld 
en de rechtshandeling wordt derhalve op basis van de wetgeving nietig verklaard. Ook hier geldt de twee 
jaren termijn niet. 

De nietig verklaring van het verwerven van een grondstuk wordt voor de grondverwerf belasting niet erkend, als 
na de heffing van het oorspronkelijke koopcontract meteen een nieuw koopcontract voor hetzelfde grondstuk met 
een derde afgesloten wordt en de oorspronkelijke koper door de doorverkoop economische voordelen heeft, die 
meer dan een gewoonlijke handelsprovisie is. In dergelijke situaties wordt tweemaal grondverwerfbelasting 
geheven. Dit geldt ook indien oorspronkelijk aan de koper of een door hem benoemde derde verkocht wordt, 
zoals vroeger vaak bij projectontwikkeling het geval was. 

11.5.2.4. HET GRONDSTUK 

De grondverwerf belasting heeft alleen betrekking op in Duitsland gelegen grondstukken. Maatgevend hiervoor is 
het begrip van grondstuk zoals dit door het Duits burgerlijk wetboek (BGB) beschreven wordt. Tot het grondstuk 
behoren grond en bodem als ook de daarmee verbonden elementen zoals gebouwen. Niet tot het grondstuk 
behoren bedrijfsinrichtingen, zover zij niet wezenlijke bestanddelen zijn volgens het BGB. Dit impliceert dat de 
overdracht van bedrijfsinrichtingen onderhevig is aan de omzetbelasting. 
Bouwvergunningen, gebouwen op vreemde grond zoals zakelijk verzekerde bijzondere gebruikersrechten, worden 
betrokken bij de grondstukken. De toekenning en overdracht van een bouwvergunning vallen aldus onder de 
grondverwerfbelasting. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de bouwvergunning, bijv. bij afloop van de 
gestelde termijn, kan geen aanvraag op restitutie worden gedaan. 

11.5.2.5. BELASTING BEGUNSTIGDEN 

Belasting begunstigden worden door de wet gescheiden bij grondstukoverdracht naar meer-eigenaren en alleen
eigenaren. M.a.w. Het grondstuk is cq wordt van één of meerdere eigenaren. De overdracht tussen twee partijen 
van meer-eigenaren worden belastingtechnisch bevoordeeld. Tot deze groep van meer-eigenaren behoren volgens 
het BGB: OHG's (open handelsmaatschappijen), KG's (commanditaire vennootschappen), GbR's (maatschappen), 
las ook erfgemeenschappen. Kapitaalmaatschappijen (AG's, GmbH's) zijn principieel niet begunstigd, maar als zij 
deelnemen in het vermogen van een meer-eigenaar op wiens naam het wordt gekocht, of het wordt van een meer
eigenaar gekocht, dan wordt de transactie ook bevoordeeld. 
Het belastingvoordeel bestaat daaruit, dat bij overdracht op een of van een meer-eigenaar de belasting in zoverre 
niet geheven wordt, indien het aandeel van de meer-eigena(a)r(en) in de transactie groter is dan de helft van het te 
verhandelen vermogen. Ter vermijding van misbruik zijn de belasting begunstigden bij overgang van een grond
stuk van een meer-eigenaar op een alleen-eigenaar, mede-eigenaar, of een andere meer-eigenaar niet bevoordeeld, 
indien de maatschappij als meer-eigenaar is te beschouwen in het geval deze status binnen vijf jaren voorafgaande 
aan de transactie en tussen levende personen verworven is. 
Wordt een grondstuk volgens een vooraf opgesteld plan aan een meer-eigenaar overgedragen, om aansluitend door 
overdracht de aandelen van de nieuwe maatschappij, de aankoop van het grondstuk mogelijk te maken, dan 
verbiedt de rechtspraak de aanspraak op begunstiging. Als gewone, dus zonder belastingvoordeel, ziet de recht
spraak grondstuktransacties van een meer-eigenaar, waarvan het vermogen alleen uit grondstukken en mogelijk 
een bepaalde cash positie bestaat, en welke nauwelijks of geen andere commerciële activiteiten uitoefent dan het 
beheer van grondstukken. 

11.5.2.6. BELASTING SCHULDIGEN 

Degene die grondverwerf belasting schuldig is, wordt bepaald aan de hand van de belastbare verwerf akten. 
Regelmatig zijn alle contractueel deelnemende personen aan de transactie belasting schuldig. De deelnemende 
personen -bij een eenvoudige vervreemding van een grondstuk de koper en verkoper- zijn m.b.t. de grondverwerf 
belasting voor de fiscus gezamenlijk belasting schuldig. Aldus is ieder van hun de gehele prestatie verschuldigd, en 
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de fiscus staat het in het kader van zijn plichtmatig beoordeling vrij, aan welke partij de belasting wordt opgelegd. 
De fiscus kan de verschuldigde prestatie van iedere partij geheel of gedeeltelijk vorderen. Daarbij wordt geen 
onderscheidt gemaakt voor wie in het contract de grondverwerf belasting voor zijn rekening neemt (meestal 
wordt zij de koper opgelegd), omdat deze overeenkomst enkel de contractuele partijen betreft, en niet de fiscus. In 
het kader van de beoordeling zal de fiscus toch vaak eerst de verwerver aanslaan, omdat deze in het koopcontract 
de grondverwerf belasting overgenomen heeft, en de verkoper zal pas worden aangeslagen indien de koper niet in 
staat is de verlangde tegenprestatie te leveren. Is in het koopcontract niet uitdrukkelijk geregeld, wie de grondver
werf belasting draagt, dan zijn de deelnemende partijen in beginsel niet tot ieder de helft veroordeeld, maar is 
volgens de wetgever de verwerver de hoofdschuldige. 
Onafhankelijk daarvan is natuurlijk de beoordeling van de fiscus, die in bepaalde gegronde twijfelgevallen, ook de 
verkoper voor de belasting kan aanslaan. 

11.5.2.7. BELASTING GRONDSLAG 

Belasting grondslag is principieel de tegenprestatie zonder de grondverwerf belasting. Bij de tegenprestatie telt 
iedere prestatie, die de verwerver of een derde aan de verkoper of een door deze benoemde derde brengt en welke 
noodzakelijk zijn voor het verwerven van een grondstuk. Daartoe behoren bijv. ook overgenomen verplichtingen 
en bepaalde gebruiken van de verkoper zoals het woonrecht. 
Zijn op grond van de rechtspraak een "contractbundel" meerdere contracten, die de verwerver van een grondstuk 
boven de overeenkomst met de verkoper afsluit -bijv. met aannemers, architecten enz.-, onderhevig aan de 
grondverwerf belasting als eenheid, op het verwerf van een sleutelklaar gebouw gericht contractwerk te vergelijken 
en derhalve gezamenlijk de grondverwerf belasting te onderwerpen, ontstaat afhankelijk van de prestaties, die niet 
-zoals de pure grondstuk oplevering- volgens de wet vrijgesteld zijn van omzetbelasting, aldus in het bijzonder 
betrekking hebben op de prestaties van de aannemer, een dubbele belasting met omzetbelasting en grondverwerf 
belasting. De bouwkosten die onder de omzetbelasting vallen meegerekend in de belasting grondslag van de 
grondverwerf belasting is echter naar oordeel van de Duitse Hoge Raad niet aanvechtbaar. Het probleem van de 
wederzijdse beïnvloeding van omzetbelasting en grondverwerf belasting ontstaat niet hier, omdat de door de 
verwerver te betalen grondverwerf belasting niet in de omzetbelasting grondslag voor de prestaties van de 
aannemer is meegerekend. 
Van deze situatie is te onderscheiden het probleem van de volle dubbele belasting met omzetbelasting en grondver
werf belasting, als voor de grondstuk vervreemding gebruik wordt gemaakt van de optie tot heffen van de 
omzetbelasting bij (ver)huur. De in dit geval van de verkoper aan de verwerver in rekening gebrachte omzetbelas
ting wordt zodoende onderdeel van de grondverwerf belasting, en wel in zoverre de verwerver deze in zijn 
voorbelasting kan aftrekken. Omgekeerd wordt hier echter ook de door de verwerver overgenomen grondver
werf belasting tot de tegenprestatie gerekend, die belastinggrondslag voor de omzetbelasting is . Een nauwkeurige 
bestemming van de omzetbelasting en de grondverwerf belasting worden vanwege de wederzijdse afhankelijkheid 
van de belastinggrondslagen van deze beide belastingen gecompliceerde berekeningen vereisen, die echter weinig 
verdraagzaam waren. Daarom is een door de hoogste financiële autoriteiten uitgebracht decreet waarin staat 
vermeld dat de omzetbelasting alleen in zoverre tot de grondverwerf belasting onderhevige onderwerpen toe te 
rekenen, als zij in hoogte nog niet door de grondverwerf belasting beïnvloed is. 
Bij de omzetbelasting rekent slechts de helft van de grondverwerf belasting tot de opbrengst voor de grondstuk 
verkoop, als de partijen van het grondstuk koopcontract overeenkomen, dat de verwerver de grondstukverwerf 
belasting alleen dient te betalen. Voor de indexering van de omzetbelasting voor als belastingplichtig behandelde 
grondstuk verkopen is de helft van de grondverwerfbelasting slechts in zoverre afhankelijk, als ze in hun hoogte 
nog niet door de omzetbelasting beïnvloed is. 
De rechtspraak, volgens de helft van de grondverwerf belasting van de omzetbelasting afhankelijke opbrengst toe 
te rekenen is, kan met de moderne visie, dat de grondverwerf belasting alleen dragende verwerver niet deels een 
schuld van de verkoper overneemt, maar enkel een eigen "primaire" schuld vervuld, niet meer overeen te komen 
is. Een verandering van deze uitspraak van de Hoge Raad, die ook het bestuur volgt, is echter niet te verwachten. 
In het geval van een aandelen vereniging en als een "tegenprestatie niet voorhanden of te bemiddelen valt", volgt 
de grondverwerf belasting de "waarde van het grondstuk", derhalve volgens de eenheidswaarde, die tot verminde
ring van het verschil tot de werkelijke marktwaarde met 140% toe te voegen is . Omdat ondanks deze toeslag die 
op de eenheidswaarde gebaseerde belastinggrondslag altijd noch aanzienlijk minder is als de overige regelmatig 
toevoegende, de marktwaarde weerspiegelende "tegenprestatie", is de aandelen vereniging cq de overdracht van de 
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gezamenlijke aandelen aan een grondstuk maatschappij voor de grondverwerf belasting aanzienlijk gunstiger dan 
een directe grondstuk overdracht. 

11.5.2.8. GROND VER WERF BELASTINGTARIEF 

Het belastingtarief voor de grondverwerfbelasting bedraagt 3,5%. 

11.5.2.9. BEHANDELING T.A.V BEHEERDERS 

Beheerders met grondstukken of met aandelen in een grondstuk maatschappij kunnen in de meest verschillende 
constellaties beeld komen. De meest voorkomende constellatie en de grondverwerf belasting gevolgen heeft het 
financiële bestuur in twee decreten afzonderlijk vastgesteld. 
Het decreet gaat van de volgende basisprincipes uit: 

de eigenaar van een grondstuk draagt het eigendom aan een beheerder over; 
de eigenaar van een grondstuk verschaft de beheerder de mogelijkheid om het grondstuk te gebruiken; 
de beheerder verwerft het eigendom van een derde in opdracht van zijn opdrachtgever. 

Het decreet betreffende de aandelen in een grondstuk maatschappij behandelt de overeenkomstige situaties voor 
beheerders van een alleen-eigenaar van een grondstuk maatschappij met alle aandelen van deze maatschappij. 
Bijzonder belangrijk is dat bij inschakeling van een beheerder onder bepaalde omstandigheden een dubbele 
grondverwerfbelasting kan ontstaan. De fiscus kan bepalen dat het verwerven van het eigendom door een 
beheerder van een derde in opdracht van zijn opdrachtgever twee rechtshandelingen zijn, namelijk: 

het verwerven van het juridische eigendom door de beheerder; 
het verwerven van het gebruikersrecht door de opdrachtgever. 

Voor beide handelingen zal de belasting de waarde van de tegenprestatie in rekening brengen, meestal de volledige 
marktwaarde. 

11.5.2.10. AANGIFTE PLICHT 

Het gerecht, autoriteiten en notarissen hebben de plicht, rechtshandelingen over een Duits grondstuk, die zij 
beoordeeld of waarover zij een oordeel gaan vellen en die zij met een handtekening bekrachtigd hebben, evenals 
verzoeken bij het kadaster wegens wisseling van grondstuk eigendom en verdere, in de wet afzonderlijke grond
stuk afhankelijke handelingen van de fiscus binnen twee weken na de bekrachtiging met bijvoeging van een 
afschrift van de overeenkomstige beoordeling te kunnen tonen. De aangifte plicht is ook van toepassing bij 
handelingen, als bijv. een bouwvergunning, een gebouw op vreemde bodem, of bij overdracht van aandelen in een 
maatschappij, waarbij het vermogen van een binnenlands grondstuk behoort. 
Een nog verder gaande aangifte plicht betreft de deelnemers in een verwerfprocedure, die voor de grondverwerf 
belasting relevant kan zijn. Deze aangifte plicht van de deelnemers is bijzonder belangrijk (en wordt bijzonder 
gemakkelijk over het hoofd gezien), indien een Duits grondstuk betreffende een verwerfhandeling (inclusief de 
overdracht van -aandelen in maatschappijen, waarvan het vermogen een Duits grondstuk beslaat!) niet door een 
Duitse notaris, maar in het buitenland beoordeeld is. Bij het niet nakomen van de aangifte plicht kunnen straf
rechtelijke procedures in gang worden gezet. Bij ontduiking van de aangifte plicht met voorbedachte rade en/of 
ernstig verwijtbaar gedrag, kan de strafmaat een vrijheidsstraf van vijf jaren bedragen. 
Gerechten, autoriteiten en notarissen dienen beoordelingen, die een aangifte plichtige handeling betreffen, de 
deelnemers eerst overhandigen en afgeven of bekrachtigde afschriften de deelnemers pas meegeven, als de aangifte 
aan de fiscus zijn toegestuurd. De verwerver dient pas dan in het kadaster te worden opgenomen, als dit een 
verklaring van de fiscus krijgt waarin deze verklaart geen bezwaar (akte van geen bezwaar) te maken tegen de 
transactie. De fiscus moet deze akte uitdelen, las de grondverwerf belasting voldaan of zeker gesteld is, of indien er 
sprake is van een belasting vrijstelling. De akte kan door de fiscus ook uitgeschreven worden, als deze zelf bepaald 
dat de belasting vordering geen gevaar loopt. 
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