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Voorwoord 

Voor U ligt mijn afstudeerscriptie die ik heb geschreven in het kader van het 
verkrijgen van mijn ingenieursdiploma van de Technische Universiteit van Eindhoven. 

In het derde jaar van mijn universitaire studie heb ik mijn eigen onderneming opgestart. 
Het verkrijgen van financiering voor mijn onderneming is voor mij een zeer leerzaam 
proces geweest. Hoewel de activiteiten van mijn onderneming geen raakvlak hebben met 
het vakgebied vastgoedbeheer, was het wel de aanleiding om een onderwerp te kiezen 
dat mij nader inzicht zou geven in het financieringsvakgebied. 

Voor de formulering van de probleemstelling heb ik contact gezocht met de heer Jos 
Hendriks van de Aareal Bank in Amsterdam. Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat 
zijn ervaring leerde, dat in de financiele wereld een verhoogd risico wordt toegekend aan 
het financieren van vastgoedbeleggingen. Tijdens een verkennend onderzoek bleek dat 
er twee belangrijke ontwikkelingen gaande zijn, die invloed hebben op de 
financierbaarheid van vastgoedbeleggingen. 

Sinds 1 januari 2005 moeten beursgenoteerde vastgoedfondsen hun jaarrekening 
opstellen volgens de International Financial Reporting Standards. Banken moeten per 
2006/2007 hun risico-managementsysteem baseren op het nieuwe kapitaalraamwerk 
van Bazel II. Dit onderzoek zal nader ingaan op de gevolgen van invoering van deze twee 
nieuwe richtlijnen. 

De afronding van mijn scriptie was niet mogelijk geweest zonder de begeleiders van de 
Technische Universiteit. Graag wil ik Leonie van de Ven en Kees Kokke bedanken voor 
hun kritische blik en waardevolle adviezen. Daarnaast wil ik Jos Hendriks en Pascal 
Wallet van de Aareal Bank bedanken voor de beschikbaarstelling van hun kostbare tijd en 
voor de inbreng van hun kennis uit de praktijk. 

In het bijzonder wil ik mijn ouders en zus bedanken voor de ondersteuning die zij tijdens 
mijn afstudeerperiode hebben gegeven. 

Eindhoven/Lelystad, 9 december 2005 
Harm-Jan Warger 
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Samenvatting 

Een belangrijk doel voor een beursgenoteerd vastgoedfonds is consistente groei in 
aandeelhouderswaarde en dit wordt gerealiseerd als het eigen vermogen van het fonds 
rendeert. Particulieren en investeerders verstrekken eigen vermogen aan een vastgoed
fonds door het kopen van aandelen op de Amsterdamse aandelenbeurs. In ruil voor het 
verstrekken van eigen vermogen delen de aandeelhouders van het vastgoedfonds mee in 
de gerealiseerde winsten. 

De activiteiten van vastgoedfondsen zijn gericht op het beleggen in vastgoed. Hieronder 
wordt verstaan het in eigendom houden van vastgoed, dat in gebruik is als huisvesting of 
accommodatie voor ondernemingen met het oog op de ontvangst van huuropbrengsten 
en/of een stijging van de kapitaalwaarde. 

Een beursgenoteerd vastgoedfonds heeft voor de investering in vastgoedbeleggingen 
kapitaal nodig. Naast het beschikken over eigen vermogen trekken beursgenoteerde 
vastgoedfondsen vreemd vermogen aan, voornamelijk om te profiteren van de financiele 
hefboom. Een bank functioneert als intermediair tussen aanbieders van kapitaal en 
vragers van kapitaal. Banken kunnen efficienter vreemd vermogen verstrekken dan de 
aanbieders van kapitaal zelf. 

Momenteel is de invoering van nieuwe Europese regelgeving volop aan de gang en vormt 
de basis voor de formulering van de probleemstelling, die luidt: 

"Welke gevolgen heeft de invoering van lFRS- en Bazel 11-richtlijnen op de 
financierbaarheid van vastgoedbeleggingen?" 

IFRS staat voor "International Financial Reporting Standards" en is voor beursgenoteerde 
vastgoedfondsen de nieuwe richtlijn voor het opstellen van het financiele jaarverslag. 
Voor banken is het financiele jaarverslag een belangrijk document voor het maken van 
de beslissing of het verstrekken van een krediet verantwoord is. Het jaarverslag geeft 
namelijk informatie over de financiele positie, de financiele prestaties en de 
gegenereerde kasstromen van het vastgoedfonds. 

Invoering van de nieuwe IFRS-richtlijnen verbeteren de transparantie van de 
jaarrekening. Ondanks de verbetering van de transparantie wordt verwacht dat IFRS de 
waardeschommelingen van vastgoedbeleggingen zal vergroten. Invoering van de IFRS
richtlijnen kan daardoor negatieve gevolgen hebben voor de faillissementskans. Echter 
de praktijk zal moeten uitwijzen of de verwachting daadwerkelijk klopt. 

De kredietratio en de rentedekkingsratio worden berekend aan de hand van gegevens uit 
het financiele jaarverslag. Mede op basis van deze twee ratio's maakt een bank een 
beoordeling van de faillissementskans van een beursgenoteerd vastgoedfonds. Uit dit 
onderzoek blijkt dat de invoering van de IFRS-richtlijnen geen gevolgen heeft op de twee 
ratio's. Verwacht wordt dat de faillissementskans van beursgenoteerde vastgoedfondsen 
klein is en over de jaren kleine schommelingen laat zien. 

Het nieuwe kapitaalraamwerk van Bazel II heeft invloed op de wijze, waarop banken de 
vereiste solvabiliteit moeten berekenen. De solvabiliteit dient als buffer voor het 
opvangen van verliezen op verleende kredieten. De vereiste solvabiliteit heeft invloed op 
de component risico-opslag van de rentevergoeding, die een bank in rekening brengt. 

Op basis van het nieuwe kapitaalraamwerk van Bazel II hebben banken de keuze uit een 
drietal benaderingen om de solvabiliteit te berekenen, namelijk: de standaardbenadering, 
de standaard IRB-benadering en de geavanceerde benadering. 

11/99 



De standaardbenadering van het Bazel II kapitaalraamwerk heeft voor banken ten 
opzichte van de huidige situatie geen wijziging van de solvabiliteitseis tot gevolg. Net als 
het huidige kapitaalakkoord moet een bank bij het verstrekken van een krediet voor 
vastgoedbeleggingen een solvabiliteit verantwoorden van 8%. 

Wanneer banken kiezen voor toepassing van de IRB~benadering wordt de solvabiliteit 
berekend op basis van het risicoprofiel van het vastgoedfonds. Door de verwachting dat 
vrijwel alle beursgenoteerde vastgoedfondsen een kleine faillissementkans hebben, zal de 
IRB-benadering gunstig uitvallen. Namelijk een bank zal ten opzichte van het huidige 
kapitaalakkoord een lagere solvabiliteitseis mogen verantwoorden. 

De IRB-benadering zal een ongewenst neveneffect namelijk procycliciteit tot gevolg 
hebben. Hiermee wordt bedoeld dat in tegenvallende marktomstandigheden de 
kredietratio en de rentedekkingsratio van een beursgenoteerde vastgoedfonds afnemen. 
Met als gevolg een toename van de faillissementskans. Een toename van de 
faillissementskans heeft invloed op de vereiste solvabiliteit van een bank en resulteert in 
een hogere rentevergoeding. Daarmee komen de kredietratio en de rentedekkingsratio 
van een beursgenoteerd vastgoedfonds extra onder druk te staan. Dit zal de stabiliteit 
van de vastgoedmarkt niet ten goede komen. 

Kortom, de invoering van de IFRS- en Bazel 
beursgenoteerde vastgoedfondsen een positieve 
vastgoedbeleggingen. Enerzijds, omdat IFRS 
jaarrekening en anderzijds, omdat Bazel 
solvabiliteitseisen. 

12/73 

II-richtlijnen heeft voor Nederlands 
invloed op de financierbaarheid van 
zal leiden tot een transparantere 

II voor banken leidt tot lagere 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

1.1.1 Probleemschets 

"Het genereren van consistente groei in aandeelhouderswaarde" 

(Bron: jaarverslag Rodamco Europe, 2004) 

Bovenstaande stelling geeft een belangrijke doelstelling van een beursgenoteerd 
vastgoedfonds weer. Een consistente groei in aandeelhouderswaarde is enerzijds gericht 
op een positieve ontwikkeling van de aandelenkoers en anderzijds gericht op een 
positieve ontwikkeling van de winst. Om dit te kunnen realiseren zal het eigen vermogen 
van het vastgoedfonds moeten renderen. 

Het realiseren van rendement op het eigen vermogen dwingt het management van het 
vastgoedfonds tot een voortdurende inhoudelijke communicatie over de missie, de visie 
en het strategisch doel. De hieruit voortvloeiende activiteiten van het management kan 
onderverdeeld warden naar primaire aard van de taken en verantwoordelijkheid, zoals is 
weergegeven in figuur 1.1. 

Financiele markt [ 

...., 
~ 
L.. 
ro 
E 

"O 
QI 
0 
B' 
(/) 

ro 
> 

Fundmana ement 

Portfoliomana ement 

Portefeuilleniveau 

Tec:tlsc:h nlveau 
( Strategisch/Tactisch Assetman . ) 

( Tactisch/Operationeel Assetman.) 

Objectniveau 

-~ ............... (~:.~!.:.~.~~.~.~.8.:.~.~.~~ ... 2 ............ .. 
( Propertymanagement) 

Figuur 1.1 Schematische voorstelling van beheerspiramide voor beleggen in vastgoed 

Uit figuur 1.1 blijkt dat het fundmanagement de top van de beheerspiramide vormt. Bij 
het fundmanagement zijn de activiteiten gericht op het verkrijgen van kapitaal, om de 
vastgoedbeleggingsactiviteiten te kunnen verrichten. De wijze waarop een vastgoedfonds 
haar activiteiten met kapitaal financiert, is een belangrijk gereedschap voor het behalen 
van het vereiste rendement. Het fundmanagement heeft daarmee een directe invloed op 
de groei van de aandeelhouderswaarde van het beursgenoteerde vastgoedfonds. Kortom 
kennis van financieringen is voor het management van een vastgoedfonds van groat 
belang (Higgins, 2001). 

De markt voor de financiering van vastgoedbeleggingen is volop in beweging. Dit is niet 
alleen een gevolg van de huidige economische conjunctuur van de Nederlandse 
vastgoedmarkt, maar oak van de invoering van nieuwe regelgeving voor zowel banken 
als voor beursgenoteerde vastgoedfondsen. 
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In de huidige laagconjunctuur van de vastgoedmarkt hebben vastgoedfondsen, ondanks 
de aanhoudende leegstand, door de historisch lage rentestand hun verplichtingen jegens 
de banken kunnen voldoen (Hein Brand 1 2005). Naast de leegstandspercentages 
verwachten banken dat vastgoedfondsen met lagere huurinkomsten rekening moeten 
gaan houden. Huurders zijn er zeer goed van op de hoogte dat er veel aantrekkelijk 
nieuw aanbod bestaat waar zij naar toe kunnen (Hentenaar, 2005). 

Banken maken zich zorgen over de hoge prijzen die worden betaald voor verhuurde en 
kwalitatief hoogwaardige vastgoedbeleggingsobjecten. Beleggers betalen de hoge prijzen 
mede door het gebrek aan alternatieve investeringsmogelijkheden en door de 
verwachting dat de huidige rentestand nog lange tijd stand houdt. Door de hoge prijzen 
die vastgoedfondsen voor vastgoedbeleggingen betalen, zijn de aanvangsrendementen 
steeds dichter bij het rentetarief komen te liggen (Hentenaar, 2005). 

Niet alleen de economische conjunctuur in Nederland is de oorzaak van de heftige 
bewegingen in de financieringsmarkt voor vastgoedbeleggingen. Sinds het begin van 
2005 moeten beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie het geconsolideerde 
jaarverslag volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS)-richtlijnen 
opstellen. Dit wordt gezien als de grote omkeer in financiele verslaggeving en in grootte 
vergelijkbaar met projecten als de overgang naar het nieuwe millenn ium en de invoering 
van de euro. 

De IFRS heeft als primaire doelstelling het zorgen voor meer transparantie en 
uitgebreidere toelichtingen in het jaarverslag (De Nederlandse Bank, 2004). Op langere 
termijn za l IFRS ook voor niet-beursgenoteerde bedrijven van belang worden. Verwacht 
wordt, dat de Europese Unie IFRS voor niet-beursgenoteerd bedrijven zal invoeren, 
wanneer met beursgenoteerde bedrijven voldoende praktijk ervaring op gedaan is 
(Schuring, 2003). 

Ook de implementatie van het nieuwe kapitaalraamwerk van Bazel II wordt gezien als de 
meest vergaande verandering in de wet- en regelgeving voor het geld- en kredietwezen . 
Vastgoedfinanciers moeten na invoering in 2006/2007 voor ieder krediet vaststellen wat 
het kredietrisico is. Voor iedere vastgoedfonds zal een (interne) rating worden 
vastgesteld en naar gelang het risico moet een bepaald bedrag als zekerheid worden 
aangehouden. Om deze risicoanalyse goed te kunnen uitvoeren zullen de banken onder 
andere eisen dat de beschikbare financiele informatie wordt aangeleverd volgens de IFRS 
richtlijnen (Witt, 2004). 

1.1.2 Kansen en bedreigingen 

Met de komst van de nieuwe boekhoudregels (IFRS) worden belangrijke criteria 
voor de beoordeling van een kredietvrager be"invloed. Uit dit onderzoek zal blijken of 
IFRS daadwerkelijk kansen biedt voor het verkrijgen van kwalitatief, hoogwaardige, 
transparante en vergelijkbare standaarden. Ook kan IFRS misschien een bedreiging 
vormen voor beursgenoteerde vastgoedfondsen. Men verwacht namelijk, dat in de 
komende jaren grotere fluctuaties in de resultaten zullen gaan optreden. In dit onderzoek 
zal worden nagegaan of dit daadwerkelijk een bedreiging is. 

Wanneer IFRS uitgroeit tot een wereldwijd geaccepteerde kwaliteitsstandaard, zal steeds 
vaker de vraag aan de orde komen, of IFRS en de interpretatie ervan waardevolle 
elementen bevat voor de fiscale winstbepaling. Dit kan een bedreiging vormen, omdat 
onder IFRS afschrijven op beleggingsvastgoed niet meer is toegestaan, waardoor de 
belastingsverplichting kan toenemen (Berkhout, 2005) . 

1 Hein Brand is CEO van ING Real Estate Finance 
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Het nieuwe kapitaalraamwerk van Bazel II kan mogelijk kansen bieden en/of kan ook een 
bedreiging vormen. Beoogde effecten van Bazel II zijn het creeren van meer flexibiliteit 
en een betere beheersing van risco's. Een mogelijke bedreiging van Bazel II kan zijn het 
onbedoelde effect van het creeren van ongelijke concurrentieverhoudingen tussen 
banken die wel en die niet in staat zijn, om de geavanceerde risicomanagement
methoden te implementeren (Schnezler, 2004). 

Ook blijkt uit een onderzoek van PriceWaterhouseCoopers, dat banken de aanhoudende 
stroom van nieuwe regels van allerlei toezichthouders als een grote bedreiging zien. Het 
risico van overregulering wordt groter geacht dan bijvoorbeeld slechte leningen, fraude 
en valutarisico (http://www.pwc.nl, 2005). 

Kansen door invoering van Bazel II en IFRS worden mogelijk gevormd door de werking 
ervan als katalysator voor innovatieve financieringsconstructies. De professionalisering 
die zich in de laatste jaren op de vastgoedmarkt heeft voorgedaan, vormt samen met de 
nieuwe Europese richtlijnen de reden dat toepassing van innovatieve financierings
constructies steeds waardevoller wordt (Vastgoedmarkt, 2005). 

1.1.3 Reeds uitgevoerde onderzaeken 

Doff (2004) heeft een onderzoek uitgevoerd naar het "Economic Capital" en 
risicobeheer bij banken. Doff geeft in zijn onderzoek een overzichtelijke beschrijving van 
de gehanteerde begrippen in het nieuwe kapitaalraamwerk van Bazel II. Door Vergouwen 
(2003) is een onderzoek uitgevoerd naar de verschillen tussen het huidige en nieuwe 
kapitaalraamwerk van Bazel. Dit onderzoek is waardevol, omdat het inzicht geeft in de 
verschillen tussen de twee raamwerken. 

Door Hartkamp (2002) is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om de het 
vreemde vermogen tegen marktwaarde te waarderen op de balans. Dit onderzoek geeft 
inzicht in de verschillen en de toegevoegde waarde van het toepassen van de "fair value" 
waarderingsgrondslag ten opzichte van de nominale waarde. Door Ter Laak (2004) is een 
onderzoek uitgevoerd naar de delisting van beursgenoteerde bedrijven. Dit onderzoek is 
relevant omdat het inzicht geeft in de belangrijkste financiele kerncijfers voor de 
waardering van een vastgoedfonds door assetmanagers. 

1.2 Onderzoeksopzet 

1.2.1 Probleemstelling 

In Nederland is de invoering van Europese regelgeving volop aan de gang. Deze 
ontwikkelingen vormen de aanleiding en tevens ook de basis voor de formulering van de 
probleemstelling. De probleemstelling luidt: 

"Welke gevolgen heeft de invoering van IFRS- en Bazel II-richtlijnen op de 
financierbaarheid van vastgoedbeleggingen?" 

1.2.2 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is het beschrijven van de gevolgen die de invoering 
van IFRS en Bazel II heeft op de financierbaarheid van vastgoedbeleggingen. 
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1.2.3 Deelvragen 

De geformuleerde probleemstelling kan in een aantal deelvragen worden ontleed, 
om te komen tot een gefundeerde uitwerking van de probleemstelling. De deelvragen 
zijn: 

• Welke variabelen beoordeelt een bank bij een financieringsaanvraag van een 
(beursgenoteerd) vastgoedfonds? 

• Welke impact heeft de invoering van IFRS-richtlijnen op het jaarverslag van een 
beursgenoteerd vastgoedfonds? 

• Welke impact heeft de invoering van Bazel II op de risicomanagement-methoden 
van een bank en daarmee op de vereiste solvabiliteit? 

• Welke onderlinge relaties zijn vast te stellen tussen de variabelen die een bank 
beoordeelt en die waarop IFRS en Bazel II impact heeft? 

• Welke mogelijk gevolgen van IFRS en Bazel II zijn er te beschrijven? 

1.2.4 Afbakening en randvoorwaarden 

Dit onderzoek wordt beperkt tot de financiering van vastgoedbeleggingen van 
beursgenoteerde vastgoedfondsen, die statutair in Nederland gevestigd zijn. 

1.2.5 Onderweksaanpak en opbouw rapport 

Om inzicht te krijgen in de gevolgen van IFRS en Bazel II op de financierbaarheid 
van beleggingen in commercieel vastgoed is een plan van aanpak uitgewerkt 
weergegeven in figuur 1.2. 

I Definiering van de probleemstelling I 
I I 

~ 
00 Theoretisch kader 

~ Conclusie : IFRS 
~ 

een overzicht van alle 

< meetbare variabelen Conclusie : Bazel II 
een overzicht van alle 

~ ~ 
meetbare variabelen Conclusie : 

een overzicht van alle 
meetbare variabelen 

__.,-

""' I ~ 

~ ~ 
~ 

I Invull ing van de variabelen I Q 
0 

I Verificatie d .m.v . interviews I ~ 

\/ 

I Conclusie/ Aanbevelingen I 

Figuur 1.2 Schematische weergave onderzoeksaanpak 
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In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader van dit onderzoek geanalyseerd. In dit 
hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de variabelen, die een bank beoordeelt bij 
het verstrekken van een krediet voor de financiering van een vastgoedbelegging. In dit 
hoofdstuk wordt een beursgenoteerd vastgoedfonds gedefinieerd en wordt geanalyseerd 
waarom vastgoedfondsen vreemd vermogen gebruiken voor de financiering van de 
vastgoedbeleggingsactiviteiten. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk de rol van de bank op 
de financiele markt behandeld. Om vervolgens de variabelen in kaart te brengen die een 
bank bij het verstrekken van een krediet beoordeelt. 

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de nieuwe IFRS-richtlijnen. Besproken wordt waarom de 
Europese Unie besloten heeft, overkoepelende richtlijnen voor de jaarverslaggeving in te 
voeren. De centrale vraag in dit hoofdstuk is, op welke wijze het management van een 
beursgenoteerd vastgoedfonds haar vastgoedbeleggingsactiviteiten dient te 
verantwoorden aan haar belanghebbenden. Het doel van deze analyse is het inzichtelijk 
maken van de impact van de invoering van de nieuwe IFRS-richtlijnen. 

In hoofdstuk 4 wordt het nieuwe kapitaalraamwerk van Bazel II uiteengezet. In kaart 
wordt gebracht welke doel het Bazel Comite heeft met de invoering van Bazel II. Om 
vervolgens de impact voor banken te beschrijven, op welke wijze kredieten voor 
vastgoedbeleggingen beoordeeld moeten warden. Het doel van dit hoofdstuk is de impact 
van Bazel II op de beoordeling van kredietaanvraag voor een vastgoedbelegging aan te 
geven. 

In hoofdstuk 5 warden de relaties tussen de variabelen uit de hoofdstukken 3 en 4 
inzichtelijk gemaakt. Op basis van de DuPont-systematiek wordt een financieringsmodel 
uitgewerkt, waarmee relaties van oorzaak en gevolg beoordeeld kunnen warden. De 
beoordeling van de relaties tussen de variabelen vindt plaats door middel van analyses 
van jaarverslagen van de negen Nederlandse beursgenoteerde vastgoedfondsen en door 
middel van twee interviews met deskundigen uit de praktijk. 

In het laatste hoofdstuk volgen ten slotte de conclusies en de aanbevelingen en warden 
mogelijke richtingen voor toekomstig onderzoek aangedragen. 
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2 Definities en theoretisch kader 

Voor het management van een vastgoedfonds is het van belang om kennis te 
hebben van financieringen. Inzicht in de mogelijkheden van financieringen draagt bij aan 
het behalen van het vereiste rendement. 

In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van de relevante variabelen die van invloed 
zijn bij de beoordeling van kredietaanvragen door banken. Voorafgaande aan deze 
analyse worden eerst de belangrijkste begrippen gedefinieerd. In paragraaf 2.2 wordt het 
Nederlandse beursgenoteerde vastgoedfonds als vrager van kapitaal behandeld. In 
paragraaf 2.3 wordt de werking van de financiele markt in kaart gebracht. In paragraaf 
2.4 volgt een uiteenzetting over de bank als aanbieder van kapitaal. Vervolgens wordt in 
2.5 een analyse gemaakt van alle variabelen die een rol spelen bij de beoordeling van de 
bank voor het verstrekken van krediet. In paragraaf 2.5 volgen de resume van dit 
hoofdstuk. 

2.1 Het beursgenoteerde vastgoedfonds als vrager van kapitaal 

2.1.1 Definitie van een beursgenoteerde vastgoedfonds 

Na de beurskrach in 1929 werden in Nederland de eerste vastgoedfondsen 
opgericht, namelijk de Nationale Grondtrustee Amsterdam (1929) en Wereldhave (1930). 
(Van Gool, 2001). In de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb, 1990) wordt een 
vastgoedfonds gedefinieerd als: 

"Een instelling, al dan niet met eigen rechtspersoonlijkheid, die gelden of andere 
goederen ter collectieve be/egging vraagt of heeft verkregen, teneinde de deelnemers in 
de opbrengst van de vastgoedbeleggingen te doen de/en" 

Deelnemers aan beursgenoteerde vastgoedfondsen kunnen delen in de opbrengst van 
vastgoedbeleggingen door de aanschaf van aandelen. Aandelen kunnen via een bank of 
commissionair op de Amsterdamse Effectenbeurs (AEX) worden verworven. Aandelen zijn 
vrij verhandelbaar en de vraag en het aanbod bepalen de waarde ervan. Deelnemers aan 
een beursgenoteerd vastgoedfonds hebben geen directe invloed op het dagelijkse 
beheer, dat door het management wordt uitgeoefend. Beursgenoteerde vastgoedfondsen 
hebben daarnaast een gesloten karakter en zijn daardoor niet verplicht tot terugname 
van de uitgegeven aandelen. 

Beursgenoteerde vastgoedfondsen staan tevens onder toezicht van De Nederlandse Bank 
(DNB). DNB verplicht beursgenoteerde vastgoedfondsen om periodieke verslagen te 
publiceren over de behaalde resultaten en om de aandelenkoers te publiceren in 
landelijke dagbladen. Nederlandse beursgenoteerde vastgoedfondsen zijn: 

• Corio N.V. 
• Dim Vastgoed N.V. 
• Eurocommercial Properties N.V. 
• Groothandelsgebouwen N.V. 
• Nieuwe Steen Investments N.V. 
• Rodamco Europe N.V. 
• Vastned Offices/Industrial N.V. 
• Vastned Retail N.V. 
• Wereldhave N.V. 
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2.1.2 Welke activiteiten verricht een vastgoedfonds? 

De eerste vastgoedfondsen richtten zich voornamelijk op het beleggen in 
woningen en/of in een combinatie tussen winkel- en woningprojecten. Pas in de jaren 
zestig zijn de activiteiten van vastgoedfondsen uitgebreid met het beleggen in 
commercieel vastgoed. Aan de groei in populariteit van het beleggen in commercieel 
vastgoed lag en de volgende oorzaken ten grondslag (Van Goel e.a., 2001): 

• de gestegen vraag naar het huren van kantoren, winkels en bedrijfsruimten; 
• de koppeling van de huurprijzen van commercieel vastgoed aan de prijsindexcijfer 

van de gezinsconsumptie (CPI-index). Dankzij de indexering bood commercieel 
vastgoed een goede bescherming tegen de inflatie; 

• het overheidsingrijpen op de woningmarkt in de jaren zestig. Wonen werd als een 
sociale zaak gezien, dat resulteerde in een regulering van de volkshuisvesting. De 
invoering van gereguleerde huurprijzen resulteerde in het aftoppen van de 
winsten van het beleggen in woningen. 

In dit onderzoek zijn vastgoedbeleggingen gedefinieerd als (IAS, 2003): 

"Vastgoed dat in gebruik is als huisvesting of accommodatie voor ondernemingen en dat 
wordt gehouden met het oog op de ontvangst van huuropbrengsten of een stijging van 
de kapitaalwaarde of beide." 

Deze definitie komt niet letterlijk, maar wel inhoudelijk overeen met de in de literatuur 
gehanteerde definities van ender andere Keeris (2001), Van Goel e.a. (2001), 
Kousemaeker (2002), Raad voor de Jaarverslaggeving (2002) en het Bazel Comite 
(2004). 

Onder deze definitie vallen in dit onderzoek ook de activiteiten van een project
ontwikkelaar. De activiteiten van een projectontwikkelaar zijn immers gericht op het 
realiseren van een stijging van de kapitaalwaarde van het vastgoedobject. Met deze 
opvatting wordt afgeweken van de definitie die de Europese Unie hanteert. In 
tegenstelling tot de Raad voor de Jaarverslaggeving beschouwt de Europese Unie de 
activiteiten van een projectontwikkelaar niet als een belegging in vastgoed. 

Vastgoed dat verhuurd is aan de moedermaatschappij, voldoet niet aan de definitie van 
een vastgoedbelegging, omdat de onroerende zaak bezien vanuit het perspectief van de 
moedermaatschappij voor eigen gebruik is bestemd (Hoogendoorn e.a, 2004). Het 
beursgenoteerde vastgoedfonds Corio N.V. verantwoordde het vastgoed in eigen gebruik 
in het jaarverslagen tot 2005 als beleggingsvastgoed. Echter in de verslaggeving van na 
1 januari 2005 is dit gecorrigeerd en wordt het verantwoord als materiele vaste activa. 

2.1.3 Met welk kapitaal worden vastgoedheleggingen gefinancierd? 

Om te kunnen investeren in vastgoedbeleggingen heeft een beursgenoteerde 
vastgoedfonds kapitaal nodig. Het begrip kapitaal, synoniem voor vermogen, kan 
omschreven worden als het geheel aan financiele middelen waarover de 
beleggingsinstelling kan beschikken. De financiele middelen worden beschikbaar gesteld 
door: 

• natuurlijke- en/of rechtspersonen zelf, die wensen te ondernemen; 
• derden (het vreemd- en/of mezzanine vermogen). 

Op basis hiervan kan een onderscheid gemaakt worden tussen een drietal verschillende 
soorten vermogen. In figuur 2.1 worden deze weergegeven. 

24/73 



Figuur 2.1 Verschil/ende soorten vermogen bij financiering vastgoedbelegging 

a) Eigen Vermogen 
Eigen vermogen omvat het saldo van de aan de bezittingen toegekende waarde, 
verminderd met de financiele verplichtingen. Het eigen vermogen is de sluitpost op de 
balans en risicodragend. Overstijgt de waarde van de bezittingen de financiele 
verplichtingen, dan is het eigen vermogen positief. Overstijgen de financiele 
verplichtingen de waarde van de bezittingen, dan is het eigen vermogen negatief (Keeris, 
2001). Onder het eigen vermogen kunnen de volgende posten worden onderscheiden: 

• Het aandelenkapitaal; 
• Wettelijke en/of statutaire reserves; 
• Overige reserves. 

b) Vreemd Vermogen 
Vreemd vermogen kan civielrechtelijk gekwalificeerd worden als een overeenkomst van 
verbruiklening 2

• Vreemd vermogen moet worden terugbetaald en is er rente over 
verschuldigd. Bij faillissement wegen de verplichtingen van het vreemd vermogen 
zwaarder dan die van het eigen vermogen. Alvorens de verschaffers van het eigen 
vermogen in het geval van een faillissement aanspraak kunnen maken op het vermogen 
dat zij ingebracht hebben, zal aan alle verplichtingen ten aanzien van het vreemd 
vermogen voldaan moeten zijn. 

c) Mezzanine vermogen 
Mezzanine vermogen is een tussenvorm van vermogen. Het heeft kenmerken van zowel 
eigen vermogen als van vreemd vermogen. Mezzanine vermogen moet net als vreemd 
vermogen worden terugbetaald en er is rente over verschuldigd. Daarnaast is het net als 
eigen vermogen risicodragend. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt 
Mezzanine vermogen nader toegelicht. 

Een achtergestelde lening is een voorbeeld van mezzanine vermogen. Een achtergestelde 
moet men terugbetalen en er is rente over verschuldigd. Echter een achtergestelde 
lening is net als het eigen vermogen risicodragend, namelijk de vordering is 
achtergesteld op de vordering van de hypotheekkrediet van een bank. 

2 Artikel 7A: 1791 Burgerlijk Wetboek of vermogensverschaffing civielrechtelijk kan worden gekwalificeerd als 
vreemd vermogen, heeft ook fiscale kwalificaties. 
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2.1.4 Het doe/ van aantrekken van vreemd vermogen 

De mate waarin gebruik wordt gemaakt van vreemd vermogen bij de financiering van 
een vastgoedbelegging is een belangrijke afweging. In de navolgende subparagrafen zijn 
de twee belangrijkste doelstellingen van beursgenoteerde vastgoedfondsen weergegeven 
voor het van vreemd vermogen. 

1) Maximaliseren van de waarde van de onderneminq: 
Beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen kunnen hun doelstelling om de waarde 
van de onderneming te maximaliseren mede realiseren door het gewogen gemiddelde 
van de vermogenskostenvoet te minimaliseren (Valkenburg, 2005). Dit is mogelijk indien 
de kosten van het vreemd vermogen lager zijn dan het rendement op het vastgoed. Er 
treedt in deze situatie een financieel hefboomeffect op. In tabel 2.1 is hiervan een 
vereenvoudigde berekening weergegeven. 

Tabel 2.1 Vereenvoudigde uitwerking van het hefboomeffect 

Zonder financiele hefboom 

Vereenvoudigde balans 

Vastgoedbeleggingen 

Gefinancierd met: 
Eigen vermogen (EV} 
Vreemd vermogen (VV) 

1.250.000 

1.250.000 
0 

Vereenvoudigde winst- en verliesrekening 

Huurinkomsten 
Kosten: rentevergoeding VV 

Bruto exploitatie resultaat 

Rendement op EV 

100.000 
0 

100.000 

Met financiele hefboom 

Activa 

Vastgoedbeleggingen 

Gefinancierd met: 
Eigen vermogen (EV) 
Vreemd vermogen (VV) 

2.004 

1.250.000 

500.000 
750 .000 

Vereenvoudigde winst- en verliesrekening 

Huurinkomsten 
Agioreserve 

Bruto exploitatie resultaat 

Rendement op EV 

100.000 
37.500 

62.500 

12,50% 

Beursgenoteerde vastgoedfondsen kunnen niet onbeperkt vreemd vermogen aantrekken. 
Om zich te mogen richten tot potentiele deelnemers, hebben beursgenoteerde vastgoed
fondsen een vergunning nodig van de Autoriteit Financiele Markten (AFM). De AFM is de 
toezichthouder, om de werking van de financiele markt te bevorderen en om deelnemers 
aan (vastgoed)fondsen te beschermen. Deelnemers moeten kunnen vertrouwen op de 
deskundigheid en betrouwbaarheid van het management (http://www.afm.nl, 2005). 

De AFM schrijft voor dat een beursgenoteerde vastgoedfonds dient te beschikken over 
een minimum aan financiele waarborg. Voor vastgoedfondsen wordt daarom een 
maximum gesteld aan het percentage vreemd vermogen dat mag warden aangetrokken 
(PropertyNL, 2005) namelijk: 

• De schulden op vastgoed mogen tot ten hoogste 60% van de fiscale boekwaarde 
van het vastgoed bedragen. 

• De overige schulden mogen tot ten hoogste 20% van de fiscale boekwaarde van 
de overige beleggingen bedragen. 

2) Realiseren van een qrotere spreidinq: 
Naast het maximaliseren van de waarde van de onderneming kan een beursgenoteerde 
onderneming met het aantrekken van vreemd vermogen nog een andere doelstelling 
realiseren. Dit is het spreiden van risico's. Door het aantrekken van vreemd vermogen, 
zal de belegger een grater kapitaal hebben om te investeren in vastgoed. Meer kapitaal 
kan een omvangrijkere vastgoedportefeuille betekenen en daarmee kan het risicoprofiel 
dalen (Van Gool e.a., 2001). 
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2.2 De functie van de bank op de financiele markt 
De financiele markt is de markt waar vragers en aanbieders van geld elkaar 

ontmoeten . Aanbieders van geld zijn bijvoorbeeld investeerders of particuliere spaarders. 
Vragers van geld zijn in dit onderzoek Nederlandse vastgoedfondsen die direct beleggen 
in commercieel vastgoed. Op de financiele markt nemen banken een belangrijke plaats 
in. Zij treden namelijk op als intermediair tussen aanbod en vraag en verlagen daarmee 
kosten voor aanbieders en vragers van kapitaal (Doff, 2004). 

Wanneer de partijen zonder de tussenkomst van de banken transacties aangaan, worden 
aanzienlijke transactiekosten gemaakt. Bijvoorbeeld de kosten om elkaar te vinden, 
screeningskosten om het risicoprofiel van de tegenpartijen in te schatten en 
monitorkosten om te controleren of de tegenpartij zich wel aan de gemaakte afspraken 
houdt. Aanbieders handelen daarom niet rechtstreeks met de vragers, maar lenen 
kapitaal uit aan de bank, die het vervolgens weer kan uitlenen aan de vragers van geld. 
In figuur 2.2 is de werking van de financiele markt schematisch weergegeven (Doff, 
2004) . 

~ 
Spaarrekening Lening 

Ban ken "' ..... 
Geld 

,. 
Geld ,, 

'I 

Aanbieders van kapitaal 
Vragers van geld 

(Bijv. spaarder, investeerders) 
(bijv . vastgoedfondsen) 

I\ ' ' Waardepapier Waardepapier 
i' ''' ' '''''''''''''''''''''''"'''''''''' ' ' " '""'"""""""""'"""""""' ''' l~ 

..... i Financiele markt ~ "' 
Geld ~ : Geld 

Figuur 2.2 Overzicht financiele markt 

2.2.1 Aanbieders van kapitaal op de flnanciele markt 

Investeerders en particuliere spaarders zijn de voornaamste aanbieders op de 
kapitaalmarkt. Investeerders op de kapitaalmarkt zijn bijvoorbeeld de institutionele 
beleggers. Zij beleggen het vermogen van deelnemers in de ruil voor toekomstige 
opbrengsten , waarmee uitkeringen aan de deelnemers worden verricht (Van Gool e.a. , 
2001). De meeste Nederlandse institutionele beleggers beschouwen de inflatie
bestendigheid als een van de belangrijkste redenen voor het beleggen in vastgoed . 
Keeris (2001) rekent tot de institutionele beleggers : 

• Pensioenfondsen ; 
• Verzekeringsmaatschappijen; 
• Spaarbanken ; 
• Sociale fondsen; 
• Overige beleggingsinstellingen, waarvan minimaal 50% van de aandelen in het 

bezit is van een of meer van de hiervoor genoemde institutionele beleggers. 

Naast investeerders bieden particuliere spaarders kapitaal aan op de financiele markt. 
Naast de traditionele spaarrekening zijn veel Nederlandse particulieren in de afgelopen 
jaren er toe overgegaan via een vermogenbeheerder te beleggen. Mede vanwege de lage 
rentevergoeding op spaartegoeden en door tegenvallende prestaties van de 
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internationale aandelenbeurzen zijn veel particulieren gaan investeren in bijvoorbeeld 
vastgoed-CV's (die rendementen van 9 a 10% prognosticeren). 

De snelle groei van het aantal Duitse banken in Nederland begin jaren negentig, kan 
mede verklaard worden door het succesvolle Duitse particuliere spaarbrievensysteem 3 

(zgn. "Pfandbriefsystem"). Veel Duitse particulieren sparen door het aankopen van 
obligaties, uitgegeven door Duitse hypotheekbanken, waardoor het mogelijk is om 
hypotheken onder scherpe condities te verstrekken (Lensink, 2001). 

De tien grootste banken die in Nederland vastgoedbeleggingen financieren zijn: ING Real 
Estate, Rabobank/FGH Bank, ABN Amro/Bouwfonds, Fortis Vastgoedfinancieringen, 
Aareal Bank, Achmea Bank/PVF Hypotheken, HSH-Nordbank, Eurohypo, Allgemeine 
HypothekenBank Rheinboden en WOrttemberger Hypo (Hentenaar, 2005). 

2.2.2 Roi van de bank als intermediair 

De rol van de bank als intermediair is gebaseerd op het feit dat banken efficienter 
kredieten kunnen verstrekken dan aanbieders van kapitaal. Banken kunnen bijvoorbeeld 
transactiekosten spreiden over veel leningen en creeren daarmee een schaalvoordeel. 
Ook zijn zij gespecialiseerd in het screenen en monitoren van kredietaanvragen. Voor de 
economie en het goed functioneren van de kapitaalmarkt is het goedkoper om banken als 
intermediair te laten optreden (Doff, 2004). 

Bij het proces van intermediatie wordt het aanbod van financiele middelen 
getransformeerd naar de gewenste vraag. De bank ontvangt en beheert bijvoorbeeld het 
spaargeld van particulieren en transformeert het in kredieten met andere 
karakteristieken. Transformatie vindt plaats naar: 

1. Omvang 
2. Looptijd 
3. Liquiditeit 

Bijv. particuliere spaartegoeden 

Relatief kleine hoeveelheden 
Kort lopende middelen 
Te allen tijde opneembaar 

Vastqoedbeleqqinqsfinancierinq 
-----111Jl1i• Grotere kredieten 
-----111Jl1i• Lange-termijn hypotheken 
-----111Jl1i• Niet tussentijds opeisbaar 

Bij het transformeren van financiele middelen loopt de bank risico's. Bij het verstrekken 
van traditionele financieringen kan de bank de volgende risico's lopen (Maertens, 2005): 

• Kredietrisico. Het risico van verliezen doordat kredietnemers niet kunnen voldoen 
aan hun verplichtingen tegenover de bank. 

• Marktrisico. Het risico van waardeveranderingen in de vastgoedportefeuille als 
gevolg van prijsveranderingen in de markt. 

• Valuta- en renterisico. Het risico van veranderingen in de rentestand en/of 
valutakoers die de waarde van de vastgoedportefeuille bepalen. 

• Liguiditeitsrisico. Het risico voor de bank om op enig moment niet in staat te zijn 
de groei van activa te financieren, of om tijdig aan alle betalingsverplichtingen te 
voldoen. 

• Operationeel risico. Het risico van verliezen als gevolg van tekortkomingen in 
interne processen, mensen, systemen of door externe gebeurtenissen. 

• Bedrijfsrisico. Het risico van verliezen die ontstaan uit veranderingen in de 
concurrentieomgeving of het tekortschieten van de interne organisatie. 

2.3 Beoordeling financieringsaanvraag door banken 
Banken hanteren verschillende criteria bij het verlenen van kredieten. Op 

hoofdlijnen kunnen twee beoordelingen word en onderscheiden: beoordeling van de 
terugbetaalcapaciteit en beoordeling van de aanwezige zekerheden. Deze worden in 

3 Pandbrief = obligatie door een hypotheekbank uitgegeven, tegen een vaste rente en waarvan het bedrag 
moet dienen, om andere voorschotten onder hypothecair verband te verstrekken. 
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navolgende subparagrafen behandeld. De uitwerking van de twee beoordelingen is 
gebaseerd op informatie van Moody's, Standard & Poor's en de Aareal Bank. 

2.3.1 Beoordeling van de terugbetaalcapaciteit 

Bij de beoordeling van de terugbetaalcapaciteit bekijkt de bank of er voldoende 
argumenten aanwezig zijn op grond waarvan de kredietnemer het krediet kan 
terugbetalen. Hiervoor maken banken net als externe ratinginstituten Moody's en 
Standard & Poor's (S&P) een viertal analyses die weergegeven zijn in figuur 2.3. 

(1} Objectniveau analyse 

Vastgoed analyse en 
krediet kwesties 

Netto Contante Waarde 

Cap Rate 

Waarde 

(3} Kredietratio 

(4} 
Rentedekkingsratio 

Rating / oordeel 
bank 

Figuur 2.3 Beoordelingsproces financieringstransactie 

1) Objectniveau-analvse: 

(3} Hoogte van lening 

Financiele kwaliteit van de 
belegginginstelling 

Aflossing 

Cashflow management 

(2} Portefeuille niveau 

Diversiteit 

Kwaliteit van de informatie 

Gerechtelijke zaken 

Overige portefeuillezaken 

De eerste analyse die banken maken is op objectniveau. Bij de analyse op objectniveau 
wordt de kwaliteit van locatie, de leeftijd, de staat van onderhoud en de weder
verhuurbaarheid door een bank beoordeeld. Doorgaans is de kwaliteit van de locatie 
belangrijker dan de staat van onderhoud waarin het object zich bevindt (Kindahl, 2004). 

Naast de analyse van het vastgoedobject worden ook de kredietwaardigheid van de 
huurder(s) in kaart gebracht. De kredietwaardigheid van de huurders geeft een indicatie 
van de kwaliteit van de cashflow. 

2) Portefeuil/eniveau-ana/yse 
De tweede analyse die door banken gemaakt worden is op portefeuilleniveau. Hierbij 
wordt een analyse gemaakt van de marktvooruitzichten, het economische groei
potentieel, de vraag naar vastgoedbeleggingsobjecten en de in aanbouw zijnde 
vastgoedbeleggingen. Daarnaast wordt gekeken naar de diversificatie in de 
vastgoedportefeuille, de geografische spreiding van de portefeuille (land, provincie, 
plaats) en de branche waarin huurders opereren. 
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Voorts maakt men op portefeuilleniveau een analyse van de capaciteit van het 
management van het betreffende vastgoedfonds. Dit wordt vastgesteld aan de hand van 
het curriculum vitae van zowel de beleggingsinstelling als van de !eden van het 
management. Op basis van het verleden wordt een inschatting gemaakt van het 
toekomstig functioneren en presteren van het vastgoedfonds. 

De analyse van het management omvat ook het doorlichten van de investeringsstrategie, 
de managementvisie, het interne groeipotentieel en de operationele strategie. Daarnaast 
wordt een analyse gemaakt van het vastgoedselectieproces, de administratieve 
organisatie ( operationele marges en efficiency cijfers) en managementbonussen. 

Naast de curriculum vitae en toekomstvisie wijzen marktaandeel, reputatie, diversificatie 
van de vastgoedportefeuille en de ervaring met het in eigendom hebben van 
beleggingsobjecten op mogelijke kwaliteiten om hoger dan gemiddelde huurprijzen en 
bezettingsgraden te realiseren. De informatie over de capaciteiten van het vastgoedfonds 
geeft een belangrijke indruk van de performance en kan vergeleken worden met de 
benchmark. 

3) Kredietratio: 
Een derde analyse die voor banken relevant is betreft de analyse van de kredietratio. Bij 
de analyse van de kredietratio wordt de kapitaalstructuur, het aflossingsschema en 
weder-financierbaarheid beoordeeld. De beoordeling van de kapitaalstructuur is gericht 
op de kwaliteit van het eigen vermogen, het karakter van het vreemd vermogen, de 
kosten en flexibiliteit van de bestaande kredieten en de looptijd van de kredieten. 

De relatie tussen de kredietratio en de kans op faillissement is voor elke categorie 
vastgoedbelegging gelijk. In tabel 2.2 zijn doelstellingen voor de kredietratio in relatie 
met het ratingniveau weergegeven. 

Tabel 2.2 Relatie tussen rating met faillissementskans en kredietratio 

Rating 
Aaa 

Aa 
A 

Baa 
Ba 

B 

Faillissementskans (%) 
0,01 
0,03 
0,07 
0,20 
1,10 
3,50 

Kredietratio (%) 
68,00 
61,60 
55,20 
48,80 
40,00 
32,00 

(Bron: Moody's, 2003) 

Een hoge kredietratio geeft aan dat de vastgoedportefeuille weinig met vreemd 
vermogen is gefinancierd. Bij een lage kredietratio is de vastgoedportefeuille juist met 
veel vreemd vermogen gefinancierd. Uit tabel 2.2 blijkt dat een hoge kredietratio 
resulteert in een lage kans op faillissement. 

De berekening van de kredietratio is als volgt: 

Kredietratio = 100% - ((Vreemd vermogen/ Waarde vastgoedbelegging) * 100%) 

Het vreemd vermogen wordt berekend door: 

Vreemd vermogen = lange lopende lening + kort lopende lening + overige leningen 

Kredieten voor commercieel vastgoed zijn veelal zodanig gestructureerd dat een 
substantieel deel van het krediet wordt afgelost aan het einde van de looptijd. Aflossing 
vindt plaats door verkoop van het vastgoedobject of door weder-financiering. Bij weder
financiering wordt beoordeeld of dit mogelijk is tegen een vermoedelijke rentevergoeding 
van 9,25%. Indien weder-financiering niet mogelijk blijkt, zal veelal een wanbetaling 
volgen (Rubin, 2000) . 
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Een aflossingsschema is een krachtig instrument om het ns1co te verminderen ten 
aanzien van de wederfinancierbaarheid en het verlies door waardevermindering van het 
onderliggende object. Essentieel is dat elke euro die wordt afgelost, een euro minder van 
potentieel verlies is. 

4) Rentedekkingsratio: 
Een vierde analyse die door banken bij het verstrekken van kredieten wordt gemaakt is 
de analyse van de rentedekkingsratio. De rentedekkingsratio geeft weer of er voldoende 
dekking van netto-cashflow (EBIT) aanwezig is voor betaling van de kredietfaciliteit 
(rente+aflossing). De dekkingsgraad van de financieringslasten is volgens Moody's de 
belangrijkste ratio voor de beoordeling van de kans op faillissement (Nayar, 2000). 

De rentedekkingsratio wordt in kaart gebracht aan de hand van de financiele 
jaarverslagen. Hierbij gaat het specifiek om de prognoses van de huurinkomsten en de 
exploitatiekosten van het onderliggende vastgoedobject. Het oordeel over de kwaliteit 
van de cashflow die vastgoedobjecten genereren is over het algemeen positief, omdat 
deze ook in tijden van economische neergang relatief stabiel en voorspelbaar zijn 
(Kindahl, 2004). 

Een stabiele rentedekkingsratio wordt mede gerealiseerd door de aanwezigheid van 
spreiding in de portefeuille. Met andere woorden: de huurinkomsten worden door 
meerdere huurders gewaarborgd. Ook wanneer een kredietnemer profiteert van een 
hoge hefboomwerking, verleent de aanwezigheid van spreiding een significante bijdrage 
aan het stabiliseren van de cashflow (Nayar, 2000). 

De rentedekkingsratio wordt als volgt berekend: 

Dekkingsgraad = EBIT-cashflow / (Rentelasten + Aflossing) 

EBIT-cashflow staat voor de netto huurinkomsten van de vastgoedbeleggingsinstelling 
voor rente en belastingen, en wordt berekend met de volgende formule (Higgins, 2001): 

EBIT-cashflow = bruto huurinkomsten +/- gerealiseerde verkoopopbrengsten (minus) 
(exploitatielasten + beheerskosten + afschrijvingen) 

Bij de berekening EBIT-cashflow worden ongerealiseerde waardewijzigigen van de 
vastgoedportefeuille niet meegerekend. Immers, het gaat om de dekking van rentelasten 
door de gerealiseerde cashflow. De niet-gerealiseerde waardestijging of -daling wordt 
pas daadwerkelijk gerealiseerd op het moment van verkoop van het betreffende 
vastgoedobject. In tabel 2.3 is de doelstelling van de EBIT-dekking van de rentelasten 
weergegeven zoals voorgeschreven door Standard & Poor's. 

Tabel 2.3 Relatie tussen rating met faillissementskans en rentedekkingsratio 

Rating 
AA 

A 
BBB 

BB 
B 

Faillissementskans (%) 
0,03 
0,07 
0,20 
1,10 
3 50 

Rentedekkingsratio 
5,00 
3,20 
2,30 
1,90 
0 80 

(Bron: Standard & Poor's, 2003) 

De nadruk ligt op de EBIT-dekking omdat dit een beter beeld schetst van de 
houdbaarheid van de economische situatie van het vastgoedobject. Beoordeeld wordt of 
er voldoende cash aanwezig is voor bijvoorbeeld het vastgoedmanagement om 
onderhoud te kunnen uitvoeren, of voor het kunnen geven van incentives om nieuwe 
huurders aan te trekken. 
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De relatie tussen de rentedekkingsratio en de kans op faillissement is voor elke categorie 
vastgoedbelegging gelijk. Met de rentedekkingsratio kan tevens een vergelijking van de 
kwaliteit van de kredietwaardigheid gemaakt worden met kredieten met dezelfde 
rentedekkingsratio, maar met een verschillend rentepercentage. 

2.3.2 Beoordeling van de zekerheden 

Naast het beoordelen van de terugbetalingscapaciteit, zoals in de vorige 
subparagraaf is uiteengezet, is het beoordelen van zekerheden voor een bank relevant 
bij het verstrekken van krediet. Bij het beoordelen van de zekerheden bekijkt de bank 
welk onderpand zij kan verwerven voor het geval dat het mis gaat. Bij het financieren 
van beleggingen in commercieel vastgoed zijn de volgende zekerheden gebruikelijk: 

1) Hypothecaire zekerheid: 
Hypothecaire zekerheid: bij de financiering wordt het object als zekerheid ingebracht. Bij 
faillissement van de kredietnemer, kan de bank overgaan tot executie (verkoop) van het 
object. Het recht van hypotheek is uitgebreid beschreven in het Burgerlijk Wetboek (Titel 
3.9) 

2) Pandrecht4 op aandelen van het vastqoedfonds: 
Bij pandrecht op aandelen van de beleggingsinstelling heeft de bank het recht om, bij het 
uitblijven van betalingen van de kredietnemer, beslag te leggen op alle aandelen van het 
betreffende vastgoedfonds. Daarbij wordt bedongen dat de bank het stemrecht verkrijgt 
over het vastgoedfonds. 

3) (Vuistloos) pandrecht op a/le object qerelateerde overeenkomsten: 
Bij een (vuistloos) pandrecht op alle object gerelateerde overeenkomsten, heeft de bank 
de mogelijkheid om, bij het uitblijven van betalingen van de kredietnemer, beslag te 
leggen op alle object gerelateerde overeenkomsten, zoals: huur-, erfpacht-, aannemings
en alle overige zakelijke overeenkomsten. Vuistloos houdt in dat de kredietnemer vooraf, 
bij het afsluiten van de financiering, hiervoor tekent. 

Daarnaast kan de bank eisen dat het vastgoedfonds geen nieuwe vastgoedbeleggingen in 
eigendom verwerft. Immers extra verplichtingen kunnen het risico van wanbetaling 
vergroten. Daarnaast is de beleggingsinstelling verplicht zich te verzekeren. Verder kan 
de bank een machtiging eisen om de vastgoedbeheerder te vervangen, indien deze 
beneden een bepaald niveau presteert. 

2.3.3 Uiteindelijke aanbieding van de financiering door bank 

Aan de hand van de beoordeling van de terugbetaalcapaciteit en een beoordeling 
van de zekerheden zal een bank al dan niet overgaan tot het vertrekken van krediet. 
Voor de kredietnemer is van belang dat de aangeboden financiering aansluit bij en 
bijdraagt aan het voor de beleggingsportefeuille geformuleerde beleid. De uiteindelijke 
aanbieding van de bank bestaat uit een combinatie van de volgende onderdelen: 

1 Hoofdsom. Dit is de omvang van het krediet (bepaald percentage van de 
marktwaarde van het vastgoedobject) waarover de kredietnemer kan beschikken. 
Veelal wil de kredietnemer direct, na het passeren van de hypotheekakte hier over 
beschikken; 

2 Vorm van de lening. Het betreft hier de soort lening die door de bank wordt 
verstrekt. In Nederland zijn vooral de volgende vormen beschikbaar: lineair, 
annu'itair, index of aflossingsvrij; 

4 Pandrecht = het recht van de schuldeiser om op het pand van zijn schuldenaar beslag te leggen of uit de 
opbrengst van dat pand bij voorkeur boven de andere schuldeisers betaald te worden. 
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3 Renteverqoeding. Deze is meestal gebaseerd op een van de volgende 
rentesoorten: de dagrente (op basis van EONIA5

), vaste rente, EURIBOR6 of op 
basis van de inflatie; 

4 Duur. Dit is de overeengekomen looptijd van de lening; 
5 Aflossing. Deze staat in relatie met de hoogte van de hoofdsom ten opzichte van 

de beschikbare zekerheden en het kunnen voldoen van de leninglasten. Het 
aflossingschema is gebaseerd op periodieke betalingen uit de huurinkomsten. 
Aflossing kan ook plaats vinden aan het einde van de duur van de financiering bij 
verkoop van het vastgoedobject; 

6 Betaalwijze. Deze is vaak afhankelijk van het rentetype en bij voorkeur 
gerelateerd aan de ontvangstmomenten van de opbrengsten. 

7 Valuta. Dit is belangrijk bij buitenlandse financieringen. Bepaald moet worden in 
welke (lokale) valuta gefinancierd wordt. 

8 Vervroegde aflossing. Dit is voor een bank geen aantrekkelijke aangelegenheid 
door het optreden van rendementsverlies. Doorgaans zal de geldverstrekker 
bedingen dat vervroegde aflossing alleen mogelijk is onder bepaalde 
omstandigheden. De eventuele boete zal gerelateerd zijn aan de te verliezen 
rente-inkomsten. 

9 Afsluitprovisie. Deze wordt vaak in rekening gebracht bij het afsluiten van een 
financiering. 

10 Zekerheden . Het betreft een omschrijving van de gewenste zekerheden of 
pandrechten. 

2.4 Resume 
Alvorens geconcludeerd kan worden welke variabelen een bank beoordeelt bij een 

financieringsaanvraag, is in dit hoofdstuk geanalyseerd wie een financieringsaanvraag 
indient en waarom deze bij een bank wordt ingediend. 

De vrager van kapitaal is in dit onderzoek het beursgenoteerde vastgoedfonds. Hieronder 
wordt verstaan een instelling, al dan niet met een eigen rechtspersoonlijkheid, die gelden 
of andere goederen ter collectieve belegging vraagt of heeft verkregen, teneinde de 
deelnemers in de opbrengsten van de vastgoedbeleggingen te doen delen (Wtb, 1990). 
Een vastgoedbelegging is vastgoed bedoeld dat in gebruik is als huisvesting of 
accommodatie voor ondernemingen en dat wordt gehouden met het oog op de ontvangst 
van huuropbrengsten of een stijging van de kapitaalwaarde (IAS, 2003). 

Een beursgenoteerd vastgoedfonds heeft voor investeringen in vastgoedbeleggingen 
kapitaal nodig. Kapitaal wordt verkregen door de uitgifte van aandelen op de 
aandelenbeurs (eigen vermogen) en door het aantrekken van vreemd vermogen. Een 
beursgenoteerd vastgoedfonds gebruikt vreemd vermogen om te kunnen profiteren van 
een financiele hefboomwerking en om over meer kapitaal te beschikken. 

Een bank is intermediair tussen aanbieders van kapitaal (particulieren en investeerders) 
en vragers van kapitaal (vastgoedfondsen). De rol van de bank als intermediair is 
gebaseerd op het feit dat zij kredieten efficienter kunnen verstrekken, dan de aanbieders 
van kapitaal zelf. De variabelen die een bank beoordeelt bij een financieringsaanvraag 
van een (beursgenoteerd) vastgoedfonds zijn: 

1 Beoordeling vastgoedobject. Bij deze beoordeling wordt een analyse gemaakt van 
de kwaliteit van het vastgoedobject. En is gericht op de staat van onderhoud, de 

5 EONIA = Euribor Overnight Index Average, de gemiddelde rente van de overnightfixings, dagelijkse 
gepubliceerd in de gebruikelijke media . 
6 EURIBOR = Euro Inter Bank Offered Rate, is het tarief dat banken elkaar onderling berekenen voor korte 
termijn leningen. 
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leeftijd en weder-verhuurbaarheid. Ook wordt gekeken naar kredietwaardigheid 
van de huurders. 

2 Beoordeling vastgoedportefeuille. De beoordeling van de portefeuille is gericht op 
de marktvooruitzichten, het economische groeipotentieel, de vraag naar 
vastgoedbeleggingen en naar nieuw aanbod van vastgoedbeleggingen. Daarnaast 
wordt gekeken naar de diversificatie, geografische spreiding in de portefeuille en 
de branche waarin de huurders opereren. Ook wordt gekeken naar de capaciteiten 
van het management van het vastgoedfonds. De nadruk ligt op de prestaties uit 
het verleden, de toekomst visie, de managementvisie, het interne groeipotentieel 
en de operationele strategie. 

3 Beoordeling kredietratio. Bij de beoordeling van de kredietratio wordt gekeken 
naar de relatie tussen de waarde van de vastgoedbeleggingen en het vreemd 
vermogen. Daarnaast wordt de kapitaalstructuur, het aflossingsschema en weder
financierbaarheid beoordeeld. 

4 Beoordeling rentedekkingsratio. Bij de beoordeling van de rentedekkingsratio 
wordt de dekking van de financieringslasten door de EBIT-cashflow berekend. De 
nadruk ligt op de daadwerkelijk gerealiseerde EBIT-cashflow, waarin niet
gerealiseerde waardewijzigingen niet worden meegenomen. 

5 Beoordeling van beschikbare zekerheden. Bij de beoordeling van de zekerheden 
beoordeelt de bank welke zekerheden verworven kunnen worden. Bijvoorbeeld de 
hypothecaire zekerheid, het pandrecht op alle aandelen van het fonds en 
(vuistloos) pandrecht op alle object gerelateerd overeenkomsten. 

De beoordelingen die een bank maakt komt vrijwel overeen met de analyses die door 
Moody's en Standard & Poor's worden uitgevoerd, bij het inschatten van de kans op 
faillissement. Het verschil tussen de boordeling van de bank en deze externe 
ratinginstituten is de invulling van de beoordelingen, deze zijn namelijk tot op zekere 
hoogte subjectief. 
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3 Richtlijnen financiele verslaggeving 

Voor de externe financiele verslaggeving is de jaarrekening het belangrijkste 
document. De jaarrekening bevat overzichten en informatie over de prestaties en de 
vermogenposities van het vastgoedfonds. In de praktijk zijn het voornamelijk de directie 
en de raad van commissarissen van het vastgoedfonds die samen met de externe 
accountant intensief bezig zijn met de inhoud van de jaarrekening (Hoogendoorn e.a., 
2004). 

Banken gebruiken het financiele jaarverslag van een vastgoedfonds om de 
kredietwaardigheid te beoordelen en dat verslag draagt bij aan de: 

1 verantwoording die het vastgoedfonds afgelegd heeft over het aanwenden van de 
beschikbare middelen en over de geleverde prestaties; 

2 economische beslissing of het verstrekken van een krediet verantwoord is. 

In Nederland bestaat geen overeenkomst tussen de fiscale en vennootschappelijke 
balans (Berkhout, 2005). Binnen de Europese Unie worden echter momenteel discussies 
gevoerd waarin men zich afvraagt, of de International Financial Reporting Standards de 
basis kunnen vormen voor een gemeenschappelijk belastingstelsel. 

Het doel van dit hoofdstuk is het in kaart brengen van de impact van de International 
Financial Reporting Standards op de wijze waarop het beursgenoteerde vastgoedfonds 
haar financieel jaarverslag dient te verantwoorden aan haar belanghebbende. 

Paragraaf 3.2 gaat inhoudelijk in op waarom IFRS in Europa is ingevoerd als 
overkoepelde standaard en op de grondslagen van de externe financiele 
jaarverslaggeving. Paragraaf 3.3 gaat over de wijze waarop beursgenoteerde 
vastgoedfondsen volgens de International Financial Reporting Standards haar 
jaarrekening dienen op te stellen. In paragraaf 3.4 volgt vervolgens de resume van dit 
hoofdstuk. 

3.1 International Financial Reporting Standards (IFRS) 

3.1.1 Waarom invoering van IFRS in de Europese Unie? 

De Europese Commissie heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming 
van Europese wetgeving voor de financiele verslaggeving van ondernemingen. De reden 
voor de rol van de Europese Commissie kan gezocht worden in het Verdrag van Rome, 
waarbij de EEG (in 1993 omgevormd tot Europese Unie) in 1957 door de toen nog uit zes 
lidstaten bestaande gemeenschap werd opgericht. Bij de oprichting van de EEG werden 
doelstellingen geformuleerd, waarvan er voor de externe verslaggeving twee van belang 
zijn, namelijk: 

• de afschaffing van hindernissen tussen de lidstaten voor het vrije verkeer van 
goederen, personen, diensten en kapitaal; 

• de invoering van een regime waarmee wordt gewaarborgd dat de mededinging 
binnen de gemeenschappelijke markt niet wordt vervalst. 

Hindernissen voor vrij verkeer van kapitaal en financiele diensten tussen lidstaten van de 
Europese Unie waren er aanwezig, doordat de systemen voor financiele verslaggeving 
tussen lidstaten sterk van elkaar afweken. Enerzijds waren er lidstaten waar de 
verslaggeving gekoppeld was aan de belastingheffing en aan wettelijke bescherming van 
financiers. Anderzijds waren er lidstaten waar de verslaggeving georienteerd was op de 
kapitaalmarkt en op bedrijfseconomische grondslagen was gebaseerd. 
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Voor het wegnemen van deze hindernissen werd het Financiele Actieplan uitgewerkt, 
gericht op de totstandbrenging van een ge'integreerde kapitaalmarkt in Europa door het 
introduceren van een overkoepelende Europese wetgeving voor de financiele 
verslaggeving. Op de topconferentie van de Europese Unie van Maart 2000 werden de 
Internationale Financial Reporting Standards aangenomen als Europese standaard. 

De International Financial Reporting Standards zijn opgesteld door de International 
Accounting Standards Board (IASB). De IASB die in 1973 als een vereniging is opgericht 
door een aantal accountantsorganisaties, is uitgegroeid tot een onafhankelijke 
professionele organisatie die wereldwijd erkende standaarden opstelt. Met de beslissing 
van de Europese Unie om de IFRS-richtlijnen per 1 januari 2005 verplicht te stellen voor 
Europese beursondernemingen, heeft IFRS een wettelijke status verkregen. Europese 
richtlijnen zijn sinds het verdrag van Maastricht in 1993 bindend voor de lidstaten. 

3.1.2 Conceptueel ''framework" van IFRS 

Het begrip conceptueel "framework" (raamwerk) 1s in de jaren zeventig door de 
FASB7 ge'introduceerd. De FASS ging kort na haar oprichting over tot het starten van een 
project dat gericht was op de intellectuele onderbouwing van de verslaggevingregels die 
zij moest ontwikkelen. De FASB vergelijkt het conceptueel raamwerk met een grondwet, 
die het minimale kader aangeeft waarbinnen richtlijnen van de verslaggeving moeten 
gelden. Dit komt overeen met hetgeen de IASB als het nut van haar conceptueel 
raamwerk ziet. 

In het conceptueel raamwerk van de IASB zijn de begrippen omschreven die ten 
grondslag liggen aan de opstelling en presentatie van de jaarrekeningen en die in 
onderstaande figuur 3.1 zijn weergegeven. 

Gebruikers 

(Besluitvorming/decharge et cetera) 

Financiele overzichten 

Financiele positie en resultaten 
(comptabel) 

Toelichting 

Grondbegi nselen 

Aangroei I 

Kwalitatieve 

kenmerken 

• Begrijpelijkheid; 
• Relevant; 
• Betrouwbaar; 
• Vergelijkbaar; 
• Dilemma's; 

Figuur 3.1 Conceptuee/ raamwerk van de IASB 

I Continu'iteit 

Elementen 

• Definitie; 
• Verwerking; 
• Waardering; 
• Kapitaal-

instandhouding 

7 FASB = Financial Accounting Standards Board, organisatie die in de Verenigde Staten verantwoordelijk is voor 
het opstellen van richtlijnen voor de financiele verslaggeving . 
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3.1.3 Inhoud van de externefinancii!le verslaggeving 

De traditionele jaarrekening heeft in de laatste decennia een aantal drastische 
wijzigingen ondergaan. De onderliggende gedachte is dat het ouderwetse model te 
weinig inzicht geeft in de aandeelhouderswaarde van een onderneming. Verslaggeving 
die gebaseerd is op historische kosten en operationele prestaties, zouden de performance 
van een onderneming onvoldoende weergeven (Hoogendoorn e.a., 2004). 

Belanghebbenden (o.a. banken) willen het liefste inzicht verkrijgen in de veranderingen 
van de economische waarde van een onderneming, gemeten als contante waarde van 
toekomstige kasstromen. Regelgevende instanties trachten met de invoering van de 
nieuwe regels een benadering te geven naar deze waarde. 

Naast IFRS, de algemene verzamelnaam voor zowel de International Accounting 
Standards (IAS) als de International Financial Reporting Standards, stellen de Raad voor 
de Jaarverslaggeving (RJ) en de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) en 
bijbehorende uitvoeringsbesluiten specifieke eisen aan de verslaggeving en prospectus 
van een beursgenoteerde vastgoedfonds (Have, 2002). Dit onderzoek beperkt zich tot 
een analyse van de IAS-richtlijn. 

Een jaarrekening is volgens International Accounting Standards (IAS 1, "Presentation of 
Financial Statements") een gestructureerde financiele representatie van de financiele 
positie en de transacties van een onderneming (IAS 1, paragraaf 5). Met als doel 
informatie te verschaffen over de financiele positie, financiele prestaties en kasstromen 
van een onderneming die voor belanghebbenden nuttig zijn bij het nemen van 
economische beslissingen (IAS 1.5). 

Om aan dit doel te voldoen dient een financieel verslag informatie te geven over de 
volgende onderdelen: 

1 Balans; 
2 Winst- en verliesrekening; 
3 Kasstroomoverzicht; 
4 Toelichting over grondslag waardering en resultaatbepaling. 

Hier volgt een nadere omschrijving van bovengenoemde onderdelen naar een bewerking 
van Hoogendoorn (2004) en de IASB (2003). 

a) Ba/ans 
Een vastgoedfonds is continu bezig met het doen van uitgaven en het verkrijgen van 
middelen. Op verschillende momenten in dit proces ontstaan zogenaamde voorraden 
(geld, goederen, vorderingen en schulden) en is het gebruikelijk om op (vaste) 
momenten overzichten op te stellen waaruit deze voorraadgrootheden blijken. Deze 
overzichten warden over het algemeen de balans van het vastgoedfonds genoemd. 

De balans wordt onderverdeeld in: 
• Actieve vermogenscomponenten (Activa), ofwel voorraadgrootheden die een in 

geld uitgedrukte bezitting van de onderneming representeren; 
• Passieve vermogenscomponenten (Passiva), ofwel voorraadgrootheden die een in 

geld uitgedrukte verplichting van de onderneming weergeven; 
• Vermogenssaldo (Eigen vermogen), dat het positieve dan wel negatieve verschil 

tussen de actieve en passieve vermogenscomponenten weergeeft. 

b) Winst- en verliesrekening 
Inzicht in de opbrengsten, de kosten en het resultaat van de onderneming is van groat 
belang voor de besluitvorming van belanghebbenden en warden in de winst- en 
verliesrekening opgenomen. In paragraaf 75 van de IAS 1-richtlijn wordt voorgeschreven 
welke posten tenminste in de winst- en verliesrekening moeten warden opgenomen. Ze 
zijn weergegeven in figuur 3.2. 
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De minimale posten die een winst- en verliesrekening dient te bevatten 

IAS 1, paragraaf 75 
- Inkomsten; 
- Het resultaat van operationele activiteiten; 
- Kosten van de financiering; 
- Inkomsten/verliezen uit deelnemingen, joint-ventures et cetera; 
- kosten van belasting; 
- winsten en/of verliezen van gewone activiteiten; 
- buitengewone posten; 
- inkomsten en/of verliezen uit minderheidsdeelnemingen in de betreffende periode. 

Figuur 3.2 Presentatie eisen winst- en verliesrekening volgens het IASB 

c) Kasstroomoverzicht 

(Bron: IAS, 2003) 

Het opnemen van het kasstroomoverzicht is met ingang van 2005 bij toepassing van de 
IFRS verplicht. Het geconsolideerde kasstroomoverzicht geeft de verschillen weer tussen 
bedragen van de balansposten van twee opeenvolgende geconsolideerde balansen. De 
verschillen warden opgenomen in een zogenaamde mutatiebalans. 

Het nut van een kasstroomoverzicht is dat hiermee antwoord kan warden gegeven op 
een vraag als: "Welke gebeurtenissen hebben mutaties in de materiele activa 
veroorzaakt?". Deze vraag kan ook gesteld warden ten aanzien van bijvoorbeeld de 
langlopende schulden, het eigen vermogen of de investeringen. 

d) Toelichtingen op de jaarrekening 
De jaarrekening van een beursgenoteerde vastgoedfonds wordt opgesteld en is 
beschikbaar voor externe gebruikers. Om te kunnen voldoen aan de eisen en 
verwachtingen van die verschillende gebruikers, is het geven van een aanvullende 
toelichting vereist. Toelichtingen warden verstrekt: 

• ten aanzien van de wijze waarop de jaarrekening wordt opgesteld; 
• bij specifieke posten in de balans, de winst- en verliesrekening en het 

kasstroomoverzicht; 
• over overige elementen. 

De laatste jaren doet zich een tendens voor naar steeds meer gedetailleerde en meer 
uitgebreider toelichting, die zich vertaalt in steeds dikkere jaarverslagen. 

3.2 IAS 40-richtlijn: vastgoedbeleggingen 
Voor beursgenoteerde vastgoedfondsen is onder IFRS een speciale richtlijn van 

toepassing, namelijk de IAS 40. Deze richtlijn behandelt de verwerking, de waardering 
en de presentatie van vastgoedbeleggingen in de jaarrekening. Ten opzichte van de 
vroegere richtlijn voor vastgoed, IAS 25: "Accounting for Investments" beperkt IAS 40 de 
toegestane handelswijzen aanzienlijk en vereist zij een uitgebreidere toelichting. 

De IAS 40-richtlijn heeft tot doel de opbrengsten van vastgoedbeleggingen op 
transparante wijze tot uitdrukking te laten komen in de jaarrekening. In de navolgende 
subparagrafen warden de belangrijkste elementen van de IAS 40-richtlijn toegelicht, naar 
een bewerking van Hartkamp (2003), Hoogendoorn (2004), Klaassen (2000). 

3.2.1 Balans van de vastgoedfondsen 

Voor de verslaggeving van de balans van het vastgoedfonds zijn de belangrijkste 
onderwerpen van de IAS 40-richtlijn in de navolgende alinea's weergegeven. 
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Waarderingsgrondslag 
Bij toepassing van de IAS 40 moeten vastgoedfondsen de keuze maken tussen de 
waardering tegen kostprijs of tegen marktwaarde. De waarderingsgrondslag dient voor 
alle vastgoedbeleggingen gelijk te zijn. 

De IAS 40 schrijft voor dat het vastgoedfonds nader toelichting dient te geven over: 
• de criteria die zijn gehanteerd bij de classificatie van een onroerend zaak als 

vastgoedbelegging; 
• de gehanteerde methoden en relevante uitgangspunten bij het bepalen van de 

marktwaarde van de vastgoedbelegging. Inclusief een verklaring of de bepaling 
van de marktwaarde werd ondersteund door marktgegevens, of gebaseerd was op 
andere factoren wegens de aard van het vastgoed en het gebrek aan vergelijkbare 
gegevens; 

• de mate waarin de marktwaarde van de vastgoedbelegging is gebaseerd op een 
waardering door een onafhankelijke en kundige taxateur, die in het bezit is van 
een erkende en relevante beroepskwalificatie en die beschikt over recente 
ervaring met de locatie en categorie van de te waarderen vastgoedbelegging. 
Indien dit niet het geval is, moet dit worden toegelicht. 

• de marktwaarde van de vastgoedbeleggingsportefeuille, indien het vastgoedfonds 
gekozen heeft voor waarderen tegen kostprijs. 

Herwaarderingsreserve8 

Bij toepassing van IAS 40 is het vormen van een herwaarderingsreserve niet toegestaan. 

Bela sti ngsla ten tie9 

Bij toepassing van IAS 40 moet de totale nominale belastingschuld op de balans worden 
verantwoord en is het contant maken van de belastingslatentie niet toegestaan. 

Financiele instrumenten 10 

Bij toepassing van IAS 40 moeten financiele instrumenten tegen de marktwaarde 11 op de 
balans worden verantwoord. 

Onderhoudsvoorzieningen 
Bij toepassing van IAS 40 is het vormen van een onderhoudsvoorziening niet toegestaan. 
De post" onderhoud" komt bij waardering tegen marktwaarde als waardevermeerdering 
tot uiting en bij waardering tegen kostprijs in de afschrijvings-systematiek. 

3.2.2 Winst- en verliesrekening 

Voor de verslaggeving van winst- en verliesrekening van het vastgoedfonds zijn 
de belangrijkste onderwerpen (Hartkamp, 2003) van de IAS 40-richtlijn in onderstaande 
alinea's weergegeven. 

Indien keuze voor waardering tegen marktwaarde 
Als het vastgoedfonds gekozen heeft voor waardering tegen marktwaarde dienen 
wijzigingen daarin, ongeacht hun realisatie, te worden verantwoord in de winst- en 
verliesrekening. Bij waardering tegen marktwaarde mag op vastgoedbeleggingen niet 
worden afgeschreven. 

8 De stijging van de waarde van een vastgoedbelegging ten opzichte van de aanschafprijs, wordt op de balans 
geboekt op de herwaarderingsreserve. 
9 Een latente belastingplicht ontstaat door een stijging van de waarde van de vastgoedbelegging ten opzichte 
van de fiscale waarde. Over dit verschil dient bij verkoop van de vastgoedbelegging te warden "afgerekend" 
met de belastingdienst. 
10 Financiele instrumenten is een algemene benaming voor een zogenaamd afgeleid financieel product (Keeris, 
2001). Gedacht kan warden aan bijvoorbeeld opties, termijncontracten of swaps. De waarde ervan is 
afhankelijk van de (aangenomen) prijsontwikkeling van het financiele product waarvan het is afgeleid. 
11 Zie subparagraaf 3.2.3 (bladzijde 40) voor de definitie van de marktwaarde. 
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Indien keuze bij waardering tegen kostprijs 
Als het vastgoedfonds gekozen heeft voor waardering tegen kostprijs dienen 
afschrijvingen en eventuele impairment-verliezen 12 te warden verantwoord in de winst
en verliesrekening. 

Eerste waardering 
Bij toepassing van IAS 40 moet de eerste waardering van de vastgoedbelegging 
plaatsvinden tegen aanschafprijs, inclusief transactiekosten. Eventuele uitgaven, na de 
eerste waardering, moeten warden geactiveerd als het waarschijnlijk is dat hierdoor 
toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen vloeien. Alie overige 
uitgaven moeten warden verantwoord als kosten in de periode waarin ze zich voordoen. 

Volgende waarderingen 
Bij toepassing van IAS 40 moeten alle navolgende waarderingen van de vastgoed
belegging plaatsvinden tegen marktwaarde of tegen kostprijs, exclusief transactiekosten. 
Onder transactiekosten warden verstaan de kosten die nodig zijn om het 
beleggingsvastgoed aan te kopen. De kosten die nodig zijn om het vastgoedobject te 
verkopen mogen niet in mindering gebracht warden op de marktwaarde. 

Incentives 
Bij toepassing van IAS 40 moeten incentives (o.a. scheidingswandjes, tapijt, et cetera of 
een huurvrije periode) uitgesmeerd warden over de looptijd van het huurcontract. 

Verwerking managementkosten 
Bij toepassing van IAS 40 moeten managementkosten geheel ten laste van het directe 
beleggingsresultaat warden verantwoord. Onder managementkosten warden verstaan: 
de kosten voor beheer, prestatie bonussen, personeelskosten, huisvestingskosten, 
inventaris- en publiciteitskosten, et cetera. 

Financiele instrumenten 
Bij toepassing van IAS 40 moeten waardewijzigingen van financiele instrumenten in de 
winst- en verliesrekening warden verantwoord, tenzij "hedge accounting 13

" van 
toepassing is. 

Leningen 
Onder IAS 40 zal de eerste waardering van de leningen de direct toerekenbare 
transactiekosten bevatten, ze zullen integraal deel uit maken van de effectieve rentevoet. 

3.2.3 Waarderingsgrondslag Marktwaarde 

Sinds de jaren '40 is men in de Amerikaanse verslaggeving bezig met het 
eventueel toepassen van de "fair value". Indertijd werd de "fair value" alleen in 
bijzondere situaties gehanteerd en vooral bij fusies en overnames. In deze context wordt 
"fair value" gelijkgesteld aan de intrinsieke waarde. 

De definitie die gehanteerd wordt door de IASB voor het begrip "fair value" is niet gelijk 
aan die van de intrinsieke waarde, maar: 

"Het bedrag waarvoor een vastgoedbelegging kan worden verhandeld of een verplichting 
kan warden afgewikkeld tussen ter zake goed gei"nformeerde, tot een transactie bereid 
zijnde partijen, die onafhanke/ijk zijn (!AS 40)." 

12 Impairmentverliezen ontstaan indien de fiscale boekwaarde hoger is dan de marktwaarde van de 
vastgoedbelegging. Voorgeschreven wordt om in deze situatie een extra afwaardering te doen . 
13 Hedge accounting: een niet gespecificeerd beg rip, waarmee de bescherming of het beschermen tegen 
prijsveranderingen wordt aangeduid, met betrekking tot de toe te kennen waarde aan zaken, goederen of 
waardepapieren (Keeris, 2001). 
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Door de International Valuation Standards Committee (IVSC) wordt, in de meest recente 
International Valuation Standard (IVS) van 2005, de "fair value" gelijk gesteld aan de 
marktwaarde. Ook de Europese Unie en ISAB stellen de "fair value" gelijk aan de 
marktwaarde. Het begrip marktwaarde wordt door de IVSC gedefinieerd als: 

"Het verwachte bedrag dat op de dag van de taxatie wordt overeengekomen voor een 
vastgoedobject tussen een gewillige verkoper en een gewillige koper die op een gepaste 
afstand van elkaar staan, na een behoorlijke marketing en waarbij de partijen met 
kennis, voorzichtigheid en zonder dwang handelen (IVS 1.3.1)." 

Bij de bepaling van de marktwaarde zijn de variabelen een afgeleide van de werkelijke 
marktsituatie. De taxateur mag de variabelen niet zomaar accepteren zonder zich daarbij 
af te vragen of die voldoen aan de geldende criteria. Bij de waardering is een toelichting 
op de gehanteerde variabelen zeer belangrijk. 

Het IVSC heeft de invoering van een hierarchie voorgesteld ter bepaling van de 
marktvariabelen. De marktvariabelen moeten gebaseerd zijn op niveau 1. Indien blijkt 
dat dit niet mogelijk is, moet de taxateur de marktvariabelen baseren op niveau 2, 
et cetera. De voorgestelde hierarchie bestaat uit een viertal niveaus, te weten: 

• Niveau 1: inschatting van de marktvariabelen wordt gebaseerd op identieke 
vastgoedbeleggingen in een actieve referentiemarkt. Deze referenties vormen de 
basis voor het vaststellen van de marktwaarde; 

• Niveau 2: inschatting van de marktvariabelen wordt gebaseerd, in een actieve 
referentiemarkt, op vergelijkbare vastgoedbeleggingen. De objectief aantoonbare 
verschillen moeten resulteren in de aanpassing van de marktvariabelen, om zo de 
basis te vormen voor het vaststellen van de marktwaarde; 

• Niveau 3: de marktwaarde moet worden gebaseerd op de resultaten van 
meerdere waarderingstechnieken. De toepassing van de methodiek is afhankelijk 
van de beschikbare marktvariabelen. 

• Niveau 4: waarderingstechnieken worden geaccepteerd die specifiek gerelateerd 
zijn aan de betreffende vastgoedbeleggingsentiteit en afhankelijk van 
marktvariabelen, die betrouwbaar zijn en die logischerwijs geschat kunnen 
word en. 

Een w11z1gmg in de economie kan resulteren in w11z1gmg van de marktvariabelen, 
waardoor de kans bestaat op over- of onderwaardering. Op basis van historische cijfers 
zal de taxateur een oordeel moeten kunnen geven over de toekomstige ontwikkeling van 
de variabelen. Daarnaast dient verhuurd beleggingsvastgoed gewaardeerd te worden op 
basis van de lopende huurovereenkomsten, tenzij de huurovereenkomsten beeindigd 
kunnen worden en de waarde door de beeindiging be'invloed wordt. 

Voor Nederland is de vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) vertegenwoordigd 
als lid in de International Valuation Standards Committee. De ROZ heeft zich ten 
doelgesteld om het functioneren, de kwaliteit en het aanzien van de bedrijfstak vastgoed 
te bewaken en te verbeteren (http://www.roz.nl, 2005). Door de ROZ wordt net als door 
de IVSC een tweetal methoden voorgeschreven voor bepaling van de marktwaarde, 
namelijk: 

• de BAR/NAR-methode; 
• de Netto Contante Waardemethode (NCW). 

Het begrip marktwaarde is een nieuw begrip voor de jaarverslaggeving. Wanneer 
inhoudelijk geanalyseerd wordt wat het begrip marktwaarde specifiek inhoudt, blijkt dat 
de methodes niet veel anders zijn dan de huidige gebruikte taxatiemethodieken. Immers 
de BAR/NAR-methode en Netto Contante Waardemethode zijn reeds bekende methoden 
om de waarde van een vastgoedbelegging vast te stellen. 
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Het belangrijkste verschil is dat met de komst van waarderen tegen marktwaarde de 
waarde gekoppeld is aan een specifieke datum. Namelijk de datum waarop de 
jaarrekening wordt verantwoord aan haar belanghebbende. 

3.3 Resume 
Voor banken is de externe financiele verslaggeving een belangrijk document voor 

het maken van de beslissing of het verstrekken van een krediet verantwoord is. Op basis 
van de informatie over de financiele positie, financiele prestaties en kasstromen uit het 
financiele verslag kunnen banken de kredietwaardigheid van een vastgoedfonds 
beoordelen. 

In maart 2003 heeft de Europese Unie de International Financial Reporting Standards 
(IFRS) als overkoepelende Europese standaard gekozen voor de financiele verslaggeving. 
Sinds 1 januari 2005 zijn beursgenoteerde vastgoedfondsen verplicht om de IFRS
richtlijnen toe te passen . De overkoepelende Europese standaard is gericht op het 
wegnemen van hindernissen tussen Europese lidstaten en het tot stand brengen van een 
ge'integreerde kapitaalmarkt. 

Met de Internationale Financial Reporting Standards, opgesteld door de International 
Accounting Standards Board (IASB), wordt getracht invulling te geven aan de wens van 
belanghebbende om inzicht te verkrijgen in de veranderingen van de economische 
waarde van het vastgoedfonds. Voor vastgoedbeleggingen is een speciale richtlijn van 
toepassing, namelijk de IAS 40 . In de navolgende opsommingen zijn de belangrijkste 
consequenties weergegeven voor een beursgenoteerde vastgoedfondsen. 

Impact op de balans van een vastgoedfonds: 
1 Vastgoedfondsen moeten de keuze maken voor waardering tegen marktwaarde of 

tegen kostprijs; 
2 Het vormen van een herwaarderingsreserve is niet toegestaan; 
3 Het verplicht verantwoorden van de nominale belastinglatentie op de balans; 
4 Financiele instrumenten moeten gewaardeerd warden tegen marktwaarde; 
5 De vorming van een onderhoudsvoorziening is niet toegestaan . 

Impact op de winst- en verliesrekening van een vastgoedfonds: 
1 Bij verantwoording van de marktwaarde: waardewijzingen moeten in de winst- en 

verliesrekening verantwoord warden en afschrijven is niet toegestaan; 
2 Bij verantwoording van de historische waarde: afschrijvingen en impairment

verliezen moeten in de winst- en verliesrekening warden verantwoord; 
3 Eerste waardering: tegen aanschafprijs inclusief transactiekosten; 
4 Volgende waarderingen: tegen marktwaarde of tegen kostprijs exclusief 

transactiekosten; 
5 Incentives moeten warden uitgesmeerd over de looptijd van het huurcontract; 
6 Managementkosten moeten geheel ten laste van het directe beleggingsresultaat 

verantwoord warden; 
7 Waardewijzingen van financiele instrumenten moeten in de winst- en 

verliesrekeningen verantwoord warden. 

De toepassing van de waarderingsgrondslag marktwaarde is voor vastgoedbeleggingen 
nieuw. Echter de taxatiemethodieken zijn niet anders dan momenteel toegepaste 
methoden, behalve dat de vastgoedbeleggingen op de balans de waarde 
vertegenwoordigen op de specifieke verslagdatum. Van beursgenoteerde vastgoed
fondsen wordt van de Nederlandse bank verwacht dat zij elk kwartaal financiele cijfers 
presenteren. Ook is een uitgebreidere toelichting over de gehanteerde methoden en 
gebruikte variabelen vereist. 
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4 Het kapitaalraamwerk van Bazel II 

Het huidige kapitaalakkoord van Bazel I geeft een uniforme methode weer voor 
het bepalen van risico's en het bijbehorende vereiste economisch vermogen. Economisch 
vermogen is de buffer die een bank nodig heeft voor het opvangen van risico's. De 
uniformiteit van Bazel I zorgde voor mismatches tussen de bij banken aanwezige 
vermogensbuffer en de veronderstelde risico's. Deze mismatch heeft er mede toe geleid 
dat het akkoord in zijn geheel is herzien. 

In het nieuwe kapitaalraamwerk van Bazel II, opgesteld door het Bazel Comite, worden 
risico's beoordeeld aan de hand van uiteenlopende methoden. Het Bazel Comite probeert 
hiermee banken te stimuleren om nauwkeuriger en betrouwbaardere risicometingen te 
verrichten. Daarnaast streeft het Bazel Comite met het stelsel van nieuwe richtlijnen naar 
(Doff, 2004): 

• Het bevorderen van de veiligheid en gezondheid van het financiele systeem; 
• Het verhogen van de competitieve gelijkheid tussen banken; 
• Het bieden van een veelomvattend en bondig handvest voor het 

risicomanagement; 
• Het realiseren van Europese convergentie in de risicomanagementmethoden; 
• Het gebruik van methoden die gerelateerd zijn aan het werkelijke risicoprofiel van 

een bank. 

Het doel van dit hoofdstuk is na te gaan op welke wijze banken volgens het 
kapitaalraamwerk van Bazel II de kredietaanvraag voor de financiering van een 
belegging in commercieel vastgoed beoordeelt. 

Paragraaf 4.2 gaat inhoudelijk in op de grondslagen van het nieuwe kapitaalraamwerk 
van Bazel II. Paragraaf 4.3 gaat over de wijze waarop banken het kredietrisico dienen te 
beoordelen. Aan het einde van dit hoofdstuk is in paragraaf 4.4 een overzicht te vinden 
met de belangrijkste variabelen van het Bazel II kapitaalraamwerk. 

4.1 Grondslagen van bet Bazel II kapitaalraamwerk voor banken 
In 1999 kondigde het Bazel Comite aan dat zij het Bazel I-kapitaalakkoord uit 

1988 wilde vervangen door het nieuwe kapitaalraamwerk Bazel II. Hiermee wilde het 
Bazel Comite ongewenste neveneffecten zoals een geringe risicogevoeligheid 
verwijderen. Onder Bazel I achtte het Bazel Comite het waarschijnlijk, dat de 8% 
solvabiliteit voor sommige banken een te hoge vermogenseis is en voor andere een te 
lage eis (Doff, 2004). 

Onder Bazel I worden de solvabiliteitseisen bepaald aan de hand van eenvoudige, 
simpele berekeningen die niet het werkelijke risicoprofiel van het verleende krediet 
zouden weerspiegelen. Met Bazel II trachtte het Bazel Comite de solvabiliteiteisen meer 
in lijn te brengen met het werkelijke risico dat de bank loopt. Om dit te kunnen realiseren 
is het Bazel Comite een raamwerk ge"introduceerd dat gebaseerd is op drie pilaren, 
weergegeven in figuur 4.1. 
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Pilaar I: minimale 
vermogenseisen 

Toezichtperceptie : 
• kredietris ico; 
• marktrisico; 
• operationele ris ico's 

Pilaar II: aanvullend 
toezicht 

Interne ( economische) 
perceptie van banken 

Figuur 4 .1 De drie pilaren van het kapitaalraamwerk van Bazel II 

Pilaar III: marktdiscipline 

Marktperceptie 

De eerste pilaar behandelt de minimumkapitaaleisen welke worden gesteld voor drie 
risicotypen: krediet-, markt- en operationele risico. De tweede pilaar omschrijft het 
zogenaamde aanvullend toezicht door de centrale bank. De derde pilaar van het akkoord 
omschrijft de richtlijnen betreffende de openbaarmaking van informatie ter beoordeling 
van de marktdiscipline door de Centrale Banken. 

De paragrafen in dit onderzoek zijn gebaseerd op de definitieve versie van het kapitaal
raamwerk van het Bazel Comite, het "International Convergence of Capital Measurement 
and Capital Standards", van 26 juni 2004. In de navolgende subparagrafen zijn de drie 
pilaren van het kapitaalraamwerk nader uitgewerkt. 

4.1.1 Pilaar /: minimale vermogenseisen 

In de eerste pilaar worden expliciete solvabiliteitseisen gesteld voor het kunnen 
opvangen van het kred ietrisico, het marktrisico en het operationele risico . De vereisten 
voor de eerste pilaar zijn als het ware het absolute minimum ofwel de ondergrens van de 
vereiste solvabiliteit van een bank. Met betrekking tot de drie risicocategorieen hanteert 
het Bazel Comite een menuachtige aanpak. Hiermee hebben banken voor het berekenen 
van de minimale solvabiliteitseis de keuze uit methodes die varieren van eenvoudig tot 
geava nceerd. 

a) Inschatting van het kredietrisico 
Het verlenen van kredieten is de kernactiviteit van banken en brengt kredietrisico's met 
zich mee. De kans bestaat immers dat de vastgoedbelegger het krediet niet kan 
terugbetalen. Van oudsher is het kredietrisico het bekendste risico dat de bank loopt. 

Bij het meten van het kredietrisico maken we onderscheid tussen het verwachte verlies 
en het onverwachte verlies. Hoewel verliezen uiteraard kunnen fluctueren van jaar tot 
jaar, is er een gemiddeld niveau van de werkelijke verliezen op verleende kredieten. Dit 
statistisch gemiddelde wordt het verwachte verlies genoemd en dient te worden gezien 
als een kostenpost die logischerwijs voortvloeit uit het verlenen van kredieten. Daarnaast 
ontstaat het risico dat het verlies juist afwijkt van het gemiddelde en wordt het 
onverwachte verlies genoemd . 

De minimale solvabiliteitseis voor het verwachte en onverwachte verlies kan op een 
drietal manieren worden berekend, namelijk volgens de standaardbenadering, de 
standaard " Internal Rating Based" (IRB)-benadering en de geavanceerde " Internal Rating 
Based" benadering. Het Bazel Comite acht het wenselijk dat banken de geavanceerde 
IRB-benadering gaan toepassen . Voor de implementatie van de geavanceerde IRB
benadering mag de standaard IRB-benadering worden gebruikt. De standaardmethode 
en de IRB-benadering worden in paragraaf 4.3 in detail behandeld. 
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b) Inschatting van de marktrisico's 
Marktrisico treedt op wanneer de handelsportefeuille in waarde verandert door 
prijswijzigingen in de markt. De prijsveranderingen hebben onder andere betrekking op 
de prijzen van renteproducten (rente), aandelen, valutakoersen en hiervan afgeleide 
producten, bijvoorbeeld derivaten14 (Bazel Comite, artikelen 684 t/m 718). Marktrisico is 
gedefinieerd als: 

"Het risico van waardeveranderingen die in de hande/sportefeuille kunnen optreden als 
gevolg van prijsveranderingen in de markt (Bazel Comite, 2004)." 

Marktrisico speelt zich af in de handelsomgeving van banken. Om te voorkomen dat 
bankiers extreme posities innemen, hebben banken limieten vastgesteld voor alle 
producten en risicocategorieen. Het vaststellen van de limieten is een taak van de "Asset 
and Liability Committee" (ALCO), een multidisciplinaire commissie die verantwoording 
aflegt aan de raad van bestuur van een bank. 

De limieten worden uitgedrukt in "Value at Risk"-percentage. Dit is de maximale 
waardeverandering van een product of portefeuille onder normale marktomstandigheden. 
Tevens zal een bank stresstests moeten uitvoeren voor de "Value at Risk" om het 
maximaal mogelijke verlies te kunnen bepalen bij extreme gebeurtenissen. 

c) Inschatting van de operationele risico's 
Het is nog relatief kort geleden dat operationeel risico werd gedefinieerd als "alles wat 
niet markt- en kredietrisico is". Operationeel risico is lange tijd een vergaarbak geweest 
van allerlei incidenten die niet in een bestaand vakje pasten. Daardoor was het een breed 
begrip. Sinds de discussie over vermogenseisen voor operationeel risico in het kader van 
Bazel II is de behoefte aan een specifiekere definitie gegroeid en is het begrip ook 
ingeperkt (Bazel Comite, artikel 644 t/m 683). De definitie van operationeel risico is: 

"Het risico van verliezen als gevolg van tekortkomingen in interne processen, mensen, 
systemen of door externe gebeurtenissen." 

Enkele van de meest aansprekende voorbeelden van operationeel ns1co die de 
Nederlandse kranten hebben gehaald zijn de Legio Lease affaire bij Dexia Bank. De 
affaire van Legio Lease valt bij banken onder de noemer "verzaken van de zorgplicht" en 
is een vorm van menselijk falen (Doff, 2004). 

4.1.2 Pilaar II: aanvullend toezicht 

In de tweede pijler van het Bazel II kapitaalraamwerk is geregeld, hoe Centrale 
Banken additionele eisen kunnen stellen. Bijvoorbeeld als zij oordelen dat het risicoprofiel 
van een bank te hoog is, of dat specifieke risico's voor een land nodig zijn of dat 
bepaalde strategische risico 's nodig zijn (Bazel Comite, deel 3). 

Voor renterisico's past Bazel II een "outlier" benadering toe. Een bank wordt als "outlier" 
beschouwd als het eigen vermogen meer dan 20% daalt bij een standaard renteschok 
(200 basispunten). De Centrale Bank kan dan een extra vermogenseis stellen voor deze 
specifieke bank. Van banken wordt verwacht dat zij meer economisch vermogen 
aanhouden dan het minimaal vereiste. Centrale Banken zullen van banken eisen dat: 

• zij een proces en strategie hebben voor het bepalen en handhaven van de 
minimaal vereiste solvabiliteit; 

• zij de Centrale Bank een goed beeld verschaffen over hoe de bank risico's 
beoordeelt in relatie met het minimale vermogen. 

14 Een derivaat is een financiele instrument, waarbij gedacht kan warden aan bijvoorbeeld opties, 
termijncontracten of swaps. 
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Daarnaast kijkt de Centrale Bank in pilaar II ook expliciet naar de kwaliteit van het 
risicomanagement. Het gaat dus niet alleen om het meten van risico's, maar ook om het 
beheersen daarvan. 

4.1.3 Pilaar III: marktdiscipline 

In de derde pilaar tracht het Bazel Comite de banken te onderwerpen aan een 
sterkere marktdiscipline. De derde pilaar bevat een groot aantal publicatievereisten voor 
banken. Aan de hand van deze informatie kunnen belanghebbenden zich een beter 
oordeel vormen van het risicoprofiel van de bank. Van banken wordt verwacht dat zij een 
grote hoeveelheid risicogerelateerde informatie naar buiten brengen (Bazel Comite, deel 
4). 

In de derde pijler kunnen de Centrale Banken een bank met een geed risicomanagement
systeem "belonen" met lage risicopremies. Dit kan resulteren in het goedkoper kunnen 
verkrijgen van kapitaal op de kapitaalmarkt. Banken met een slecht risicomanagement
systeem kunnen juist worden "bestraft" met het duurder verkrijgen van kapitaal. De 
verantwoordelijkheid voor het risicomanagementsysteem ligt nadrukkelijk bij de banken 
zelf. Slechts het risicomanagement en de toereikendheid van het kapitaal wordt door de 
Centrale Bank beoordeeld en zo nodig bediscussieerd. 

In het verlengde hiervan worden in pilaar III een aantal publicatieverplichtingen gesteld. 
Het is aan de banken om te beoordelen of de te verstrekken informatie relevant en 
voldoende is om ook inderdaad te publiceren. Echter banken zijn verplicht om minimaal 
de volgende informatie te publiceren: 

• aanwezig eigen vermogen in relatie tot de minimale vermogenseisen; 
• omvang en samenstelling van kredietportefeuille; 
• vermogenseisen uitgesplitst naar risicocategorie; 
• beschrijving van risicomanagement methodieken. 

Een van de zaken die banken nu al publiceren is de Bank of International Settlements 
(BIS)-ratio. De BIS-ratio geeft een indicatie van de solvabiliteit weer van een bank en is 
de ratio van de risico gewogen activa in relatie met het aanwezige eigen vermogen. De 
BIS-ratio geeft daardoor inzicht in het risico dat de aanbieder van kapitaal loopt wanneer 
hij aan de betreffende bank kapitaal verstrekt. Met de beperkte risicogevoeligheid van de 
solvabiliteitseisen ender Bazel I is de BIS-ratio slechts een indicatie van het werkelijke 
risico. Met Bazel II zijn de solvabiliteitseisen gerelateerd aan het risicoprofiel en daarmee 
zal ook de BIS-ratio het risicoprofiel van de banken beter weerspiegelen. 

4.2 Beoordeling van bet kredietrisico 
Met de invoering van het nieuwe kapitaalraamwerk wil het Bazel Comite banken 

stimuleren om de meest geavanceerde methode toe te passen voor het beoordelen van 
het kredietrisico. De investering voor implementatie van de geavanceerde methode 
kunnen banken "terugverdienen" door (mogelijk) lagere solvabiliteitseisen. Ten opzichte 
van de geavanceerde methode zal een bank, die de standaardmethode toepast, relatief 
hogere solvabiliteitseisen moeten toepassen. In de navolgende paragrafen wordt een 
drietal methoden voor het berekenen van de solvabiliteit geanalyseerd. 

4.2.1 Standaardbenadering 

De standaardbenadering is een uitbreiding van de methode zeals die door het 
kapitaalakkoord van Bazel I wordt voorgeschreven. Met toepassing van de 
standaardmethode van Bazel II wordt het mogelijk om onderscheid te maken in het 
risicoprofiel van kredietnemers. Een onderscheid in risicoprofiel wordt gemaakt door de 

46/73 



koppeling van de ns1coweging aan de faillissementskans van de kredietnemer. De 
minimale solvabiliteit wordt berekend door: 

Minimale solvabiliteit = krediet omvang x risicoweging x 8,00% 

Los van de faillissementskans van het vastgoedfonds wordt door het Bazel Comite een 
risicoweging van 100% voorgeschreven. Het Bazel Comite geeft hiervoor als verklaring 
dat in het verleden vastgoedbeleggingen problematische activa op de balans van banken 
zijn geweest (Bazel Comite, artikel 74). 

Waarschijnlijk verwijst het Bazel Comite hiermee onder andere naar Duitse banken. De 
HypoVereinsbank heeft bijvoorbeeld in de afgelopen jaren 2,5 miljard euro aan verliezen 
moeten afschrijven op haar vastgoedportefeuille. Mede als gevolg van niet gerealiseerde 
bouwprojecten in de voormalige DOR (Vastgoedmarkt, 2005). 

Het Bazel Comite realiseert zich dat in bijzondere omstandigheden voor de financiering 
van vastgoedbeleggingen een risicoweging van 50% verantwoord is. Deze bijzondere 
omstandigheid is alleen verantwoord bij "goede" vastgoedfondsen, die opereren in lang 
gevestigde markten en beleggen in kantoorobjecten en commerciele vastgoedobjecten 
met een diversiteit aan type huurders. De lagere risicoweging is van toepassing op dat 
deel van het hypotheekkrediet dat: 

1 lager is dan 50% van de marktwaarde; 
2 lager is dan 60% van de "mortgage lending value (MLV)"15

• 

In onderstaande tabel 4.1 is de uiteindelijke risicoweging die verantwoord weergegeven, 
gebaseerd op een aangenomen mortgage lending value. 

Tabel 4.1 Relatie tussen rating met faillissementskans en kredietratio 

Marktwaarde MLV Deel Deel met Gewogen 
risicoweging risicoweg i ng risicoweg i ng 

50% 100% 
Uitzondering 1 100% 70% 50% 50% 70% 
Uitzondering 2 100% 70% 43% 57% 79% 

(Bron: Moody's, 2003) 

Voor het deel van de hypotheekkrediet dat hoger is dan bovengenoemde percentages 
moet een risicoweging van 100% berekend worden. Vervolgens mag de lagere 
risicoweging alleen toegepast worden door banken die aan twee voorwaarden voldoen, 
namelijk: 

1 Verliezen op het deel van de verleende kredieten (50% van de marktwaarde en/of 
60% van de hypotheekwaarde) voor vastgoedbeleggingen, mogen in elke 
geanalyseerd jaar niet meer bedragen dan 0,30% van het totaal aan verleende 
kredieten. 

2 Verliezen op het totaal aan verleende kredieten voor vastgoedbeleggingen mogen 
in elk geanalyseerd jaar niet meer bedragen dan 0,50% van het totaal aan 
verleende kredieten van de bank. 

Indien de bank niet aan beide eisen kan voldoen is een ns1coweging van 100% 
verantwoord. Kortom de lagere risicoweging kan alleen door zeer omvangrijke banken 
toegepast worden. En door banken die niet alleen vastgoedbeleggingen financieren. 

15 De "mortgage lending value" is de waarde van het vastgoedobject, gebaseerd op de op lange termijn 
gemiddelde huurprijs minus (15%) exploitatiekosten, vermenigvuldigd met een lange termijn gemiddelde yield. 
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4.2.2 Standaard "Internal Rating Based" (IRB)-benadering 

Bij toepassing van de standaard IRB-benadering maken banken een beoordeling 
van het kredietrisico aan de hand van een vijftal variabelen. Deze variabelen vormen 
tevens de rekeneenheden voor de berekening van de minimale solvabiliteit. (Bazel 
Comite, artikelen 211 en 273) Het zijn: 

a) de kans op faillissement; 
b) het verlies bij faillissement; 
c) de omvang van het krediet; 
d) de omzet van de kredietnemer; 
e) de looptijd van het krediet. 

De IRB-berekening voor de solvabiliteit van de bank is in bijlage I weergegeven. In deze 
bijlage is ook de berekening voor volatiele vastgoedbeleggingen bijgevoegd. Volatiele 
vastgoedbeleggingen zijn door het Bazel Comite gedefinieerd als: 

• door de Centrale Bank aangemerkte vastgoedbeleggingscategorieen; 
• grondposities en de beleggingsactiviteiten van een projectontwikkelaar; 
• vastgoedbeleggingen waarvan de bezettingsgraad lager is dan gebruikelijk. 

In de navolgende vijf secties worden de rekeneenheden behandeld bij toepassing van de 
standaard IRB-benadering door de bank. 

a) Beoordeling van de faillissementskans 
De faillissementskans is de kans (uitgedrukt in een percentage), dat een kredietnemer 
failliet gaat. De bank dient een eigen beoordeling te maken van de faillissementskans 
van de kredietnemer. De beoordelingstechnieken en -systemen die de bank hiervoor 
mogen gebruiken, zijn op zowel interne en externe als gecombineerde informatiebronnen 
gebaseerd. De Centrale bank zal niet tevreden zijn met beoordelingstechnieken en 
-systemen zonder aanvullende en/of ondersteunende analyses. 

Minimaal een van de drie gebruikte informatiebronnen moet over een historische periode 
van 5 jaar geraadpleegd worden. Wanneer een beperkte hoeveelheid aan informatie 
beschikbaar is, moet de bank terughoudend zijn met de beoordeling van de 
faillissementskans (Bazel Comite, artikelen 285, 461, 462 en 463). 

Wanneer een bank niet in staat is om volgens de voorgeschreven methode een 
inschatting te maken van de faillissementkans, is de bank verplicht om risicowegingen 
toe te passen die zijn voorgeschreven door de Bazel Comite. 

b) Berekening van de verliespercentage bij faillissement 
Het verliespercentage is het verlies (uitgedrukt in een percentage), dat een bank zal 
leiden op het verleende krediet bij faillissement van de kredietnemer. Bij toepassing van 
de standaard IRB-benadering dienen banken met de door het Bazel Comite 
voorgeschreven verliespercentages bij faillissement te rekenen. Bij het verstrekken van 
een krediet waarbij geen door het Bazel Comite erkend onderpand aanwezig is, moet met 
een verliespercentage bij faillissement van 45% gerekend worden (Bazel Comite, artikel 
287) . 

Bij het verstekken van een krediet waarbij de kredietratio 16 minimaal 28,57% is en 
indien er door het Bazel Comite erkend onderpand aanwezig is, mag gerekend worden 
met een verliespercentage bij faillissement van 35%. De genoemde kredietratio is 
gerelateerd aan de ratio die in artikel 295 van Bazel II raamwerk is voorgeschreven . Bij 
het verstrekken van een achtergesteld krediet moet een bank rekenen met een 
verliespercentage bij faillissement van 75% (Bazel Comite, artikel 288). 

16 De berekening van de kredietratio is gedefinieerd in hoofdstuk 2.3.1, bladzijde 29 
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Indien er door de kredietnemers aanvullende financiele zekerheden wordt aangeboden, 
kan dat een positief effect hebben op de berekening van het verliespercentage bij 
faillissement (Bazel Comite, artikel 291). Echter dit onderzoek wordt begrensd door de 
aanname, dat bij de financiering van een vastgoedbeleggingen aan de bank geen 
aanvullende financiele zekerheden worden aangeboden. 

Erkenning van het vastgoedobject als onderpand: 
Het vastgoedobject wordt door het Bazel Comite als onderpand erkend als het aan 
onderstaande voorwaarden voldoet (Bazel Comite, artikel 289 en 507): 

• De terugbetaalcapaciteit van de kredietnemer is niet afhankelijk van de financiele 
prestatie van het vastgoedobject, maar enigszins afhankelijk is van financiele 
bronnen. Kortom niet afhankelijk is van huurinkomsten en/of verkoopopbrengsten 
van de vastgoedbelegging. 

• De waarde van het onderpand is niet wezenlijk afhankelijk van de prestatie van de 
kred ietnemer. 

Als uitzondering op de gestelde voorwaarden kan het vastgoedobject in een geed 
ontwikkelde en lang gevestigde vastgoedmarkt als onderpand dienen. En alleen als het 
vastgoedobject meerdere gebruiksdoeleinden heeft of huisvesting biedt aan meerdere 
huurders (Bazel Comite, artikel 508). In de situatie dat het vastgoedobject als onderpand 
dient meet het aan operationele eisen voldoen, namelijk (Bazel Comite, artikelen 509 en 
510): 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

De claim op het onderpand meet gerechtelijk in alle relevante rechtspraken 
binnen een redelijk tijdsbestek uitvoerbaar zijn. 
Het onderpand meet gewaardeerd zijn op of minder dan de huidige marktwaarde. 
Bovendien meet deze waarde door een daarvoor gekwalificeerde taxateur 
vastgesteld worden. 
Van de bank wordt verwacht dat zij de marktwaarde periodiek monitoren (dat wil 
zeggen minimaal een keer per jaar). Indien de vastgoedmarkt een significante 
verandering ondergaat zal meer dan de minimale monitoring vereist zijn. 
De acceptatie van het vastgoedobject als onderpand meet door de bank geed 
waarneembaar worden gedocumenteerd; 
De bank meet er zeker van te zijn dat het vastgoedobject verzekerd is tegen 
schade en verslechtering; 
De bank meet doorlopend monitoren of er claims (bijvoorbeeld door de 
belastingdienst) op het vastgoedobject gevestigd zijn; 
De bank meet doorlopend het risico van schadelijke milieueffecten monitoren, die 
zich mogelijkerwijs kunnen voordoen in de omgeving van het onderpand. 

c) Bepaling van de omvang 
De omvang van het krediet voor financiering van een vastgoedbelegging is groter of 
gelijk aan de nominale waarde van de transactie. Onder de nominale waarde wordt 
verstaan: de hoofdsom inclusief specifieke provisies (Bazel Comite, artikel 308). 

d) Looptijd van het krediet 
De looptijd is tevens van belang bij het beoordelen van het risicoprofiel van de 
kredietnemer. Een solvabele kredietnemer kan tijdens de (lange) looptijd in financiele 
problemen komen. Hoe korter de looptijd des te kleiner de kans op financiele problemen 
bij de kredietnemer. Bij toepassing van de standaard IRB-benadering wordt voor elk 
krediet gerekend met een looptijd van 2,5 jaar (Bazel Comite, artikel 318). 

e) Beoordeling van de omzet 
De omzet van de kredietnemers is bij toepassing van de standaard IRB-benadering van 
belang. In de formule wordt rekening gehouden met een correctie die afhankelijk is van 
de omzet van de kredietnemer. Een correctie vindt plaats bij kredietnemers met een 
lagere jaarlijkse omzet dan € 50 miljoen. De ondergrens is vastgesteld op een omzet van 
€ 5 miljoen (Bazel Comite, artikel 273). 
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4.2.3 Geavanceerde "Internal Rating Based" (IRB)-benadering 

Bij toepassing van de geavanceerde IRB-benadering maken banken een eigen 
inschatting van alle vijf variabelen. Het streven van het Bazel Comite is dat alle banken 
in Europa de geavanceerd IRB-benadering gaan toepassen. De vijf variabelen vormen 
ook bij de geavanceerde IRB-benadering de rekeneenheden voor de berekening van de 
minimale solvabiliteit. Het verschil met de standaard IRB-benadering is dat bij toepassing 
van de geavanceerde benadering de bank een eigen inschatting maakt van de 
rekeneen heden: 

a) Verlies bij faillissement; 
b) Looptijd van het krediet. 

De bepaling van de overige drie rekeneenheden zijn gelijk aan die van de standaard IRB
benadering en zijn daarom niet nogmaals behandeld. 

a) Berekening van het ver/ies bij faillissement 
Banken moeten voor elke kredietfaciliteit een eigen inschatting maken van het verlies bij 
faillissement. Deze inschatting meet gebaseerd zijn op de interne en/of externe 
informatiebronnen over de gemiddelde historische verliezen en wanbetalingen. Het 
berekende verliespercentage bij faillissement mag niet lager zijn dan de werkelijke 
verliescijfers van de bank. Banken moeten in staat zijn om extreme verliezen op 
verleende kredieten op te vangen. In perioden van hogere verliezen op verleende 
kredieten meet het verliespercentage bij faillissement hoger dan gemiddeld ingeschat 
worden (Bazel Comite, artikel 468). 

In het verlengde van de analyse van het verliespercentage bij faillissement meet een 
mogelijke afhankelijkheid tussen het risico van de kredietnemer en het risico van het 
onderpand in acht worden genomen. Indien er een significante afhankelijkheid bestaat 
tussen beide risico's meet dit door de bank op conservatieve manier behandeld worden. 
Tevens meet elke mismatch in valuta tussen de onderliggende verplichting en het 
onderpand op conservatieve wijze behandeld worden (Bazel Comite, artikel 469). 

De inschatting van het verliespercentage bij faillissement meet gebaseerd zijn op 
historische cijfers en niet alleen gebaseerd zijn op de getaxeerde marktwaarde van het 
onderpand. Hiermee wordt het potentiele onvermogen van de bank bedoeld om controle 
te verwerven over het onderpand en om het vervolgens vlot te kunnen liquideren. 
Banken dienen interne richtlijnen vast te stellen voor het managen van het onderpand, 
de operationele procedures, de gerechtelijke procedures (Bazel Comite, artikel 470). 

De bank zal rekening moeten houden met het principe dat gerealiseerde verliezen het 
verwachte niveau van de toegewezen verliezen kan overschrijden. Voor elk krediet zal de 
bank een inschatting moeten maken die gebaseerd is op de economische 
omstandigheden en de kredietstatus van de kredietnemer (Bazel Comite, artikel 471). 

Schattingen door de bank van het verliespercentage bij faillissement moeten gebaseerd 
zijn op een minimum aan informatie, dat in een ideale situatie een complete economische 
vastgoedcyclus dekt. Maar mag in alle gevallen niet gebaseerd zijn op bronnen die over 
een kortere periode dan zeven jaar waarneembaar zijn. Indien van een bepaalde bron 
informatie waarneembaar is over een periode langer de zeven jaar, meet die periode in 
acht worden genomen (Bazel Comite, artikel 472). 

b) Looptijd van het krediet 
Voor de bepaling van de looptijd van het krediet meet bij toepassing van de 
geavanceerde IRB-benadering gerekend worden met de werkelijke looptijd. Als 
uitzondering kunnen de Centrale Banken expliciete vrijstellingen verlenen aan 
kredietnemers van wie de geconsolideerde omzet en/of totale activa minder bedraagt 
dan 500 miljoen euro. (Bazel Comite, artikel 319). 
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De bank heeft de keuze tussen het berekenen van de looptijd of deze te herleiden uit de 
contractueel overeengekomen looptijd. Ondanks dat met de werkelijke looptijd moet 
warden gerekend, is voor de berekening van de solvabiliteitseis door het Bazel Comite de 
ondergrens gesteld op 1 jaar en de bovengrens op 5 jaar. 

De berekening van de looptijd is als volgt: 

Effectieve looptijd (M) = L t * CFt I L CFt 

CFt = cashflow (aflossing + rentebetalingen +honoraria), volgens contract betaald door 
vastgoedbeleggingsinstelling in periode t. 

Indien de bank niet de mogelijkheid heeft om de looptijd uit de contractstukken te 
herleiden, is het toegestaan om een meer conservatieve meting uit te voeren. Dat is de 
maximaal resterende looptijd die de kredietnemer met een contractuele verplichting 
(aflossing, rentevergoedingen en honoraria) jegens de bank heeft lopen. 

4.3 Resume 
Het nieuwe kapitaalakkoord van Bazel II heeft invloed op de minimaal vereiste 

solvabiliteit van een bank. De solvabiliteit dient het werkelijke risicoprofiel te 
weerspiegelen van een bank. Bij de berekening van de minimaal vereiste solvabiliteit 
heeft de bank de keuze tussen die benaderingen, namelijk: de standaardbenadering, de 
standaard IRB-benadering en de geavanceerde benadering. De gekozen benadering moet 
door de bank op alle verleende kredieten toegepast warden. 

1) Impact bij toepassinq standaardbenaderinq: 
Bij toepassing van de standaardbenadering zijn de veranderingen minimaal bij de 
financiering van vastgoedbeleggingen. Het Bazel Comite schrijft bij de financiering van 
vastgoedbeleggingen voor, dat alle gevallen gerekend moet warden met een risicoweging 
van 100%. Voor een bank resulteert dat in een minimaal vereiste solvabiliteit van 8%. 
Als reden voor een risicoweging van 100% bij financiering van vastgoedbeleggingen 
geeft het Bazel Comite, dat vastgoedbeleggingen in het verleden voor banken een 
problematische activa zijn geweest. 

2) Impact bij toepassinq standaard IRB-benaderinq: 
Bij toepassing van de standaard IRB-benadering maakt de bank per krediet, een 
beoordeling van een vijftal variabelen. Deze variabelen zijn tevens de rekeneenheden 
voor de berekening van de risicoweging en daarmee voor het minimaal vereiste 
solvabiliteit. De solvabiliteit is daardoor specifiek voor gericht op een krediet. De 
variabelen zijn: 

• Verliespercentage bij faillissement. Het Bazel Comite schrijft verliespercentages 
voor waarmee een bank moet rekenen. Indien er door het Bazel Comite erkend 
onderpand aanwezig is, mag gerekend warden met een verliespercentage van 
35%. Is er geen erkend onderpand aanwezig, dan moet gerekend warden met een 
verliespercentage van 45%. Bij achtergestelde krediet moet warden gerekend met 
een verliespercentage van 75%. 

• Faillissementskans. De bank moet een eigen inschatting maken voor de 
faillissementskans van de kredietnemer. Deze inschatting moet gebaseerd zijn op 
statistische interne-, externe- of combineerde data, beschouwd over een minimale 
historische periode van 5 jaar. Bij de aanwezigheid van beperkte data moet de 
bank een terughoudendere inschatting maken. 

• Looptijd van het krediet. De bank moet rekenen met een looptijd van 2,5 jaar, 
ondanks de werkelijk looptijd. 
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• Omzet van de kredietnemer. De bank moet rekenen met de omzet van de 
kredietnemer rekenen . Echter de te berekenen omzet heeft een ondergrens van 5 
min. Euro en een bovengrens van 50 min . Euro. 

• Omvang van het krediet. De omvang van het krediet is groter of gelijk aan de 
nominale waarde van de transactie, inclusief specifieke provisies. 

3) Impact bij toepassinq qeavanceerde IRB-benaderinq: 
Bij toepassing van de geavanceerde IRB-benadering door de bank is zij verplicht om een 
eigen inschatting te maken van alle rekeneenheden. De rekenheden zijn gelijk aan die 
van de standaard benadering. Kortom ten opzichte van de standaardbenadering maakt 
de bank, ook een eigen inschatting van de volgende twee variabelen: 

• Verliespercentage bij faillissement. De bank het een berekende verliespercentage 
baseren op de eigen statistische verliespercentages. De aan te houden verlies
percentages mogen nooit lager zijn dan de werkelijk verliespercentages van de 
bank. 

• Looptijd van het krediet . De bank moet rekenen met de werkelijke looptijd van 
het krediet . Echter de te berekenen looptijd is minimaal een jaar en maximaal vijf 
jaar. 
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5 Uitwerking financieringsmodel 

In de vorige twee hoofdstukken zijn alle variabelen, die met de invoering van de 
IFRS en Bazel II van invloed zijn op het beoordelen en verstrekken van kredieten door 
banken, in kaart gebracht. In dit hoofdstuk volgt een analyse van de impact van deze 
variabelen op de financierbaarheid van vastgoedbeleggingen. 

Het hoofdstuk begint met een uitwerking van de variabelen in een financieringsmodel. 
Vervolgens wordt de impact van de verschillende variabelen onderzocht door middel van 
een analyse van de jaarverslagen van negen beursgenoteerde vastgoedfondsen 17 en 
interviews met twee deskundigen uit de praktijk. De ge"interviewde deskundigen zijn de 
heer Kees Kokke van de TU Eindhoven en de heer Jos Hendriks van de Aareal Bank. Een 
overzicht van de gestelde vragen is in bijlage IV bijgevoegd. 

5.1 Financieringsmodel voor vastgoedbeleggingen 
In de financiele wereld is het rendement op eigen vermogen een van de 

belangrijkste indicatoren voor de winstgevendheid en de groeipotentie van een 
onderneming. Om die reden ontwikkelde de financieel directeur van E.I. du Pont 
Nemours and Co., uit Wilmington, Delaware (VS) in 1919 een model. Het DuPont-model 
maakt de invloed van variabelen op het rendement op eigen vermogen inzichtelijk. 

Vanwege de flexibiliteit van het DuPont-model wordt dit model in de financiele wereld 
veel gebruikt. In dit onderzoek is omwille van de flexibiliteit eveneens gekozen voor de 
uitwerking van een model, dat gebaseerd is op de DuPont-systematiek. Figuur 5.1 geeft 
het model weer voor de financiering van vastgoedbeleggingen en visualiseert de relaties 
tussen invloedrijke variabelen uit de voorgaande hoofdstukken. 
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Figuur 5.1 Financieringsmodel voor vastgoedbeleggingen 

17 Dit zijn alle vastgoedfondsen die op de Aandelenbeurs van Amsterdam een notering hebben. 
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De eerste relatie die het financieringsmodel aangeeft, is de relatie tussen IFRS en de 
kredietratio. De IFRS hebben impact op de wijze waarop een beursgenoteerd 
vastgoedfonds haar balans verantwoordt aan belanghebbenden (zie subparagraaf 3.2.1). 
De vraag is welke invloed dit zal hebben op de kredietratio van beursgenoteerde 
vastgoedfondsen. Deze vraag wordt in paragraaf 5.2. onderzocht. 

De tweede relatie die het financieringsmodel aangeeft, is de relatie tussen IFRS en de 
rentedekkingsratio. De IFRS be'invloeden de wijze waarop een beursgenoteerd 
vastgoedfonds haar winst- en verliesrekening aan belanghebbenden verantwoordt (zie 
subparagraaf 3.2.2). De gevolgen hiervan op de rentedekkingsratio worden in paragraaf 
5.3. onderzocht. 

De derde relatie die het financieringsmodel aangeeft, is de impact van de beoordeling 
van de kredietratio, de rentedekkingsratio, de portefeuilleanalyse en de objectanalyse 
door de bank, op de faillissementskans (zie paragraaf 2.3). De faillisementskans is een 
belangrijke variabele in het kapitaalraamwerk van Bazel II. De relaties tussen deze 
variabelen worden om die reden onderzocht in paragraaf 5.4. 

De vierde relatie die het financieringsmodel aangeeft, is de relatie tussen het Bazel II 
kapitaalraamwerk en de rentevergoeding, die de bank vraagt voor het verstrekken van 
kapitaal. De gevolgen van Bazel II voor de rentevergoeding die banken vragen worden in 
paragraaf 5.4 behandeld. 

5.2 Kredietra tio 

5.2.1 Invloed waarderingsgrondslag 

Onder de IFRS hebben beursgenoteerde vastgoedfondsen de keuze uit waarderen 
tegen marktwaarde en tegen kostprijs. Om de gevolgen hiervan vast te stellen is 
bekeken welke waarderingsgrondslagen beursgenoteerde vastgoedfondsen hanteren in 
hun jaarverslagen. 

Uit de analyse van de jaarverslagen blijkt dat vrijwel alle beursgenoteerde 
vastgoedfondsen de portefeuille tegen marktwaarde op de balans verantwoorden . Alleen 
Nieuwe Steen Investments heeft ervoor gekozen om de waarde van de 
vastgoedportefeuille tegen kostprijs te verantwoorden. Ondanks de keuze voor 
waardering tegen kostprijs is Nieuwe Steen Investments verplicht om de marktwaarde 
van de vastgoedportefeuille in de toelichting op de balans te vermelden. 

Naast het maken van een keuze voor een waarderingsgrondslag stellen de IFRS eisen 
aan de toelichting van de waardering in de externe verslaggeving. Hierdoor krijgen 
belanghebbenden meer inzicht in de gehanteerde methoden en de relevante 
uitgangspunten, hetgeen de transparantie vergroot. Bij de beschrijving van de 
gehanteerde methoden dienen de vastgoedfondsen aan te geven in welke mate de 
waardering is gebaseerd op het oordeel van een onafhankelijke taxateur. Omdat de 
marktwaarde ender de IFRS is gekoppeld aan de specifieke verslagdatum, is de 
verwachting dat met de invoering van de IFRS dat de frequentie van externe 
waarderingen wordt verhoogd. 

Uit de analyse van de jaarverslagen blijkt dat het aantal externe taxaties inderdaad is 
gestegen. Sinds de invoering van IFRS beursgenoteerde vastgoedfondsen elk halfjaar 
hun vastgoedportefeuille door externe taxateurs laten waarderen. Voordien werd het 
extern taxeren een keer per drie jaar gedaan. Een negatieve consequentie van de 
stijging van taxaties is de toename van de beheerskosten voor beursgenoteerde 
vastgoedfondsen. 
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Uit het interview met Jos Hendriks blijkt zijn zorg over het waarderen tegen 
marktwaarde. Waarderen tegen marktwaarde is een korte termijn waardering. 
Nederlands vastgoed laat over het algemeen op de lange termijn een stabiele waarde 
stijging zien, terwijl op korte termijn de waarden vaak onstabieler zijn. Een mogelijk 
negatief gevolg van IFRS voor de Nederlandse vastgoedfondsen is dat de waarde van 
vastgoedbeleggingen op de balans volatieler worden. In Nederland is de volatiliteit van 
vastgoedbeleggingen nu veelal beperkt tot waardeschommelingen van plusminus 10%, 
terwijl in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk waardeschommelingen van plusminus 35% 
niet uitzonderlijk zijn. 

Kees Kokke verwacht dat met de komst van waardering tegen marktwaarde er een 
negatieve correctie van de waarde van vastgoedbeleggingen plaats zal vinden. Hij 
verwacht dat taxateurs zich conservatiever zullen opstellen, doordat zij een uitgebreidere 
verantwoording moeten geven op de gehanteerde uitgangspunten. 

Kortom, uit de interviews komt naar voren dat het waarderen tegen marktwaarde 
mogelijk de waardeschommeling van een vastgoedbelegging vergroot. Dit kan negatieve 
gevolgen hebben op de kredietratio. Een daling in waarde van een vastgoedbelegging 
heeft namelijk een negatieve invloed op de kredietratio en neemt de faillissementskans 
van het vastgoedfonds toe (zie 5.2.4). 

5.2.2 Invloed belastinglatentie 

De IFRS-richtlijn heeft invloed op de wijze waarop de belastinglatentie in het 
financiele verslag op de balans wordt verantwoord. In plaats van de contante waarde 
moet ender IFRS de nominale waarde van de belastinglatentie verantwoord worden. Om 
de gevolgen van deze wijziging inzichtelijk te maken is in tabel 5.1 de verkorte balans 
van het beursgenoteerde vastgoedfonds Corio N.V. weergegeven. 

Tabel 5.1 Verantwoording balans van Corio N. V. in 2004 

Verantwoording activa en passiva 

Activa 

Vastgoedbeleggingen 

Passiva 

Gewoon Aandelenkapitaal 
Agioreserve 
Ingehouden winsten 
Herwaarderingsreserve 
Overige reserves 

Eigen vermogen 

Voorz. Latente belasting (CW) 
Voorz. & overige lange verpl. 
L.T.schulden 
L.T.schulden fin.instrumenten 

Lange termijnschu/den 

Korte termijnschulden 

Totaal passiva 

Kred ietratio: 

2.004 

3.929.000 

672.500 
884.000 
281.000 
170.100 
349.000 

2.356.600 

49.400 
0 

1.188.800 
0 

1.238.200 

448 .900 

4.043.700 

63,60% 

(Alie bedragen x ( 1.000) 

Verantwoording onder IFRS 

Activa 2.004 

Vastgoedbeleggingen 3.929.000 

Passiva 

Gewoon Aandelenkapitaal 672.500 
Agioreserve 884.000 
Ingehouden winsten 281.000 
(Herwaarderingsreserve) (0) 
Overige reserves 498.800 

Eig_en vermog_en 2.336.300 

Voorz. latente belasting (NW) 69.700 
Voorz. & overige lange verpl. 0 
LT. schulden 1.188.800 
L.T.schulden fin.instrumenten 0 

Lang_e termijnschulden 1.258.500 

Korte termijnschulden 448.900 

Totaal passiva 4.043.700 

Kred ietratio: 63,60% 

De balans aan de linkerzijde van tabel 5.1 geeft weer op de welke wijze Corio NV haar 
balans in 2004 verantwoordde. De balans aan de rechterzijde geeft weer de wijze van 
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presenteren volgens de IFRS-richtlijn. In 2004 verantwoordde Corio NV een contante 
waarde van de latente belastingplicht van € 49.400.000, die onder IFRS stijgt tot een 
nominale waarde van € 69. 700.000. Deze stijging van de latente belastingplicht 
resulteert in een eenmalige daling van de overige reserves. 

Ondanks een eenmalige toename van de lange termijnschulden, heeft het verantwoorden 
van de nominale waarde geen effect op de kredietratio. Volgens Kees Kokke wordt de 
belastinglatentie door banken namelijk aangemerkt als garantievermogen en behoort het 
daarmee tot het eigen vermogen. De kredietratio geeft de verhouding aan tussen het 
vreemd vermogen en de waarde van de vastgoedbelegging. Kortom, een toename van de 
belastinglatentie als gevolg van de invoering van de IFRS-richtlijn heeft geen invloed op 
de kredietratio. 

5.2.3 lnvloed herwaarderingsreserve 

Onder de IFRS-richtlijn is het vormen van een herwaarderingsreserve niet meer 
toegestaan. Om de gevolgen van deze richtlijn te onderzoeken is bekeken of de negen 
vastgoedfondsen herwaarderingsreserves opvoeren op de balans. Uit de analyse van de 
jaarverslagen blijkt dat drie van de negen Nederlandse beursgenoteerde 
vastgoedfondsen in 2004 een herwaarderingsreserve vormden. Uit het voorbeeld van 
tabel 5.1 blijkt dat Corio NV in 2004 een herwaarderingsreserve van € 170.100 
verantwoordde op haar balans. Onder de IFRS-richtlijn moet Corio NV het 
herwaarderingsreserve overhevelen naar de post overige reserves. 

Het voorbeeld van Corio BV illustreert dat de IFRS impact hebben op de wijze waarop het 
eigen vermogen wordt gespecificeerd. Een wijziging in de specificatie van het eigen 
vermogen heeft echter geen invloed op de kredietratio. De kredietratio geeft immers de 
verhouding aan tussen het vreemd vermogen en de waarde van de vastgoedbelegging. 
De IFRS-richtlijn over herwaarderingsreserves heeft derhalve geen invloed op de 
kred ietratio. 

5.3 Rentedekkingsratio 

5.3.1 lnvloed waardewijzigingen vastgoedporte/euille 

Waardewijzigingen van de vastgoedportefeuille dienen onder IFRS verantwoord te 
worden in de winst- en verliesrekening. De vraag is of dit gevolgen heeft voor de 
rentedekkingsratio. In de berekening van de dekking van de rentelasten door de EBIT
cashflow18, worden ongerealiseerde herwaarderingen door een bank niet meegenomen 
(zie subparagraaf 2.3.1, bladzijde 30). Het verwerken van herwaarderingen in de winst
en verliesrekening heeft daarom geen invloed op de rentedekkingsratio. 

Ondanks het feit dat banken herwaarderingen niet meenemen in haar berekening van de 
rentedekkingsratio, verwacht men dat beursgenoteerde vastgoedfondsen als gevolg van 
de IFRS volatielere beleggingsresultaten zullen verantwoorden. Bijvoorbeeld een 
herwaardering van de vastgoedportefeuille van Rodamco Europe NV (€ 7,53 miljard in 
2004) betekent niet erg veel, als deze herwaardering enkele tientallen miljoenen euro's 
betreft. De herwaardering kan echter wel zwaar wegen op het totale beleggingsresultaat 
van€ 416 miljoen. 

18 EBIT-cashflow = bruto huurinkomsten plus of minus de gerealiseerde verkoopopbrengst minus de 
exploitatielasten, de beheerskosten en afschrijvingen. 
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5.3.2 Invloed incentives & verwerking managementkosten 

Incentives dienen onder de IFRS-richtlijn over de hele duur van het huurcontract 
uitgesmeerd te worden. Dit zal naar verwachting leiden tot een meer stabiele 
rentedekkingsratio. 

De IFRS verplichting tot het verantwoorden van de managementkosten in het directe 
beleggingsresultaat komt de transparantie ten goede. Corio NV of VastNed 
Offices/Industrial NV verantwoordde de managementkosten bijvoorbeeld in het indirecte 
resultaat. De managementkosten van het vastgoedfonds heeft invloed op de berekening 
van de rentedekkingsratio, omdat die een kostenpost is voor de berekening van de EBIT
cashflow. 

5.4 Faillissementskans van beursgenoteerde vastgoedfondsen 

In de vorige paragrafen is uiteengezet welke gevolgen de invoering van de IFRS 
heeft op respectievelijk de kredietratio en de rentedekkingsratio . In het 
financieringsmodel (zie figuur 5.1.) is te zien dat beide ratio's invloed hebben op de 
bepaling van de faillissementskans. De faillisementskans is een belangrijke variabele in 
het kapitaalraamwerk van Bazel II. In deze paragraaf wordt om die reden de relatie 
tussen de krediet- en rentedekkingsratio en de faillisementskans nader onderzocht. 

Naast de krediet- en rentedekkingsratio zijn ook de object- en portefeuilleanalyses van 
belang bij de beoordeling van de faillisementskans. De beoordeling van banken voor de 
faillissementskans van een beursgenoteerde vastgoedfonds is in dit onderzoek echter 
beperkt tot een analyse van de kredietratio en de rentedekkingsratio. Deze beperking is 
aangebracht omdat de kredietratio en rentedekkingsratio objectief zijn vast te stellen, 
terwijl de analyse op object- en portefeuilleniveau tot op zekere hoogte subjectief is. 

5.4.1 lnvloed kredietratio op faillissementskans 

Een bank maakt mede op basis van de kredietratio een beoordeling van de 
faillissementskans van een vastgoedfonds. Tabel 5.3 geeft de kredietratio van de 
beursgenoteerde vastgoedfondsen weer en is berekend op basis van gegevens uit de 
jaarverslagen van 2002 tot en met 2004. Ook geeft onderstaande tabel een verwachting 
van de faillissementskans, die gekoppeld is aan de kred ietratio (zie tabel 2.2, bladzijde 
29). Deze verwachting is bedoeld als indicatie, om de impact in kaart te brengen en geeft 
niet de werkelijke faillissementskans weer. 

Tabel 5.2 Kredietratio van beursgenoteerde vastgoedfondsen 

(KR = Kredietratio) 2002 2003 2004 
(PD= faillissementskans) KR PD KR PD KR PD 

~% l ~% l ~% l ~% l ~%l ~%l 
Corio N.V. 60,70 (0,03) 61,2% (0,03) 63,60 (0,03) 
Dim Vastgoed N.V. 34,30 (3,50) 37,4% (1,10) 35,30 {3,50) 
Eurocommercial Properties N.V. 50,80 (0,14) 54,3% (0,07) 54,80 (0,07) 
Groothandelsgebouwen N.V. 74,80 (0,01) 58,8% (0,03) 46,90 (0,20) 
Nieuwe Steen Investments N.V. 49,10 (0,20) 51,0% (0,20) 59,10 (0,05) 
Rodamco Europe N.V. 69,30 (0,01) 64,7% (0,02) 62,70 (0,03) 
VastNed Offices/Industrial N.V. 43,40 (0,65) 49,7% (0,20) 49,90 (0,20) 
VastNed Retail N.V. 52,40 (0,14) 52,9% (0,14) 59,80 (0,14) 
Wereldhave N.V. 67,80 ~ O,Oll 70,2% ~ O,Ol l 74,80 ~0, 012 

Wereldhave NV heeft in 2004 een kredietratio van 74,80% en dat geeft aan dat zij haar 
activiteiten met veel eigen vermogen financiert. Het gebruik van veel eigen vermogen 
resulteert in een lage faillissementskans (0,01 %). 
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In tegenstelling met Wereldhave NV heeft Dim Vastgoed een kredietratio van 35,30% en 
financiert dus haar activiteiten met veel vreemd vermogen. Een gevolg van een lage 
kredietratio is een hoge faillissements-kans (3,50%). 

Geconcludeerd kan worden dat een lage kredietratio een negatieve invloed heeft op de 
faillissementskans. Dit standpunt wordt zowel door Jos Hendriks als door Kees Kokke 
bevestigd. Bijvoorbeeld bij Groothandelsgebouwen NV heeft de daling van de kredietratio 
van 74,80% in 2002 naar 46,90 in 2004, een toename van de faillissementskans tot 
gevolg gehad. 

5.4.2 lnvloed rentedekkingsratio op faillissementskans 

De beoordeling van de faillissementskans van een beursgenoteerd vastgoedfonds 
door een bank is mede gebaseerd op de rentedekkingsratio. Tabel 5.3 geeft weer de 
rentedekkingsratio van de beursgenoteerde vastgoedfondsen en is berekend op basis van 
de jaarverslagen van 2002 tot en met 2004. Ook geeft de tabel een verwachting van de 
faillissementskans, die gekoppeld is aan de rentedekkingsratio (zie tabel 2.3, bladzijde 
30) . Deze verwachting is bedoeld als indicatie om de impact in kaart te brengen en geeft 
niet de werkelijke faillissementskans weer. 

De rentedekkingsratio geeft weer of er voldoende dekking van de rentelasten aanwezig is 
door de EBIT-cashflow. Wereldhave NV heeft in 2004 de hoogste rentedekkingsratio, 
namelijk een EBIT-cashflow, die 11,91 keer zo groot is als de rentelasten. Van alle 
beursgenoteerde vastgoedfondsen heeft Groothandelsgebouwen NV in 2004 de laagste 
rentedekkingsratio. De rentedekkingsratio is van 4,74 in 2002 gedaald naar 1,46 in 
2004. Dit is voornamelijk te wijten aan een teruglopende bezettingsgraad, mede als 
gevolg van een grootschalige renovatie. 

Tabel 5.3 Rentedekkingsratio van beursgenoteerde vastgoedfondsen 

(RR = Rentedekkingsratio) 2002 2003 2004 
(PD= faillissementskans) 

RR PD (% 2 RR PD (% 2 RR PD (% 2 
Corio NV 3,06 (0,07) 3,50 (0,07) 5,11 (0,03) 
Dim Vastgoed NV 1,55 (1,10) 1,61 (1,10) 1,75 (1,10) 
Eurocommercial Properties NV 2,47 (0,20) 2,90 (0,07) 2,92 (0,07) 
Groothandelsgebouwen NV 4,74 (0,07) 3,11 (0,07) 1,46 (1,10) 
Nieuwe Steen Investments NV 2,90 (0,07) 2,95 (0,07) 2,97 (0,07) 
Rodamco Europe NV 3,13 (0,00) 3,55 (0,02) 4,16 (0,05) 
VastNed Offices/Industrial NV 3,37 (0,07) 4,93 (0,03) 4,96 (0,03) 
VastNed Retail NV 2,94 (0,07) 3,10 (0,07) 2,78 (0,07) 
Wereldhave NV 5,95 (0,032 7,52 (0101 2 11,91 (0,01 2 

Op basis van tabel 5.3 kan geconcludeerd worden dat hoe hoger de rentedekkingsratio, 
des te lager de faillissementskans. Een teruglopende rentedekkingsratio zal resulteren in 
een verhoging van de faillissementskans. Dit wordt door Jos Hendriks bevestigd. Kees 
Kokke is echter van mening dat de rentedekkingsratio een sterke relatie heeft met de 
conjunctuur van de vastgoedmarkt en daarmee geen indicatie geeft van een eventuele 
structurele toename van de faillissementskans. 

5.4.3 Verwachting van de faillissementskans van beursgenoteerde vastgoedfondsen 

Tabel 5.4 geeft de verwachting van de faillissementskans van de negen Nederlandse 
beursgenoteerde vastgoedfondsen weer. De verwachting is gebaseerd op het gemiddelde 
van de twee afzonderlijke faillissementskansen van de kredietratio en de 
rentedekkingsratio. 
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Tabel 5.4 Verwachting faillissementskans van beursgenoteerde vastgoedfondsen 

(PD= faillissementskans) 2002 2003 2004 
(Rating) 

PD~%) Ratin2 PD ~ 0/oi Ratin2 PD ~ 0/oi Ratin2 
Corio NV 0,05 (A) 0,05 (A) 0,03 (Aa) 
Dim Vastgoed NV 2,30 (B/Ba) 1,10 (Ba) 2,30 (B/Ba) 
Eurocommercial Properties NV 0,17 (Baa) 0,07 (A) 0,07 (A) 
Groothandelsgebouwen NV 0,04 (Aa) 0,05 (A/Aa) 0,65 (Ba/Baa) 
Nieuwe Steen Investments NV 0,14 (A/Baa) 0,14 (A/Baa) 0,06 (A) 
Rodamco Europe NV 0,04 (Aa) 0,05 (Aa/A) 0,04 (Aa) 
VastNed Offices/Industrial NV 0,36 (Baa) 0,12 (Aa/Baa) 0,12 (Aa/Baa) 
VastNed Retail NV 0,11 (Aa) 0,11 (A/Aa) 0,17 (Ba/Baa) 
Wereldhave NV 0,02 ~Aaa/Aai 0,01 ~Aaai 0,01 ~Aaa} 

De verwachting is dat Dim Vastgoed N.V. in de jaren 2002 tot en met 2004 de grootste 
faillissementskans had. Een hoge faillissementskans geeft een indicatie van de kans (%) 
dat een vastgoedfonds mogelijk failliet kan gaan. Vanzelfsprekend is dat een lage 
faillissementskans positiever is dan een grote faillissementskans. 

Geconcludeerd kan worden dat de faillissementkans van beursgenoteerde vastgoed
fondsen jaarlijks kan wijzigen, bijvoorbeeld de faillissementskans van VastNed 
Offices/Industrial NV is, ten opzichte van 2002 (0,36%), in 2003 verbeterd (0, 12%). 
Ondanks de mogelijke jaarlijkse bijstelling, is de faillissementskans van beursgenoteerde 
vastgoedfondsen redelijke stabiel, zoals bijvoorbeeld Corio NV (gemiddeld 0,05%), 
Rodamco Europe NV (gemiddeld 0,05%) en Wereldhave NV (gemiddeld 0,01 %). 

5.5 Rentevergoeding 
Het kapitaalraamwerk van Bazel II is van invloed op de rente die een bank bij het 

verstrekken van kredieten berekend. Het rentepercentage dat een vastgoedfinancier 
hanteert, wordt veelal berekend op basis van het zogenaamde "risk based pricing". Risk 
based pricing houdt in dat aan de hand van het risico bij het verstrekken van een krediet 
het rentepercentage wordt berekend. Het rentepercentage bevat de componenten: 

• Funding. Het krediet wordt in principe renterisico-neutraal gefinancierd bij de 
interne afdeling treasury. Hiervoor geldt een verrekenrente die afhankelijk is van 
de looptijd en de rentestand op de financiele markt (bijvoorbeeld Euribor-rente) 

• Kosten. De doorberekening van de kosten die bij het verstrekken van het krediet 
worden gemaakt voor bijvoorbeeld personeel, automatisering, huisvesting. 

• Risico-opslag. De risico-opslag is afhankelijk van het kredietrisico van de lening. 
De risico-opslag dient het risicovrije rendement over de vereiste solvabiliteit voor 
een bank af te dekken. Kortom hoe hoger de solvabiliteitseis, hoe hoger het 
percentage voor de risico-opslag is. 

• Winstmarge. De winstmarge die het management van de bank beoogt te behalen 
op het krediet. 

In dit onderzoek wordt alleen de mogelijke invloed van Bazel II op de risico-opslag 
beschreven. Een analyse van de gevolgen van Bazel II op de funding, de operationele 
kosten en winstmarge zal gebaseerd moeten zijn op interne gegevens van een bank. Een 
bank geeft vanwege de concurrentiegevoeligheid, hierover geen openheid. Een 
beoordeling van deze variabelen is dus niet mogelijk. 

Onder Bazel II kunnen banken kiezen tussen het toepassen van de standaard IRB 
benadering en de geavanceerde IRB benadering. In de volgende subparagrafen worden 
de mogelijke gevolgen van toepassing van beide IRB-benaderingen van Bazel II op de 
risico-opslag aan de hand financiele gegevens uit jaarverslagen van beursgenoteerde 
vastgoedfondsen in kaart gebracht. 
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Variabelen die de risico-opslag bepalen zijn respectievelijk de omvang van het krediet, de 
omzet, de looptijd en de invloed van het verlies bij faillissement en de faillissementskans. 
De invloed van Bazel II op deze variabelen worden achtereenvolgens behandeld. 

5.5.1 Invloed omvang van het krediet 

De risico-opslag wordt niet direct be"invloedt door de omvang van het krediet. De 
omvang van het krediet bepaalt wel de omvang van het eigen vermogen dat een bank 
moet verantwoorden bij het verstrekken van een krediet. Ter illustratie is de formule 
voor de berekening van de solvabiliteit gegeven: 

Solvabiliteit = Omvang krediet x Risicoweging x 8,00% 

Wanneer een bank een krediet wil verstrekken voor de financiering van een 
vastgoedbelegging van bijvoorbeeld 10 miljoen euro, dan zal bij toepassing van de 
standaardbenadering een bank een bedrag van € 800.000 19 moeten verantwoorden. 
Echter bij toepassing van beide IRB-benaderingen is de risicoweging afhankelijk van het 
risico dat wordt berekend. Wanneer bij toepassing van de IRB-benadering een 
risicoweging van 30% wordt berekend, zal een bank bij het verstrekken van een krediet 
een solvabiliteit moeten verantwoorden van € 240.00020

• En bij een risicoweging van 
bijvoorbeeld 200% een solvabiliteit van€ 1.600.00021

. 

Uit voorgenoemde berekeningen kan geconcludeerd worden dat een risicoweging een 
directe invloed heeft op de solvabiliteit en afhankelijk is van de omvang van het krediet. 

5.5.2 Invloed omzet 

Bij toepassing van de beide IRB-benaderingen door een bank is de gerealiseerde 
omzet van het vastgoedfonds van invloed op de solvabiliteit. De omzet komt namelijk tot 
uiting in de berekening van het risicogewicht. Figuur 5.2 laat het verband zien tussen de 
risicoweging en de faillissementskans van een vastgoedfonds, met een verschil in omzet. 

(Verlies bii fail lissement = 45%, omzet > SO min . euro) 

gi 400% +--+--t--+--+~t-+--+--+--+--l,__t-+--blll!ll'~ 
OI 
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~ 300% +--+--t--+--+~t-+--+--+--+--lr....1J911"1:31111"f--t--+-i 

8 
'iii 200% r--;--;--;--;---t--t-:: 
C2 

0% +-="l-'-+-....... ""-+ ...................... -+--+--+-""'-+'""""'l-"-+"'"-+--+-"-1-1 

-standaardbenadering 

- standaard IRB-benadering 
(omzet >50 ml. euro) 

- Dim Vastgoed (omzet 2004 = 

23,5 min . euro) 

- Groothandelsgebouwen (om; 
2004 = 9,7 min . euro) 

0,01% 0,20% 0,60% 1,75% 4,00% 8,00% 16,00% 

Faillissementskans 

Figuur 5.2 Bazel 11-risicowegingen/ invloed omzet 

19 De solvabiliteit volgt uit de berekening: € 1.000.000 x 100% x 8,00% 
20 De solvabiliteit volgt uit de bereken ing: € 1.000.000 x 30% x 8,00% 
21 De solvabiliteit volgt uit de berekening : € 1.000.000 x 200% x 8,00% 
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Figuur 5.2 illustreert dat een vastgoedfonds dat een hogere omzet realiseert dan € 50 
miljoen, ten opzichte van vastgoedfondsen met een lagere omzet, van een lagere 
risicoweging profiteert. Bijvoorbeeld bij het verstrekken van een krediet aan Dim 
Vastgoed NV (omzet in 2004 = € 23,5 miljoen) zal een bank een solvabiliteitseis moeten 
verantwoorden die gemiddelde 14,1 % hoger is, dan bij het verstrekken van een krediet 
aan Corio NV (omzet in 2004 = € 310 miljoen). Bij Groothandelsbouwen NV (omzet in 
2004 = 9,7 miljoen) resulteert dat in een risicoweging die 20,3% hoger ligt dan bij Corio 
NV. 

Geconcludeerd kan worden dat bij de toepassing van de IRB-benadering een lagere 
omzet van € 50 miljoen, leidt tot een verhoging van de solvabiliteitseis van een bank. Bij 
toepassing van het "risk based pricing"-principe resulteert een hogere risicoweging in een 
hogere risico-opslag. Zeven van de negen beursgenoteerde vastgoedfondsen realiseren 
een omzet die groter is dan € 50 miljoen en kunnen ten opzichte van Dim Vastgoed NV 
en Groothandelsgebouwen NV profiteren van een lagere risicoweging. De verwachting is 
dat dit resulteert in een lagere rentepercentage. 

5.5.3 lnvloed looptijd 

Bij toepassing van beide IRB-benaderingen wordt door een bank bij de berekening 
van de risicoweging de looptijd van het krediet als rekeneenheid meegenomen. In tabel 
5.5 is de gemiddelde looptijd van het vreemd vermogen weergegeven en die is bij 
beursgenoteerde vastgoedfondsen gemiddeld 4,6 jaar. 

Tabel 5.5 Gemiddelde looptijd van het vreemd vermogen 

Corio NV 
Dim Vastgoed NV 
Rodamco Europe NV 
VastNed Offices/Industrial NV 
VastNed Retail NV 
Wereldhave NV 

2002 (Jaren) 
3,90 
6,60 
3,90 
4,10 
4,00 
3 90 

2003 (Jaren) 
4,60 
6,10 
4,60 
3,60 
4,30 
4 60 

2004 (Jaren) 
5,00 
6,60 
5,00 
2,30 

nb 
5 00 

(Bron: jaarverslagen, 2002, 2003, 2004) 

Figuur 5.3 laat het verband zien tussen de risicoweging en de faillissementskans van een 
vastgoedfonds, met een verschil in looptijd. 

<Verl ies bii faillissement = 45%. omzet > 50 min. euro) 

-standaardbenadering 

- Looptijd = 1 jaar 

- Looptijd = 2,5 jaar 

- Looptljd = 4,6 jaar 

0% 
0,01% 0,20% 0,60% 1,75% 4,00% 8,00% 16,00% 

Faillissementskans 

Figuur 5.3 Risicowegingen/invloed looptijd 
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Volgens de berekening van de standaard IRB-benadering moet een bank, ondanks de 
werkelijke looptijd, rekenen met een looptijd van 2,5 jaar. Ten opzichte van de 
gemiddelde looptijd van het vreemd vermogen van 4,6 jaar, resulteert dat bij 
beursgenoteerde vastgoedfondsen in een risicoweging dit 29,60% lager is. 

In de berekening op basis van de geavanceerde IRB-benadering moet een bank rekenen 
met de werkelijke looptijd van het krediet. Ta be I 5. 5 laat zien dat de looptijd bij 
beursgenoteerde vastgoedfondsen per jaar kan veranderen. De looptijd van het vreemd 
vermogen bij VastNed Offices NV is bijvoorbeeld van 4, 10 jaar in 2002 teruggelopen tot 
2,30 jaar in 2004. Een bank zal bij het toepassen van de geavanceerd IRB-benadering in 
2004 ten opzichte van 2002 een lagere risicoweging mogen verantwoorden. 

In tegenstelling met VastNed Offices NV hebben bijvoorbeeld Rodamco Europe NV en 
Corio NV juist de looptijd van het vreemd vermogen zien toenemen. Bij toepassing van 
de geavanceerde IRB-benadering zal een bank bij toename van de looptijd een hogere 
risicoweging moeten verantwoorden. 

Geconcludeerd kan warden dat de standaard IRB-benadering voor beursgenoteerde 
vastgoedfondsen gunstiger zal uitpakken voor de risicoweging dan de geavanceerde IRB 
benadering. Bij toepassing van de geavanceerde IRB-benadering zorgt de werkelijke 
looptijd voor een hogere risicoweging, aangezien de looptijd van kredieten toe zal 
nemen. 

5.5.4 lnvloed van het verlies hij faillissement 

Het verliespercentage bij faillissement dat banken moeten hanteren is van invloed 
op de berekening van de risico-opslag. Bij het berekenen van het verliespercentage bij 
faillissement onder Bazel II is het van belang of een vastgoedbeleggingsobject door het 
Bazel Comite erkend wordt als onderpand. Het Bazel Comite heeft voor erkenning als 
onderpand een viertal eisen gesteld, die in de navolgende alinea's warden behandeld. 

De eerste eis van het Bazel Comite is dat de capaciteit voor het terugbetalen van de 
financieringslasten niet afhankelijk is van de huurinkomsten. Een vastgoedbelegging 
voldoet niet aan deze eis voor erkenning als onderpand. De terugbetaalcapaciteit is 
immers afhankelijk van de gerealiseerde huurinkomsten. 

De tweede eis van het Bazel Comite is dat de waarde van de vastgoedbelegging niet 
afhankelijk is van het management van het (beursgenoteerde) vastgoedfonds. Bij 
vastgoedbeleggingen is dat veelal wel het geval. Het management heeft een directe 
invloed op het al dan niet realiseren van hogere dan gemiddelde huurprijzen en 
bezettingsgraden. De marktwaarde is daarnaast gebaseerd op een combinatie van de 
theoretische en de werkelijk gerealiseerde huurinkomsten. Hierdoor heeft de prestatie 
van het management dus wel degelijk invloed op de waarde van de vastgoedbelegging. 
Een vastgoedbelegging voldoet daarmee niet aan de tweede eis van het Bazel Comite 
voor erkenning als onderpand. 

Uit de interviews komt naar voren dat er verschillend wordt gedacht over de relatie 
tussen de waarde van de vastgoedbelegging en het management. Volgens Kees Kokke is 
de relatie tussen het presteren van het management en de waarde van de 
vastgoedbelegging in Nederland minder zichtbaar dan in bijvoorbeeld de Verenigde 
Staten. In de Verenigde Staten wordt vaak een huurprijs gerekend die gekoppeld is aan 
de omzet van de betreffende huurder. Jos Hendriks is van mening dat de waarde van de 
vastgoedbelegging wel degelijk afhankelijk is van de prestaties van het management. Jos 
Hendriks financiert bij wijze van spreken liever een ervaren vastgoedbelegger zonder 
eigen vermogen, dan een onervaren vastgoedbelegger met eigen vermogen. 
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De derde eis voor erkenning van een vastgoedbelegging als onderpand is dat het object 
in een lang gevestigde en goed ontwikkelde vastgoedmarkt gevestigd is. Nederlandse 
beursgenoteerde vastgoedfondsen beleggen voornamelijk in dit soort markten, 
waaronder de Nederlandse. Aan de derde eis van het Bazel comite kunnen Nederlandse 
vastgoedfondsen naar verwachting wel voldoen . 

De vierde eis is dat de vastgoedbelegging voor meerdere gebruiksdoeleinden en/of 
meerdere huurders geschikt moet zijn. Het Bazel Comite kijkt hiervoor naar elk 
vastgoedbeleggingsobject apart en niet op portefeuilleniveau. Het is echter de vraag of 
alle vastgoedbeleggingen uit de portefeuille van de beursgenoteerde vastgoedfondsen 
aan deze eis voldoen. Voor beoordeling van deze eis zal op objectniveau de portefeuille 
van de vastgoedfondsen geanalyseerd moeten worden. In dit onderzoek is dit niet nader 
onderzocht. De verwachting is echter dat vastgoedfondsen niet aan deze eis kunnen 
voldoen. 

In de vorige alinea's is duidelijk geworden dat het Bazel Comite vastgoedbeleggingen 
naar verwachting niet als onderpand zal erkennen. Voor banken betekent dit dat zij bij 
toepassing van de standaard IRB-benadering een verliespercentage bij faillissement van 
minimaal 45% moeten hanteren. Indien banken kiezen voor het toepassen van de 
geavanceerde IRB-benadering kan dit resulteren in een ander verliespercentage bij 
faillissement. Onder de geavanceerde IRB benadering dient het verliespercentage immers 
gebaseerd te zijn op de werkelijkheid. Informatie over wat de werkelijke 
verliespercentages bij een bank zijn is in dit onderzoek niet voorhanden. Over de 
mogelijke gevolgen van de geavanceerde IRB benadering wordt om die reden geen 
uitspraak gedaan . 

Er is kritiek op de voorgeschreven verliespercentages door het Bazel Comite. Kees Kokke 
is van mening dat de voorgeschreven verliespercentages niet overeenkomen met de 
werkelijkheid. Ook Jos Hendriks vindt de gehanteerde verliespercentages van het Bazel 
Comite arbitrair. Bij banken zal het verlies op een krediet voor Nederlandse 
vastgoedbeleggingen gemiddeld O a 10% zijn. Dit is mede vanwege het hypotheekrecht 
en daarmee het recht op parate executie. De procedure voor parate executie kan in 
Nederland in circa 10 weken uitgevoerd zijn en beperkt het verlies bij faillissement 

Ook vanuit een ander gezichtspunt zijn de voorgeschreven verliespercentages door het 
Bazel Comite discutabel, gelet op de verliespercentages uit de praktijk. Bij een 
aangenomen verliespercentage van 45% zal de bank die een achtergestelde lening heeft 
verstrekt, bij faillissement van het vastgoedfonds een verlies van 100% realiseren, 
terwijl het Bazel Comite rekent met 75%. 

5. 5. 5 Invloed faillissementskans 

Bij toepassing van de standaard IRB-benadering is de faillissementskans van het 
beursgenoteerde vastgoedfonds van invloed op de risicoweging. Figuur 5.4 laat het 
verband zien tussen de risicoweging en de faillissementskans van een vastgoedfonds. 

Bij toepassing van de standaardbenadering, moet een bank bij alle kredieten voor de 
financiering van vastgoedbeleggingen een risicoweging van 100% verantwoorden. Met 
als belangrijkste reden dat volgens het Bazel Comite vastgoedbeleggingen voor een bank 
problematische activa zijn. Kees Kokke steunt het oordeel van het Bazel Comite, omdat 
bij veel vastgoedbeleggingen een mismatch aanwezig is tussen de waarde op de balans 
en de werkelijke markwaarde. 

Volgens Jos Hendriks zijn Nederlandse vastgoedbeleggingen geen problematische activa, 
vanwege het recht van hypotheek. Banken kunnen bij faillissement van een 
vastgoedfonds middels korte procedures ingrijpen, om grote verliezen te voorkomen. 
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Kortom, bij toepassing van de standaardbenadering treedt ten opzichte van het huidige 
kapitaalakkoord geen wijziging op. 
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Figuur 5.4 Risicowegingen/invloed verliespercentage bij faillissement 

-standaardbenadering 

- ma-foundation 
(verliespercentage bij 
faill issement = 75%) 

- ma-foundation 
(verliespercentage bij 
faillissement = 45%) 

- ma-foundation 
(verliespercentage bij 
failllssement = 35%) 

Op basis van een aantal rekenvoorbeelden wordt hieronder geTllustreerd wat de gevolgen 
zijn van respectievelijk de standaard en de geavanceerde IRB benadering op de risico
weging. 

Bij toepassing van de standaardbenadering moet een bank bij alle kredieten voor de 
financiering van vastgoedbeleggingen een risicoweging van 100% verantwoorden. Het 
Bazel Comite schrijft dit voor aangezien zij vastgoedbeleggingen voor een bank als 
problematische activa beschouwd. Kees Kokke steunt dit stand punt van het Bazel 
Comite, omdat hij van mening is dat bij veel vastgoedbeleggingen een mismatch 
aanwezig is tussen de waarde op de balans en de werkelijke markwaarde. Jos Hendriks is 
niet eens met het standpunt van het Bazel Comite. Volgens Jos Hendriks zijn 
Nederlandse vastgoedbeleggingen geen problematische activa, vanwege het recht van 
hypotheek. Banken kunnen bij faillissement van een vastgoedfonds middels korte 
procedures ingrijpen, om grote verliezen te voorkomen. 

De toepassing van de standaardbenadering heeft geen gevolgen voor de risico-weging 
door banken. Onder het huidige Bazel I akkoord wordt door banken de standaard IRB 
benadering immers als toegepast. Bij toepassing van de standaardbenadering treedt ten 
opzichte van het huidige kapitaalakkoord dan ook geen wijziging op. 

Bij toepassing van de geavanceerde IRB benadering dienen banken verliespercentages te 
baseren op de werkelijkheid. De werkelijke verliespercentages zijn in dit onderzoek niet 
voorhanden. Om deze reden worden de gevolgen van de geavanceerde IRB benadering 
onderzocht door fictieve verliespercentages te kiezen en door te rekenen. Deze 
percentages zijn respectievelijke 35%, 45% en 75%. 

Bij het verstrekken van een krediet met een verliespercentage van 35% mag een bank, 
ten opzichte van de standaardbenadering een lagere risicoweging verantwoorden voor 
vastgoedfondsen met een faillissementskans van 0,50%. Op basis van de verwachtingen 
van de faillissementskans (zie paragraaf 5.4) blijkt, dat de IRB-benadering voor zeven 
van de negen vastgoedfondsen mogelijk gunstiger kan uitpakken en kan resulteren in 
lagere risico-opslag. 
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Bij een verliespercentage van 45% blijkt, dat ten opzichte van de standaardbenadering, 
de bank een lagere risicoweging mag verantwoorden bij toepassing van de IRB
benadering bij vastgoedfondsen met een faillissementskans van 0,30%. De verwachting 
is dat de IRB-benadering voor zeven van de negen vastgoedfondsen mogelijk gunstiger 
kan uitpakken en een lagere risicoweging kan resulteren in een lagere risico-opslag. 

Bij een verliespercentage van 75% blijkt dat, ten opzichte van de standaardbenadering 
de bank een lagere risicoweging mag verantwoorden bij toepassing van de IRB
benadering bij vastgoedfondsen met een faillissementskans van 0, 12%. De verwachting 
is dat de IRB-benadering voor zes van de negen vastgoedfondsen mogelijk gunstiger kan 
uitpakken en kan resulteren in een lagere risico-opslag. 

Kortom, bij het verstrekken van een krediet aan Wereldhave NV22 zal een bank met 
toepassing van de IRB-benadering een risicoweging mogen verantwoorden van 
13,36%23

• Ten opzichte van het huidige kapitaalakkoord van Bazel I is dit een verlaging 
van de solvabiliteitseis met 86,64%. Dit kan resulteren in een lagere rentevergoeding. 

Bij het verstrekken van een krediet aan Dim Vastgoed 24 zal een bank, bij toepassing van 
standaard IRB-benadering, een risicoweging van 172,07%25 moeten verantwoorden. Ten 
opzichte van de standaardbenadering is dit een verhoging van de solvabiliteitseis met 
172%. Toepassen van de standaard IRB-benadering kan leiden tot hogere 
rentevergoedingen bij het verstrekken van een krediet. 

Bij toepassing van beide IRB-benaderingen moet de inschatting van de faillissementskans 
gebaseerd zijn op informatie die een minimale tijdsperiode van 5 jaar beslaat. Gevolg is, 
dat banken over een database met statistische informatie over de afgelopen vijf jaar 
moeten beschikken. Voor beursgenoteerde ondernemingen zal het aanleveren van de 
benodigde informatie niet tot problemen leiden. Immers bij beursgenoteerde 
vastgoedfondsen wordt al veel (financiele) informatie verzameld. 

Ondanks het feit dat bij beursgenoteerde vastgoedfondsen de informatievoorziening geen 
problemen zal veroorzaken, kan het jaarlijks monitoren van de faillissementskans 
verstrekkende gevolgen hebben. Volgens Jos Hendriks creeert Bazel II een ongewenst 
neveneffect, namelijk procycliciteit. Een tegenvallende ontwikkeling van de 
vastgoedmarkt kan mogelijk resulteren in een toename van de faillissementskans van 
beursgenoteerde vastgoedfondsen. Metals gevolg dat de risicoweging die een bank moet 
verantwoorden toeneemt en daardoor ook de risico-opslag. Met procycliciteit is de kans 
groat dat bij een verhoging van de rentevergoeding. Een toename van de 
faillissementskans wordt hiermee extra versterkt en dat zal de stabiliteit van de 
vastgoedmarkt niet ten goede komen. 

5.6 Resume 
Op basis van het financieringsmodel zijn voor de financierbaarheid van vastgoed

beleggingen een viertal invloedrijke relaties te onderscheiden. In de navolgende 
opsomming zijn de gevolgen op de vier geanalyseerde relaties weergegeven. 

1) Moge/ijke gevolgen van IFRS op de kredietratio: 
• IFRS vergroot de transparantie van de balans voor belanghebbenden; 
• IFRS resulteert in een verhoging van het aantal externe taxaties; 
• Onder IFRS tegen marktwaarde te waarderen kan een meer volatieler waarde van 

vastgoedbeleggingen op de balans tot gevolg hebben; 

22 Verwacht wordt dat Wereldhave een faillissementskans heeft van 0,01 % 
23 Gebaseerd op verlies bij faillissement van 45%, looptijd 4,6 jaar en omzet >50 miljoen euro. 
24 Verwacht wordt dat Dim Vastgoed een faillissementskans heeft van 2,30% 
25 Gebaseerd op verlies bij faillissement van 45%, looptijd 5,0 jaar en omzet van 23,5 miljoen euro. 
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• IFRS resulteert mogelijk in een negatieve correctie van de waardering van 
vastgoedbeleggingen; 

• Een volatieler waarde van vastgoedbeleggingen en/of een negatieve correctie 
heeft een negatieve invloed op de kredietratio; 

• Het verantwoorden van de nominale waarde van de belastinglatentie heeft geen 
invloed de kredietratio; 

• Het niet meer mogen verantwoorden van een herwaarderingsreserve heeft geen 
invloed op de kredietratio, 

2) De impact van IFRS op de rentedekkinqsratio: 
• Het verplicht opnemen van herwaarderingen in de winst- en verliesrekening heeft 

geen invloed op rentedekkingsratio; 
• IFRS verbetert de transparantie en stabiliteit van de winst- en verliesrekening en 

daardoor ook de rentedekkingsratio; 

3) De impact van de kredietratio en rentedekkinqsratio op de faillissementskans: 
• Een verlaging van de kredietratio resulteert in een verhoging van de 

faillissementskans; 
• Een verhoging van de rentedekkingsratio heeft een positieve invloed heeft op de 

faillissementskans; 
• Faillissementskansen van de beursgenoteerde vastgoedfondsen in de jaren 2002 

tot en met 2004 zijn redelijk stabiel; 
• De faillissementskans van beursgenoteerde vastgoedfondsen waarschijnlijk 

varieert tussen de 0,01% en 0,17%, met uitzondering van Dim Vastgoed (2,30%) 
en Groothandelsgebouwen (0,65%). 

4) De impact van Bazel II en de risico-opslaq: 
• Bazel II heeft een directe invloed op het component risico-opslag van een 

rentevergoeding; 
• De risicoweging heeft directe invloed heeft op risico-opslag en daarmee op de 

vereist solvabiliteit van de bank; 
• De toepassing van de IRB-benadering bij vastgoedfondsen met een lagere omzet 

dan € 50 miljoen leidt tot een hogere solvabiliteitseis; 
• De standaard IRB-benadering zal qua berekening van de looptijd gunstiger 

uitvallen, dan toepassing van de geavanceerde IRB-benadering; 
• Het is zeer waarschijnlijk dat vastgoedbeleggingen door het Bazel Comite niet 

erkend worden als onderpand. Daardoor moet bij toepassing van standaard IRB
benadering met een verliespercentage bij faillissement van minimaal 45% 
gerekend worden; 

• De verliespercentages die door het Bazel Comite zijn voorgeschreven voor 
Nederlandse vastgoedbeleggingen zijn arbitrair; 

• Het is waarschijnlijk dat de werkelijke verliespercentages op kredieten voor 
vastgoedbeleggingen in Nederland veel lager liggen. Daardoor kan de toepassing 
van de geavanceerde IRB-benadering gunstiger zijn ten opzichte van de 
standaard IRB-benadering; 

• Toepassing van de standaardbenadering heeft geen wijzigingen ten opzichte van 
het huidige kapitaalakkoord tot gevolg; 

• Verwacht wordt dat door de lage faillissementskans van zeven van de negen 
Nederlandse beursgenoteerde vastgoedfondsen, de IRB-benadering ten opzichte 
van het huidige kapitaalakkoord positief kan uitpakken; 

• Verwacht wordt dat de IRB-benadering van Bazel II procycliciteit stimuleert. 
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6 Eindconclusies en aanbevelingen 

Na het schrijven van een vijftal hoofdstukken, het bestuderen van beschikbare 
literatuur over de onderwerpen International Financial Reporting Standards {IFRS) en het 
kapitaalraamwerk van Bazel II, volgen in dit hoofdstuk de eindconclusies. 

In paragraaf 6.1 worden de belangrijkste resultaten beschreven en worden conclusies 
getrokken. Vervolgens wordt in paragraaf 6.2 op de relatie van dit onderzoek met het 
vakgebied vastgoedbeheer ingegaan. Ten slotte wordt in paragraaf 6.3 een aantal 
aanbevelingen ten aanzien van vervolgonderzoeken gedaan. 

6.1 Conclusies 
De probleemstelling van dit onderzoek luidde: 

"Welke gevolgen hee~ de invoering van IFRS- en Bazel II- richtlijnen op de 
financierbaarheid van vastgoedbeleggingen ?" 

De IFRS-richtlijnen hebben invloed op de wijze waarop een beursgenoteerd 
vastgoedfonds haar jaarrekening aan belanghebbenden verantwoord. Uit dit onderzoek 
blijkt dat de IFRS-richtlijnen de transparantie van de jaarrekening verbeteren. De invloed 
van IFRS is beperkt tot bijvoorbeeld de wijze waarop het eigen vermogen op de balans 
wordt gespecificeerd. Ook is het beursgenoteerde vastgoedfondsen niet toegestaan om 
ender de IFRS-richtlijnen kosten in de winst- en verliesrekening ten laste van het (niet 
gerealiseerde) herwaarderingsresultaat te leggen. Dit is voor banken gunstig, omdat 
beursgenoteerde vastgoedfondsen beter met elkaar te vergelijken zijn. 

Er wordt verwacht, dat door het waarderen tegen marktwaarde de volatiliteit van de 
vastgoedportefeuille zal toenemen en de waarde ervan zal dalen. Invoering van de IFRS
richtlijnen kunnen daardoor negatieve gevolgen hebben voor de kredietratio. De praktijk 
zal uitwijzen of de verwachtingen daadwerkelijk kloppen. 

De kredietratio en de rentedekkingsratio worden berekend aan de hand van gegevens uit 
het financiele jaarverslag. Mede op basis van deze twee ratio's maakt een bank een 
beoordeling van de faillissementskans van een beursgenoteerd vastgoedfonds. Uit dit 
onderzoek blijkt dat de invoering van de IFRS-richtlijnen geen invloed heeft op de twee 
ratio's. Verwacht wordt dat beursgenoteerde vastgoedfondsen een lage en stabiele 
faillissementskans hebben. 

Bazel II heeft invloed op de solvabiliteit die een bank dient te verantwoorden. De vereiste 
solvabiliteit heeft invloed op de component risico-opslag van de rentevergoeding, die een 
bank in rekening brengt. De bank heeft voor de berekening van de solvabiliteit de keuze 
uit een drietal benaderingen, namelijk: standaardbenadering, de standaard IRB
benadering en de geavanceerde IRB-benadering. 

De standaardbenadering van het Bazel II kapitaalraamwerk heeft ten opzichte van de 
huidige situatie voor banken geen wijziging van de solvabiliteitseis tot gevolg. Net als het 
huidige kapitaalakkoord moet een bank bij het verstrekken van een krediet voor 
vastgoedbeleggingen een solvabiliteit verantwoorden van 8%. 

Door de verwachting dat vrijwel alle beursgenoteerde vastgoedfondsen een lage en 
stabiele faillissementkans hebben, zal toepassing van beide IRB-benaderingen gunstig 
uitvallen. Namelijk een bank zal ten opzichte van het huidige kapitaalakkoord een lagere 
solvabiliteitseis mogen verantwoorden. 
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Het is zeer waarschijnlijk dat voor de berekening van de solvabiliteit, het Bazel Comite 
een vastgoedbelegging niet als onderpand erkent. Gevolg is dat een bank bij toepassing 
van de standaard IRB-benadering moet rekenen met een verliespercentage bij 
faillissement van minimaal 45%. Verwacht wordt dat in Nederland de werkelijke 
verliespercentages bij faillissement lager zijn (circa 0"'10%). Toepassing van de 
geavanceerde IRB-benadering zal daarom leiden tot lagere solvabiliteitseisen. 

De IRB-benadering zal het ongewenste neveneffect procycliciteit tot gevolg hebben. 
Hiermee wordt bedoeld, dat in tegenvallende marktomstandigheden de kredietratio en de 
rentedekkingsratio van een beursgenoteerd vastgoedfonds zal afnemen. Met als gevolg 
een toename van de faillissementskans. Een toename van de faillissementskans heeft 
invloed op de vereiste solvabiliteit van een bank en resulteert in een hogere 
rentevergoeding. Daarmee komen de kredietratio en de rentedekkingsratio van een 
beursgenoteerd vastgoedfonds extra onder druk te staan. Dit zal de stabiliteit van de 
vastgoedmarkt niet ten goede komen. 

In het kort, de invoering van de IFRS- en Bazel II-richtlijnen heeft voor Nederlandse 
beursgenoteerde vastgoedfondsen een positieve invloed op de financierbaarheid van 
vastgoedbeleggingen. Enerzijds, omdat IFRS tot een transparantere jaarrekening zal 
leiden en anderzijds, omdat Bazel II voor banken tot lagere solvabiliteitseisen leidt. 

6.2 Relatie onderzoek met vakgebied vastgoedbeheer 
De relatie van dit onderzoek met het vakgebied vastgoedbeheer wordt beschreven 

aan de hand van een tweetal voorbeelden. 

Het eerste voorbeeld is een uitspraak van Richard Homburg, een bekende 
vastgoedbelegger, in een interview met het blad "Vastgoedmarkt" (Oktober, 2005). 
Richard Homburg heeft als doelstelling om zijn beursgenoteerd vastgoedfonds te laten 
groeien tot een omvang van $9 miljard (de omvang is momenteel $900 miljoen). Naast 
zijn bestaande notering op de beurs van Toronto, wil Homburg een notering op de 
Amsterdamse Aandelenbeurs (AEX). Homburg meent dat een consolidatieslag in de 
vastgoedmarkt onvermijdelijk is, omdat de markt nu versnipperd is. "Mensen verklaren 
me voor gek dat ik zo groot wit warden, maar de banken de/en mijn visie". 

Deze uitspraak is een interessant gegeven. Waarom delen banken de visie van Richard 
Homburg? Delen banken deze visie omdat de markt versnipperd is? Of omdat het 
overeenkomt met de ontwikkelingen van invoering van Bazel II? 

Het creeren van zeer een omvangrijk vastgoedfonds kan een positief effect hebben op de 
risicospreiding in een portefeuille. Immers de terugbetalingscapaciteit van het vastgoed
fonds wordt gewaarborgd door een zeer groat aantal huurders. Bij het verstrekken van 
een krediet aan een vastgoedfonds met een enorme omvang en met een lage 
faillissementskans, zal een bank bij het verstrekken van krediet een lagere solvabiliteit 
mogen verantwoorden. Een lage solvabiliteitseis resulteert in een lagere risico-opslag en 
daarmee in een lage rentevergoeding. Kortom, banken juichen vanwege de invoering van 
Bazel II een consolidatieslag toe. 

Het tweede voorbeeld is Dim Vastgoed, dat momenteel veel in het nieuws is vanwege het 
vijandige overnamebod van Equity One. Equity One is een Amerikaans vastgoedfonds 
met een beleggingsportefeuille van $2,0 miljard en dit fonds ziet de vastgoedportefeuille 
van Dim Vastgoed NV als interessante uitbreiding. 

In het bericht aan de aandeelhouders van 31 oktober 2005 geeft Dim Vastgoed 
toelichting op het vijandige bod van Equity One. Volgens Dim Vastgoed NV komt het 
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overnamebod neer op een liquidatie van het vastgoedfonds op kosten van de huidige 
aandeelhouders. 

"Het bod van Equity One houdt volgens Dim Vastgoed in, dat aandeelhouders van de 
aangenomen waarde van$ 27,00 per aandeel, slechts 20,50 uitbetaa/d krijgen. [. .. ] Het 
verschil van $6,50 wendt Equity One aan ter afbetaling van belastingverplichting, voor de 
afkoop van het contract met Dim BV en voor de kosten van herfinanciering van de 
portefeuille." 

En dat laatste is eveneens een interessant gegeven, waarom Equity One de portefeuille 
wil herfinancieren? Voor het antwoord wordt tabel 6.1 gebruik, die de vereenvoudigde 
jaarrekening van Dim Vastgoed NV weergeeft. 

Tabel 6.1 Vereenvoudigde jaarrekening van Dim Vastgoed NV in 2004 

Vereenvoudigde balans 

(Alie bedragen x $ 1.000) 

Vereenvoudigde winst- en verliesrekening 

Activa 

Vastgoedbeleggingen 
Vlottende activa 

Passiva 

Gewoon Aandelenkapitaal 
Agioreserve 
Ingehouden winsten 
Overige reserves 

Eigen vermogen 

Voorz. Latente belasting (NW) 
L.T.schulden 
L.T.schulden fin. instrumenten 

Lange termijnschulden 

Korte termijnschulden 

Totaal activa/passiva 

Kred ietratio: 

2.004 

305 .678 
7.172 

14.541 
51.159 
12.066 
27.965 

105.731 

7.317 
173.582 

886 

181.785 

25.334 

312.850 

63,60% 

Opbrengsten 

Netto huuropbrengsten 
Ge real. verkoopresultaat 

Totaal opbrengsten 

Lasten 

Beheerskosten 

EBIT 

Rentelasten 

Baten&lasten 

Fiscus 

Resultaat na belasting 

Ongereal. Herwaardering 

Totaal beleggingsresultaat 

Kredietratio: 

2.004 

21.327 
131 

21.458 

-1.374 

20 

-11.471 

-1.443 

-1.234 

5.936 

6.130 

12.660 

63,60% 

Uit het jaarverslag van 2004 is op te maken dat Dim Vastgoed NV26 gemiddeld voor het 
vreemd vermogen een rentepercentage van 6,69% betaalt. Ter vergelijking: Wereldhave 
NV27 betaalt 3,60%. 

Als we uitgaan van het feit dat een bank het "risk based pricing"-principe en de IRB
benadering toepast, zal mogelijk het toevoegen van een vastgoedportefeuille aan een 
omvangrijkere, zeals die van Equity One, resulteren in een verlaging van de 
faillissementskans. 

Dit onderzoek leert dat een verlaging van de faillissementskans, voor een bank resulteert 
in lagere solvabiliteitseisen. Daardoor kan een bank vreemd vermogen tegen een lagere 
vergoeding verstrekken. Een herfinanciering van de portefeuille van Dim Vastgoed 
resulteert in een aanzienlijke verhoging van het beleggingsresultaat. Als het 

26 Voor Dim Vastgoed NV wordt een faillissementkans van 2,10% verwacht. 
27 Voor Wereldhave NV wordt een faillissementkans van 0,01 % verwacht. 
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rentepercentage van 6,69% verlaagd wordt naar bijvoorbeeld 3,60%, vallen de 
rentelasten 52% lager uit. 

Het resultaat is een verdubbeling van het directe beleggingsresultaat. Dit is precies wat 
Equity One van plan is na overname van de portefeuille. Bovengenoemde conclusie 
illustreert het belang van financieren en de invloed van Bazel II. Bazel II zal het "risk 
based pricing" principe versterken, omdat het rentepercentage gekoppeld is aan de 
solvabiliteit die banken moeten verantwoorden. De wijze waarop een vastgoedfonds 
gefinancierd is, heeft een directe invloed op het beleggingsresultaat. 

6.3 Aanbevelingen 
Op basis van de analyses in dit onderzoek zijn de volgende onderwerpen voor 

nader onderzoek aan te bevelen: 
1 Zijn vastgoedbeleggingen daadwerkelijk problematische activa voor banken? 
2 In welke mate neemt door het gebruik van een financiele hefboom de 

faillissementskans van een (beursgenoteerd) vastgoedfonds toe of af? 
3 Heeft de invoering van waarderen tegen marktwaarde van de vastgoedportefeuille 

daadwerkelijk een grotere volatiliteit tot gevolg? 
4 In welke mate heeft de verwachte procycliciteit door Bazel II invloed op de 

financiele prestaties van (beursgenoteerde) vastgoedfondsen? 
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Bijlage I: IRB-benadering berekening 

obv. Artikel 272 

Omvang krediet (EAD) 
Verlies bij faillissement (LGD) 
Kans op faillissement (PD) 
Omzet (5<5<50 min.) 
Vervaltijd krediet 

Berekening correlatie {R}: 

Berekening correlatie (R): 

€ 100,00 
45 00% 

0 01% 
50 00 

4 60 

( R) = [ 0, 12 x ( 1-exp( -50 x PD)) J + [---O.;;..i'=2-"4x'""'(..;;;.1.....;-e'"'"'x._p.._( -.;;;..SO"""x.;.;.P-"D'"").._) --J 
(1- EXP(-50)) (1-EXP(-50))-0,04x(1-(S-5)/45) 

(R)= 0,24 

Omzetcorrectie (R*): 

(R*) = 0,24 - 0,04 x (1- (S-5)/45) ) 
(R*) = 0,24 

Vervaltijdcorrectie (M): 

(b) = (0,11852 - 0,05478 x Ln(PD))"2 
(b) = 0,39 

(M) = ( 
(M) = 

(1-1,5 x b)"-1 ) x ( (l+(M-2,5) x b) ) 
4,35 

Ln = natuurlijke logaritme 

Berekening solvabiliteitseis {K}: 

Solvabiliteitsvereiste (K) 

(K)= [ ( [LGD x N[(l-R)"-0,5 x G(PD) + (R/(1-R))"0,5 x G(0,999)] 

(K)= 1,09% 

N= cumulatieve standaard normale verdeling 
G= cumulatieve standaard normale verdeling 

Berekening risicogewicht 

Risicogewicht (RWA) 

RWA = (K) x 12,5 

RWA = 13,67% 
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Bijlage III: financiele analyse beursgenoteerde 
vastgoedbeleggingsinstellingen (NL) 



Bijlage III : financiele analyse 

Corio N.V. GECONSOLIDEERDE BALANS 

(alle bedragen x EUR 1.000) 2.002 2.003 2.004 

Activa 

Vastgoedbeleggingen 3.627.400 3 .808.700 3.929.000 
Overige vaste activa 0 0 12800 

Totaal vaste activa 3.627.400 3.808.700 3 .941.800 

Handelsdebiteuren 22.800 24 .100 28.300 
Overige debiteuren 71.400 71.400 54.700 
Overige Vlot.Activa 6 .100 0 0 
Kas, Bank, Giro 44.700 900 18 .900 

Totaal vlottende activa 145.000 96.400 101.900 

Totaal activa 3.772.400 3.905.100 4.043.700 

Passiva 

Gewoon Aandelenkapitaal 672 .500 672.500 672.500 
Agioreserve 884.000 884.000 884.000 
Ingehouden Winsten 0 177.900 281.000 
Herwaarderingsreserve 46.900 170.100 170.100 
Overige reserves 324.800 324.800 349 .000 

Eigen vermogen 1.928.200 2.229.300 2.356.600 

Achtergestelde Leningen 0 0 0 
Aandeel derden 0 0 0 

Gecorr. Groepsvermogen 1.928.200 2 .229.300 2.356.600 

Voorz . latente belastingen 61.100 72 .500 49.400 
Voorz . & Ov. Lange Verpl. 0 0 0 
L.T. Schulden 1.073 .300 1.318.800 1.188 .800 
L.T. Schulden Fin.Instumenten 0 0 0 

Lange termijn schulden 1.134.400 1.391.300 1.238 .200 

Handelscrediteuren 0 0 0 
K.T. Schuld 351.900 159.500 240 .800 
Dividenden 153.700 0 0 
Aflosverplichtingen (<Ur) 0 0 0 
Overige Korte Schulden 204 .200 125.000 208 .100 
Belastingen, Sociale Lasten e.d. 0 0 0 

Korte termijn schulden 709.800 284.500 448.900 

Totaal passiva 3.772.400 3.905.100 4.043.700 

NW. Voorz. belasting. latentie 92 .500 118 .600 69.700 
Waardebepaling : RW RW RW 

Kredietratio 60,7°/o 61,2°/o 63,6°/o 
Verwachting rating Aa Aa Aa 
Verwachting faillissementskans (%) 0 03 0 03 0 03 

Corio N.V. 



Bijlage III: financiele analyse 

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 

(alle bedragen x EUR 1.000) 2.002 2.003 2.004 

Opbrengsten 

Brutohuuropbrengsten 292.000 304.500 308.300 
Exploitatielasten -51.500 -51.100 -45 .800 

Netto huuropbrengsten 240.500 253.400 262.500 

Gerealiseerde verkoopresultaat 0 0 3.900 

Totaal opbrengsten 240.500 253.400 266.400 

Lasten 

Beheerskosten -22.600 -24.200 -23.100 
Overige beheerskosten 0 0 0 
Bed rijfsvoorzien ingen 0 0 0 

EBITDA 217.900 229.200 243.300 

Afschrijvingen 0 0 0 

EBIT 217.900 229.200 243.300 

Deelnemingen 0 0 0 
Interest -71.300 -65 .500 -47 .600 
Overige financiele baten&lasten 12.800 7.600 0 
Buitengewone baten&lasten -10.400 3.500 -10 .900 

EBT 149.000 174.800 184.800 

Fiscus -500 -700 -800 
Aandeel derden 0 0 0 

Resultaat na belastingen 148.500 174.100 184.000 
(direct beleggingsresultaat) 

Ongerealiseerde herwaardering 128.700 127.000 97.000 

Totaal beleggingsresultaat 277.200 301.100 281.000 

Rentedekking.financiering 3,06 3,50 5,11 
Rating ( o. b. v. Rentedekking) A A Aa 
Faillissementskans (%) 0 07 0 07 0 03 

Gem .gew. rentepercentage 5,90% 5,36% 3,78% 
Euribor 3,22% 2,33% 2,11% 
Risico-opslag 2,68% 3,03% 1,67% 

Gem .looptiid L.T. (Jrn) 39 4,6 5 0 

Verwachting faillissementskans ( 0/o} 

Faillissementskans (%) 0,05 0,05 0,03 
Rating A A Aa 

Corio N.V. 



Bijlage III: financiele analyse 

Dim Vastgoed N.V. GECONSOLIDEERDE BALANS 

(alle bedragen x EUR 1.000) 2.002 2.003 2.004 

Activa 

Vastgoedbeleggingen 229.770 260 .691 305.678 
Overige vaste activa 511 180 0 

Totaal vaste activa 230.281 260 .871 305.678 

Handelsdebiteuren 1.781 1.951 2.278 
Overige debiteuren 0 0 0 
Overige Vlot.Activa 919 2 .086 2 .317 
Kas, Bank, Giro 10 .586 4 .369 2 .577 

Totaal vlottende activa 13 .285 8.406 7 .172 

Totaal activa 243.566 269.277 312.850 

Passiva 

Gewoon Aandelenkapitaal 9 .283 11.892 14.541 
Agioreserve 47.910 50.815 51.159 
Ingehouden Winsten 11.330 7.495 12 .066 
Herwaarderingsreserve 511 15.863 0 
Overige reserves 11.084 11.605 27.965 

Eigen vermogen 80.119 97.670 105. 731 

Achtergestelde Leningen 0 0 0 
Aandeel derden 0 0 0 

Gecorr. Groepsvermogen 80.119 97.670 105.n1 

Voorz . latente belastingen 4.478 6.106 7.317 
Voorz. & Ov. Lange Verpl. 0 0 0 
L.T. Schulden (Rentedr.) 134.118 146.930 173.582 
L.T. Schulden Fin .Instumenten 0 775 886 

Lange termijn schulden 138 .596 153 .811 181.785 

Handelscrediteuren 0 0 0 
K.T. Schuld 12 .649 16.255 24 .054 
Dividenden 6.224 0 0 
Aflosverplichtingen ( < lJr) 4 .157 0 0 
Overige Korte Schulden 1.821 1.541 1.280 
Belastingen, Sociale Lasten e.d. 0 0 0 

Korte termijn schulden 24.851 17.796 25.334 

Totaal passiva 243.566 269.277 312.850 

NW. Voorz. be lasting. latentie 15 .534 20.010 23 .344 
Waardebepaling RW RW RW 

Kredietratio 34,3°/o 37,4°/o 35,3°/o 
Verwachting rating B Ba B 
Verwachtinq faillissementskans (%) 3 50 1 10 3 50 

Dim Vastgoed N.V. 



Bijlage III: financiele analyse 

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 

(alle bedragen x EUR 1.000) 2.002 2.003 2.004 

Opbrengsten 

Brutohuuropbrengsten 21.469 22.419 23.512 
Exploitatielasten -1.420 -1.583 -2.185 

Netto huuropbrengsten 20 .049 20.836 21.327 

Gerealiseerde verkoopresultaat 0 0 131 

Totaal opbrengsten 20.049 20.836 21.458 

Lasten 

Beheerskosten -1.218 -1.435 -1.374 
Overige beheerskosten 0 0 0 
Bedrijfsvoorzieningen 0 0 0 

EBITDA 18.831 19.401 20.084 

Afschrijvingen -1.578 -1.415 0 

EBIT 17.253 17.986 20.084 

Deelnemingen 0 0 0 
Interest -11.148 -11.174 -11.471 
Overige fin.baten&lasten 0 0 0 
Buitengewone baten&lasten -865 -1.628 -1.443 

EBT 5.240 5.184 7.170 

Fiscus 163 -799 -1.234 
Aandeel derden 0 0 0 

Resultaat na belasting 5.403 4.385 5.936 
(direct beleggingsresultaat) 

Ongerealiseerde herwaardering 3.845 7.312 6.130 

Totaal beleggingsresultaat 9.248 11.697 12.066 

Rentedekking.financiering 1,55 1,61 1,75 
Rating ( o. b. v. Rentedekking) Ba Ba Ba 
Faillissementskans (%) 1,10 1,10 1,10 

Gem .gew. rentepercentage 7,26% 7,15% 6,69% 
Euribor 3,22% 2,33% 2,11% 
Risico-opslag 4,04% 4,82% 4,58% 

Gem.looptijd L.T. (Jrn) 6,6 6,1 6,6 

Verwachting faillissementskans (%) 
Faillissementskans (%) 2,30 1,10 2,30 
Rating B/Ba Ba B/Ba 

Dim Vastgoed N.V. 



Bijlage III : financiele analyse 

Eurocommercial Properties N.V. GECONSOLIDEERDE BALANS 

(alle bedragen x EUR 1.000) 2.002 2.003 2.004 

Activa 

Vastgoedbelegg ingen 1.041.545 1. 110.356 1.306.304 
Overige vaste activa 327 452 453 

Totaal vaste activa 1.041.872 1.110.808 1.306. 757 

Handelsdebiteuren 0 0 0 
Overige debiteuren 18.162 20 .914 25 .984 
Overige Vlot.Activa 0 0 0 
Kas, Bank, Giro 156 .628 122.293 84 .070 

Totaal vlottende activa 174.790 143 .207 110.054 

Totaal activa 1.216.662 1.254.015 1.416.811 

Passiva 

Gewoon Aandelenkapitaal 142 .864 146.316 152 .703 
Agioreserve 275.486 271.993 271.807 
Ingehouden Winsten 34.478 45.703 62 .791 
Herwaarderingsreserve 139.802 151.724 175 .251 
Overige reserves 38 .647 43.488 44.872 

Eigen vermogen 631.277 659.224 707.424 

Achtergestelde Leningen 0 0 0 
Aandeel derden 0 0 0 

Gecorr. Groepsvermogen 631.277 659.224 707.424 

Voorz. latente belastingen 49 .810 60.434 43.997 
Voorz . & Ov. Lange Verpl. 0 0 180 
L.T. Schulden (Rentedr.) 400.887 439 .199 491.788 
L.T. Schulden Fin.Instumenten 6.462 6 .874 10.523 

Lange termijn schulden 457.159 506.507 546.488 

Handelscrediteuren 17 .109 19 .916 17.510 
K.T. Schuld 111.117 68 .368 98.579 
Dividenden 0 0 0 
Aflosverplichtingen ( < lJr) 0 0 0 
Overige Korte Schulden 0 0 0 
Belastingen, Sociale Lasten e.d. 0 0 46 .810 

Korte termijn schulden 128.226 88.284 162.899 

Totaal passiva 1.216.662 1.254.015 1.416.811 

NW. Voorz . belasting . latentie 71.000 84 .000 57.000 
Waardebepal ing RW RW RW 

Kredietratio 50,8°/o 54,3°/o 54,8°/o 
Verwachting rating A/Baa A A 
Verwachting faillissementskans 0 14 0 07 0 07 

Eurocommercial Properties N.V. 



Bijlage III : financiele analyse 

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 

(alle bedragen x EUR 1.000) 2.002 2.003 2.004 

Opbrengsten 

Brutohu u ropbrengsten 79.827 79.846 93.236 
Exploitatielasten -13.945 -13.505 -16.709 

Netto huuropbrengsten 65.882 66.341 76.527 

Gerealiseerde verkoopresultaat 0 0 0 

Totaal opbrengsten 65.882 66.341 76.527 

Lasten 

Beheerskosten -4.829 -4.101 -6 .891 
Overige beheerskosten 0 0 0 
Bedrijfsvoorzieningen 0 0 0 

EBITDA 61.053 62.240 69.636 

Afschrijvingen -44 -57 -95 

EBIT 61.009 62 .183 69 .541 

Deelnemingen 0 0 0 
Interest -24.674 -21.450 -23 . 787 
Overige fin.baten&lasten 688 931 857 
Buitengewonen baten& lasten 0 0 616 

EBT 37.023 41.664 47.227 

Fiscus -393 -319 -2 .355 
Aandeel derden 0 0 0 

Resultaat na belasting 36 .630 41.345 44.872 
(direct beleggingsresultaat) 

Ongerealiseerde herwaardering 11.922 38 .074 62 .538 

Totaal beleggingsresultaat 48.552 79.419 107.410 

Rentedekkingsratio 2,47 2,90 2,92 
Verwachting rating Baa A A 
Verwachting faillissementskans (%) 0 20 0 07 0 07 

Gem .gew. rentepercentage 5,00% 5,00% nb 
Euribor 3,22% 2,33% 2,11% 
Risico-opslag 1,78% 2,67% nb 

Gem.looptijd L.T. (Jrn) nb nb nb 

Verwachting faillissementskans (%) 
Faillissementskans (%) 0,17 0,07 0,07 
Rating Baa A A 

Eurocommercial Properties N.V. 



Bijlage III : financiele analyse 

Groothandelsgebouwen N.V. GECONSOLIDEERDE BALANS 

(alle bedragen x EUR 1.000) 2.002 2.003 2.004 

Activa 

Vastgoedbeleggingen 110.948 128.659 137 .000 
Overige vaste activa 0 0 0 

Totaal vaste activa 110.948 128 .659 137.000 

Handelsdebiteuren 348 334 1.189 
Overige debiteuren 1.071 371 0 
Overige Vlot.Activa 0 0 0 
Kas, Bank, Giro 149 31 24 

Totaal vlottende activa 1.568 736 1.213 

Totaal activa 112.516 129.395 138.213 

Passiva 

Gewoon Aandelenkapitaal 1.423 1.449 0 
Agioreserve 553 669 0 
Ingehouden Winsten 0 0 0 
Herwaarderingsreserve 29 .639 21.649 0 
Overige reserves 26.911 30.408 44.672 

Eigen vermogen 58.526 54 .175 44 .672 

Achtergestelde Leningen 0 0 0 
Aandeel derden 0 0 0 

Gecorr. Groepsvermogen 58.526 54.175 44 .672 

Voorz . latente belastingen 14.033 12 .999 10.314 
Voorz . & Ov. Lange Verpl. 0 0 0 
LT. Schulden (Rentedr.) 28 .000 53.000 72.800 
LT. Schulden Fin .Instumenten 0 0 0 

Lange termijn schulden 42.033 65.999 83 .114 

Handelscrediteuren 0 0 0 
K.T. Schuld 0 0 0 
Dividenden 0 0 0 
Aflosverplichtingen ( < lJr) 0 0 0 
Overige Korte Schulden 11.957 9 .221 10.427 
Belastingen, Sociale Lasten e.d. 0 0 0 

Korte termijn schulden 11.957 9 .221 10.427 

Totaal passiva 112.516 129.395 138.213 

NW. Voorz. belasting. latentie nb 52 .300 59 .100 
Waardebepaling RW RW RW 

Kredietratio 74,8°/o 58,8°/o 46,9°/o 
Verwachting rating Aaa Aa Baa 
Verwachtina faillissementskans 0 01 0 03 0 20 

Groothandelsgebouwen N.V. 



Bijlage III : financiele analyse 

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 

(alle bedragen x EUR 1.000) 2.002 2.003 2.004 

Opbrengsten 

Brutohuuropbrengsten 12 .0 13 10 .982 9.694 
Exploitatielasten -3.326 -3 .215 -3 .700 

Netto huuropbrengsten 8 .687 7 .767 5.994 

Gerealiseerde verkoopresultaat 0 0 0 

Totaal opbrengsten 8.687 7.767 5.994 

Lasten 

Beheerskosten -970 -618 -746 
Overige beheerskosten 0 0 0 
Bedrijfsvoorzieningen 0 0 0 

EB/TOA 7.717 7.149 5.248 

Afschrijvingen -49 -49 -49 

EBIT 7.668 7.100 5 .199 

Deelnemingen 0 0 0 
Interest -1.618 -2 .281 -3 .571 
Overige fin.baten&lasten 0 0 0 
Buitengewonen baten&lasten -1.219 -964 -175 

EBT 4 .831 3 .855 1.453 

Fiscus 0 0 0 
Aandeel derden 0 0 0 

Resultaat na belasting 4.831 3 .855 1.453 
(direct be/eggingsresultaat) 

Ongerealiseerde herwaardering 0 0 -14 .300 

Totaal beleggingsresultaat 4.831 3.855 1.453 

Rentedekkingsratio 4,74 3,11 1,46 
Verwachting rating Aa A Ba 
Verwachting faillissementskans (% ) 0 07 0 07 1 10 

Gem. gew. rentepercentage nb nb nb 
Euribor 3,22% 2,33% 2, 11% 
Risico-opslag nb nb nb 

Gem.looptijd L.T. (Jrn) nb nb nb 

Verwachting faillissementskans ( 0/o) 

Vewachting faillissementskans (%) 0,04 0,05 0,65 
Verwachting rating Aa A/Aa Ba/Baa 

Groothandelsgebouwen N.V. 



Bijlage III : financiele analyse 

Nieuwe Steen Investments N.V. GECONSOLIDEERDE BALANS 

(alle bedragen x EUR 1.000) 2.002 2.003 2.004 

Activa 

Vastgoedbeleggingen 930.324 997.830 1.034.856 
Overige vaste activa 328 352 371 

Totaal vaste activa 930.652 998.182 1.035.227 

Handelsdebiteuren 784 746 400 
Overige debiteuren 4 .813 6 .768 4 .699 
Overige Vlot.Activa 0 0 0 
Kas, Bank, Giro 0 0 0 

Totaal vlottende activa 5 .597 7.514 5.099 

Totaal activa 936.249 1.005.696 1.040.326 

Passiva 

Gewoon Aandelenkapitaal 14.787 15 .078 15.538 
Agioreserve 306.961 306.670 322 .010 
Ingehouden Winsten 48 .893 31.778 19 .336 
Herwaarderingsreserve 0 0 0 
Overige reserves 63 .566 92.207 101.434 

Eigen vermogen 434.207 445 .733 458.318 

Achtergestelde Len ingen 0 0 0 
Aandeel derden 0 0 0 

Gecorr. Groepsvermogen 434.207 445.733 458.318 

Voorz . latente belastingen 0 0 0 
Voorz . & Ov. Lange Verpl. 0 0 0 
L.T. Schulden (Rentedr.) 471.901 487 .006 482 .742 
L.T. Schulden Fin .Instumenten 0 0 0 

Lange termijn schu/den 471.901 487.006 482.742 

Handelscrediteuren 7.257 8.862 11.388 
K.T. Schuld 0 0 0 
Dividenden 10.766 52.916 69.720 
Aflosverplichtingen ( < lJr) 1.620 1.802 11.035 
Overige Korte Schulden 10.498 9.377 7 .123 
Belastingen, Sociale Lasten e.d. 0 0 0 

Korte termijn schulden 30 .141 72.957 99 .266 

Totaal passiva 936.249 1.005.696 1.040.326 

NW. Voorz. belasting. latentie 63 .700 52.300 59.100 
Waardebepaling CP CP CP 

Kredietratio 49,1°/o 51,0°/o 52,3°/o 
Verwachting rating Baa Baa A/Aa 
Verwachtina faillissementskans 0 20 0.20 0 05 

Nieuwe Steen Investments N.V. 



Bijlage III: financiele analyse 

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 

(alle bedragen x EUR 1.000) 2.002 2.003 2.004 

Opbrengsten 

Brutohuuropbrengsten 78.053 84.634 87 .073 
Exploitatielasten -7.241 -8.880 -9.101 

Netto huuropbrengsten 70.812 75 .754 77.972 

Gerealiseerde verkoopresultaat 7.329 8.062 8.567 

Totaal opbrengsten 78.141 83.816 86.539 

Lasten 

Beheerskosten -3.522 -4.748 -5.905 
Overige beheerskosten 0 0 0 
Bedrijfsvoorzieningen 0 0 0 

EBITDA 74.619 79.068 80.634 

Afschrijvingen 0 0 0 

EBIT 74.619 79.068 80.634 

Deelnemingen 0 0 0 
Interest -25.726 -26 .835 -27.183 
Overige financiele baten&lasten 0 0 0 
Buitengewone baten&lasten 0 0 0 

EBT 48 .893 52.233 53.451 

Fiscus 0 0 0 
Aandeel derden 0 0 0 

Resultaat na belasting 48.893 52.233 53.451 
(direct beleggingsresultaat) 

Ongerealiseerde herwaardering 0 0 0 

Totaal beleggingsresultaat 48.893 52.233 53.451 

Rentedekkingsratio 2,90 2,95 2,97 
Verwachting rating A A A 
Verwachting faillissementskans (%) 0 07 0 07 0 07 

Gem .gew. rentepercentage 5,44% 5,30% 5,20% 
Euribor 3,22% 2,33% 2,11% 
Risico-opslag 2,22% 2,97% 3,09% 

Gem .looptijd L.T. (Jrn) nb nb nb 

Verwachting faillissementskans (%) 
Vewachting faillissementskans (%) 0,14 0,14 0,06 
Verwachting rating A/Baa A/Baa A 

Nieuwe Steen Investments N.V. 



Bijlage III: financiele analyse 

Rodamco Europe N.V. GECONSOLIDEERDE BALANS 

(alle bedragen x EUR 1.000) 2.002 2.003 2.004 

Activa 

Vastgoedbeleggingen 6.431.000 7 .078.000 7.531.000 
Overige vaste activa 14000 0 0 

Totaal vaste activa 6.445.000 7.078 .000 7.531.000 

Handelsdebiteuren 25.000 25.000 29.000 
Overige debiteuren 51.000 75.000 57.000 
Overige Vlot.Activa 5.000 6.000 8.000 
Kas, Bank, Giro 76.000 95.000 65 .000 

Totaal vlottende activa 157.000 201.000 159 .000 

Totaal activa 6.602.000 7.279.000 7.690.000 

Passiva 

Gewoon Aandelenkapitaal 717.000 717.000 717.000 
Agioreserve 2.956.000 2 .956 .000 2.956.000 
Ingehouden Winsten 0 251.000 0 
Herwaarderingsreserve 311.000 322.000 377.000 
Overige reserves 345.000 84.000 443.000 

Eigen vermogen 4.329.000 4.330 .000 4.493 .000 

Achtergestelde Leningen 0 0 0 
Aandeel derden 0 0 0 

Gecorr. Groepsvermogen 4 .329.000 4.330.000 4.493.000 

Voorz. latente belastingen 125.000 167.000 165.000 
Voorz. & Ov. Lange Verpl. 0 -11.000 -16 .000 
LT. Schulden (Rentedr.) 1.681.000 2.484.000 2 .784.000 
LT. Schulden Fin.Instumenten 0 0 0 

Lange termijn schulden 1.806.000 2 .640.000 2 .933.000 

Handelscrediteuren 173.000 298.000 242.000 
K.T. Schuld 294.000 11.000 22.000 
Dividenden 0 0 0 
Aflosverplichtingen ( < lJr) 0 0 0 
Overige Korte Schulden 0 0 0 
Belastingen, Sociale Lasten e.d. 0 0 0 

Korte termijn schulden 467.000 309 .000 264.000 

Totaal passiva 6.602.000 7.279.000 7.690.000 

NW. voorz. be lasting. latentie 285.000 365.000 390.000 
Waardebepaling MW MW MW 

Kredietratio 69,3°/o 64,7°/o 62,7°/o 
Verwachting rating Aaa Aaa/Aa Aa 
Verwachtino faillissementskans 0 01 0 02 0,03 

Rodamco Euope N.V. 



Bijlage III: financiele analyse 

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 

(alle bedragen x EUR 1.000) 2.002 2.003 2.004 

Opbrengsten 

Brutohuuropbrengsten 476.000 497.000 544.000 
Exploitatielasten -69.000 -74.000 -81.000 

Netto huuropbrengsten 407 .000 423.000 463.000 

Gerealiseerde verkoopresultaat 0 0 1.000 

Totaal opbrengsten 407.000 423.000 464.000 

Lasten 

Beheerskosten -30.000 -32.000 -36.000 
Overige beheerskosten 2.000 -18.000 0 
Bed rijfsvoorzien i ngen 0 0 0 

EBITDA 379.000 373.000 428.000 

Afschrijvingen 0 0 0 

EBIT 379.000 373.000 428 .000 

Deelnemingen 2.000 0 0 
Interest -121.000 -105.000 -103.000 
Overige financiele baten&lasten 2.000 -1.000 0 
Buitengewone baten&lasten 21.000 16.000 -12.000 

EBT 283.000 283.000 313.000 

Fiscus -1.000 -3 .000 -3.000 
Aandeel derden 0 0 0 

Resultaat na belasting 282.000 280.000 310.000 
(direct be/eggingsresultaat) 

Ongerealiseerde herwaardering 96.000 -27 .000 106.000 

Totaal beleggingsresultaat 378.000 253.000 416.000 

Rentedekkingsratio 3,13 3,55 4,16 
Verwachting rating A A Aa/A 
Verwachtinq faillissementskans (%) 0,07 0 07 0 05 

Gem .gew. rentepercentage nb nb nb 
Euribor 3,22% 2,33% 2,11% 
Risico-opslag nb nb nb 

Gem.loootiid L.T. Orn) 39 46 5,0 

Verwachting faillissementskans (%) 
Vewachting faillissementskans (%) 0,04 0,05 0,04 
Verwachting rating Aa Aa/A Aa 

Rodamco Euope N.V. 



Bijlage III: financiele analyse 

VastNed Offices/Ind u stria I N.V. GECONSOLIDEERDE BALANS 

(alle bedragen x EUR 1.000) 2.002 2.003 2.004 

Activa 

Vastgoedbeleggingen 1.323.063 1.262 .583 1.165.553 
Overige vaste activa 0 0 0 

Totaal vaste activa 1.323.063 1.262.583 1.165.553 

Handelsdebiteuren 5.332 3 .332 2 .303 
Overige debiteuren 93.948 27.291 6.571 
Overige Vlot.Activa 28.357 13.841 25.706 
Kas, Bank, Giro 0 0 0 

Totaal vlottende activa 127.637 44.464 34.580 

Totaal activa 1.450.700 1.307.047 1.200.133 

Passiva 

Gewoon Aandelenkapitaal 92 .188 94.470 96.370 
Agioreserve 302.657 300.328 298.385 
Ingehouden Winsten 56.728 52.470 0 
Herwaarderingsreserve 0 0 0 
Overige reserves 89.070 61.692 71.686 

Eigen vermogen 540.643 508.960 466.441 

Achtergestelde Leningen 0 0 0 
Aandeel derden 128.846 122.292 134.852 

Gecorr. Groepsvermogen 669.489 631.252 601.293 

Voorz. latente belastingen 3.635 2 .860 1.528 
Voorz . & Ov. Lange Verpl. 0 0 0 
L.T. Schulden 400.263 420.149 387.868 
L.T. Schulden Fin.Instumenten 0 0 0 

Lange termijn schulden 403.898 423.009 389.396 

Handelscrediteuren 15.359 7.520 5.819 
K.T. Schuld 341.772 223.433 192 .110 
Dividenden 0 417 591 
Aflosverplichtingen ( < 1J r) 6 .747 5.840 3 .964 
Overige Korte Schulden 11.501 14.761 6.103 
Belastingen, Sociale Lasten e.d. 1.934 815 857 

Korte termijn schulden 377.313 252 .786 209.444 

Totaal passiva 1.450.700 1.307.047 1.200.133 

NW. Voorz . belasting . latentie 7.300 5.000 3 .100 
Waardebepaling MW MW MW 

Kredietratio 43,40/o 48,6°/o 49,9°/o 
Verwachting rating Baa/Ba Baa Baa 
Verwachtina faillissementskans 0 65 0 20 0 20 

VastNed Offices/Industrial N.V. 



Bijlage III: financiele analyse 

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 

(alle bedragen x EUR 1.000) 2.002 2.003 2.004 

Opbrengsten 

Brutohuu ropbrengsten 117.759 108.159 93.984 
Exploitatielasten -13.077 -14.472 -9.886 

Netto huuropbrengsten 104.682 93.687 84.098 

Gerealiseerde verkoopresultaat 0 0 4.636 

Totaal opbrengsten 104.682 93.687 88.734 

Opbrengsten 

Beheerskosten 563 -179 -4.374 
Overige beheerskosten -1.956 -1.612 -1.616 
Bedrijfsvoorzieningen -2 .204 -1.488 -1.681 

EBITDA 101.085 90.408 81.063 

Afschrijvingen 0 0 0 

EBIT 101.085 90.408 81.063 

Deelnemingen 0 0 0 
Interest -29.973 -24.580 -22.826 
Overige financiele baten&lasten 0 0 0 
Buitengewone baten&lasten 0 0 0 

EBT 71.112 65.828 58.237 

Fiscus -999 -1.088 -1.096 
Aandeel derden -13.385 -12.270 -2.677 

Resultaat na belasting 56.728 52.470 54.464 
(direct beleggingsresultaat) 

Ongerealiseerde herwaardering -41.951 -35.349 -51.349 

Totaal beleggingsresultaat 14.777 17.121 3.115 

Rentedekkingsratio 3,37 3,68 3,55 
Rating (o.b.v. Rentedekking) A Aa Aa 
Faillissementskans (%) 0 07 0 03 0 03 

Gem .gew. rentepercentage 5,26% 4,93% 3,78% 
Euribor 3,22% 2,33% 2,11% 
Risico-opslag 2,04% 2,60% 1,67% 

Gem.looptijd L.T. (Jrn) 4 1 3 6 2 3 

Verwachting faillissementskans (%) 

Vewachting faillissementskans (%) 0,36 0,12 0,12 
Verwachting rating Baa Aa/Baa Aa/Baa 

VastNed Offices/Industrial N. V. 



Bijlage III: financiele analyse 

VastNed Retail N.V. GECONSOLIDEERDE BALANS 

(alle bedragen x EUR 1.000) 2.002 2.003 2.004 

Activa 

Vastgoedbeleggingen 1.589.175 1.612.277 1.361.645 
Overige vaste activa 0 0 0 

Totaal vaste activa 1.589.175 1.612.277 1.361.645 

Handelsdebiteuren 8.328 5.062 14.070 
Overige debiteuren 49.669 3 .987 0 
Overige Vlot.Activa 9.914 9 .882 0 
Kas, Bank, Giro 16. 713 20 .363 37.999 

Totaal vlottende activa 84.624 39 .294 52.069 

Totaal activa 1.673.799 1.651.571 1.413.714 

Passiva 

Gewoon Aandelenkapitaal 78.230 80.734 83.731 
Agioreserve 434.862 432.276 443.966 
Ingehouden Winsten 64.304 67.719 71.665 
Herwaarderingsreserve 0 0 0 
Overige reserves 186.074 176.509 186.669 

Eigen vermogen 763.470 757 .238 786.031 

Achtergestelde Leningen 0 0 0 
Aandeel derden 56.983 60.723 68.499 

Gecorr. Groepsvermogen 820.453 817.961 854.530 

Voorz . latente belastingen 20 .395 24.156 11.800 
Voorz . & Ov. Lange Verpl. 0 0 0 
L.T. Schulden (Rentedr.) 498 .159 598 .049 428.319 
L.T. Schulden Fin.Instumenten 0 0 0 

Lange termijn schulden 518.554 622.205 440.119 

Handelscrediteuren 38.825 5.218 7 .103 
K.T. Schuld 280.045 161.737 78.477 
Dividenden 122 15.100 109 
Aflosverplichtingen ( < lJr) 4 .071 118 12.212 
Overige Korte Schulden 11.678 29.066 15.585 
Belastingen, Sociale Lasten e.d. 51 0 5.579 

Korte termijn schulden 334.792 211.239 119.065 

Totaal passiva 1.673.799 1.651.405 1.413.714 

NW.Voorz.belasting.latentie 40.700 45.700 21.100 
Waardebepaling RW RW RW 

Kredietratio 50,8°/o 52,9°/o 61,9°/o 
Verwachting rating A/Baa A/Baa Baa 
Verwachtina faillissementskans 0 14 0 14 0 14 

VastNed Retail N.V. 



Bijlage III: financiele analyse 

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 

(alle bedragen x EUR 1.000) 2.002 2.003 2.004 

Opbrengsten 

Brutohuuropbrengsten 123.648 128.904 119.225 
Exploitatielasten -18 .987 -19 .656 -15.585 

Netto huuropbrengsten 104.661 109.248 103.640 

Gerealiseerde verkoopresultaat 1.528 663 -24 .861 

Totaal opbrengsten 106.189 109.911 78.779 

Lasten 

Beheerskosten -7 .828 -5.942 0 
Overige beheerskosten -1.864 -2 .532 -6.844 
Bedrijfsvoorzien ingen 0 0 0 

EBITDA 96.497 101.437 71.935 

Afschr ijvingen 0 0 0 

EBIT 96.497 101.437 71.935 

Deelnemingen -4 .335 -4 .598 -5.138 
I nterest -32. 774 -32.706 -25 .867 
Overige financiele baten&lasten 0 0 0 
Buitengewonen baten&lasten -3 .189 -3.825 -5.475 

EBT -3 .189 -3.825 -5.475 

Fiscus -1.384 -1.693 -3. 759 
Aandeel derden 0 0 0 

Resultaat na belasting -4.573 -5 .518 -9 .234 
(direct beleggingsresultaat) 

Ongerealiseerde herwaardering -8 .270 -17 .875 39 .969 

Totaal beleggingsresultaat -12.843 -23.393 30.735 

Rentedekkingsratio 2,94 3,10 2,78 
Rating ( o. b. v. Rentedekking) A A Baa 
Faillissementskans (%) 0 07 0 07 0 20 

Gem .gew. rentepercentage 5,04% 4,27% 4,13% 
Euribor 3,22% 2,33% 2,11% 
Risico-opslag 1,82% 1,94% 2,02% 

Gem.loootiid L.T. (Jrn) 40 43 nb 

Verwachting faillissementskans (%) 
Vewachting faillissementskans (%) 0,11 0,11 0,17 
Verwachting rating Aa A/Aa Ba/Baa 

VastNed Retail N.V. 



Bijlage III : financiele analyse 

Wereldhave N.V. GECONSOLIDEERDE BALANS 

(alle bedragen x EUR 1.000) 2.002 2.003 2.004 

Activa 

Vastgoedbeleggingen 1.955.400 1.932.100 1.981.000 
Overige vaste activa 0 0 0 

Totaal vaste activa 1.955.400 1.932.100 1.981.000 

Handelsdebiteuren 6.900 4.800 5.100 
Overige debiteuren 41.500 37.100 43.100 
Overige Vlot.Activa 0 0 0 
Kas, Bank, Giro 74.000 43.400 20 .500 

Totaa/ vlottende activa 122.400 85.300 68.700 

Totaal activa 2.077.800 2.017.400 2.049.700 

Passiva 

Gewoon Aandelenkapitaal 200.300 200.300 211.200 
Agioreserve 705.100 705 .100 755.700 
Ingehouden Winsten 0 0 0 
Herwaarderingsreserve -71.300 -113.700 -156.800 
Overige reserves 401.800 518.300 635.700 

Eigen vermogen 1.235.900 1.310.000 1.445 .800 

Achtergestelde Leningen 0 0 0 
Aandeel derden 0 0 0 

Gecorr. Groepsvermogen 1.235.900 1.310.000 1.445.800 

Voorz . latente belastingen 22.300 18.300 20.700 
Voorz . & Ov. Lange Verpl. 22.700 19.700 18.400 
L.T. Schulden 629.800 565.300 500.000 
L.T. Schulden Fin.Instumenten 3.400 10.200 8.100 

Lange termijn schulden 678.200 613.500 547.200 

Handelscrediteuren 59.100 43 .700 36.800 
K.T. Schuld 0 0 0 
Dividenden 87.100 300 300 
Aflosverplichtingen ( < lJr) 0 9 .900 0 
Overige Korte Schulden 17.500 40.000 19.600 
Belastingen, Sociale Lasten e.d . 0 0 0 

Korte termijn schulden 163.700 93.900 56.700 

Totaal passiva 2.077.800 2.017.400 2.049.700 

NW. Voorz . belasting . latentie 0 0 0 
Waardebepaling RW RW RW 

Kredietratio 67,8°/o 70,20/o 74,8°/o 
Verwachting rating Aaa Aaa Aaa 
Verwachting faillissementskans 0 01 0 01 0 01 

Wereldhave N.V. 



Bijlage III : financiele analyse 

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 

(alle bedragen x EUR 1.000) 2.002 2.003 2.004 

Opbrengsten 

Brutohuuropbrengsten 175.900 171.800 166.500 
Exploitatielasten -28 .100 -25 .200 -24.400 

Netto huuropbrengsten 147.800 146.600 142.100 

Gerealiseerde verkoopresultaat 0 7.100 58 .900 

Totaal opbrengsten 147.800 153.700 201.000 

Lasten 

Beheerskosten -7.400 -7.900 -6 .900 
Overige beheerskosten 0 0 0 
Bedrijfsvoorzien ingen 0 0 0 

EBITDA 140.400 145.800 194.100 

Afschrijvingen 0 0 0 

EBIT 140.400 145.800 194.100 

Deelnemingen 0 0 0 
Interest -23 .600 - 19.400 - 16.300 
Overige fin .baten&lasten 0 0 0 
Buitengewone baten&lasten 0 -10 .100 -2 .800 

EBT 116.800 116.300 175.000 

Fiscus -500 -2.800 -800 
Aandeel derden 0 0 0 

Resultaat na belasting 116.300 113.500 174.200 
(direct beleggingsresultaat) 

Ongereal iseerde herwaardering 0 -8.800 -3 .000 

Totaal beleggingsresultaat 116.300 104.700 171.200 

Rentedekkingsratio 5,95 7,52 11,91 
Rating (o.b.v. Rentedekking) Aa Aaa Aaa 
Faillissementskans (%) 0 03 0 01 0 01 

Gem .gew. rentepercentage 4,20% 3,40% 3,60% 
Euribor 3,22% 2,33% 2, 11% 
Risico-opslag 0,98% 1,07% 1,49% 

Gem .looptijd L.T. (Jrn) 39 4,6 5 0 

Verwachting faillissementskans (%) 
Gem . faillissementskans (%) 0,02 0,01 0,01 
Gem . rating Aaa/Aa Aaa Aaa 

Wereldhave N.V. 



Bijlage IV: vragenlijst interview 

(Paragraaf 5.2.1) 

Vraag 1 

Vraag 2 

Is de marktwaarde van de vastgoedbelegging mede afhankelijk van de 
prestatie van het management van het vastgoedfonds? 

Is IFRS positief voor de financierbaarheid van vastgoedbeleggingen? 

(Paragraaf 5.2.2) 

Vraag 3 Wordt de belastinglatentie door banken als vreemd vermogen geschouwd? 

(Paragraaf 5.4.1) 

Vraag 4 Neemt de faillissementskans toe bij een toename van de kredietratio? 

(Paragraaf 5.4.2) 

Vraag 5 Neemt de faillissementskans toe bij een afname van de 
rentedekkingsratio? 

(Paragraaf 5.5.4) 

Vraag 6 Zijn de verliespercentages van het Bazel Comite gebaseerd op de 
werkelij kheid? 

(Paragraaf 5.5.5) 

Vraag 7 Zijn vastgoedbeleggingen problematische activa? 

Vraag 8 Is de invloed van de IRB-benadering van het Bazel II kapitaalraamwerk 
positief voor beursgenoteerd vastgoedfondsen? 


