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I. Voorwoord 

Dit rapport behelst mijn afstudeerproject bij projectontwikkelaar Wyckerveste Adviseurs BV. 
Als alles goed gaat is dit het laatste rapport dat ik schrijf in opdracht van de universiteit . .. 
en het eerste rapport dat ik schrijf als technisch bedrijfskundig ingenieur .. . 

Als ik terugkijk op mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven zou ik deze het best kunnen vergelijken met het proces van op vakantie gaan . .. 

In 2001 bepaald dat ik op vakantie zou gaan. Een aantal vakanties spraken mij wel aan, 
waardoor ik ervoor koos om bij reisbureau TU/e informatie te gaan inwinnen. 

In 2002 alle mogelijke TU/e bestemmingen bekeken en besproken, en voor mezelf heb ik al 
een grove richting in gedachte. Het zal waarschijnlijk een projectmatige vakantie worden. 

In 2003 gestart met de reisgids van projectmatige vakanties. Ook hier merk ik al snel dat een 
aantal vakanties mij wel aanspreekt, terwijl andere eigenlijk per direct afvallen. In dit jaar 
heb ik voor mijzelf het besluit genomen dat ik op een vastgoed ontwikkel vakantie wil gaan. 

In 2004/2005 vooral veel literatuur gelezen en met mensen gesproken over hun ervaringen 
met vastgoed ontwikkel vakanties. Door deze literatuur en gesprekken werd mijn mening 
gevormd. Doordat mijn familie al ervaring had met vastgoed ontwikkel vakanties kreeg ik 
een soort "vroeg boek korting"; van hun kreeg ik de echte vakantieverhalen te horen; vaak 
spannende avonturen die ze samen meegemaakt hadden met hun reispartners en -gidsen. 

In 2006 besloten welke bestemming het zou worden. In samenspraak met ervaren mensen 
bepaald wat ik zeker mee moest nemen op vakantie, en wat ik mogelijk als "leuke extraatjes" 
mee kon nemen, zodat mijn vakantie soepel en aangenaam zou verlopen. 

In 2007 was het zover; ... Mijn vertrek op vakantie naar Wyckerveste Adviseurs BV. 

Nu, in 2008, ben ik net terug van vakantie en wil ik graag iedereen vertellen hoe mijn 
vakantie was, wie ik ontmoet heb, wat ik van hen geleerd heb, en wat leuke dingen waren. 

Graag wil ik de medewerkers van "het reisbureau TU/e" bedanken, alsmede mijn reisgids 
Hessel, mijn reispartner Alain, en natuurlijk mijn familie, die mij onvoorwaardelijk steunen. 

Kerkrade, mei 2008 
Paul Meijer 



11. Toelichting 

Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek. Het afstudeeronderzoek is deel van 
de opleiding Technische Bedrijfskunde, welke ik volg aan de Technische Universiteit in 
Eindhoven. De keuze van het afstudeeronderwerp kende een aantal randvoorwaarden; 

• Het onderwerp moest wetenschappelijk van aard zijn, 
• Het onderwerp moest interessant zijn voor de universiteit, 
• Het onderwerp moest interessant zijn voor het afstudeerbedrijf, 
• Het onderwerp moest interessant zijn voor mijn eigen bedrijf. 

Door een brainstormsessie bleek dat de financiering van vastgoed vaak een knelpunt vormt 
binnen het projectontwikkelingproces. In het bijzonder gaat het hier om incourant vastgoed. 

Inherent aan de problematiek van de financiering van incourant vastgoed is de rendabiliteit 
van de exploitatie in het incourant vastgoed; indien bij een minder rendabele exploitatie 
hoge financieringslasten gedekt moeten worden, houdt de exploitant het vaak voor gezien. 
Hier dient extra aandacht besteed te worden aan het leegstandrisico; de kans op leegstand is 
vele malen groter dan bij courant vastgoed, waardoor 

1. de beleggingswaarde lager is, 
2. de financiering niet of moeilijk te verkrijgen is, 
3. de financieringslasten hoger zijn dan te doen gebruikelijk, 
4. de exploitatie (te) moeilijk wordt, 
5. de maatschappelijke functie vaak verloren gaat, immers voor incourant vastgoed 

geldt vaak dat als de eerste exploitant ermee stopt, een tweede het niet wil proberen. 

Dit rapport beschrijft eerst de context van het afstudeeronderzoek. Zo zal de relevantie van 
het onderzoek duidelijk worden. Vervolgens zal ik ingaan op de probleem-envraagstelling 
van het onderzoek, waarbij ik eerst alle begrippen nader zal toelichten. Vervolgens zal ik een 
uiteenzetting geven van de verschillende begrippen, en in hoofdstuk 4 een overzicht van de 
afgenomen interviews. In hoofdstuk 5 worden de randvoorwaarden van de oplossing 
opgesomd en wordt de oplossingsrichting bepaald. Na de analyse volgt in hoofdstuk 6 de 
oplossing, welke in hoofdstuk 7 gevalideerd wordt. Dit rapport wordt besloten met een 
hoofdstuk waarin de toegevoegde waarde van de oplossing beschreven wordt. 
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111. Management samenvatting 

In deze samenvatting van dit rapport wordt alleen ingegaan op de hoofdzaken. Dingen die 
interessant lijken kunnen opgezocht worden in de desbetreffende hoofdstukken/paragrafen. 

Aanleiding en doel van het onderzoek 
Financiering van vastgoedobjecten is een onderwerp dat vrijwel wekelijks terugkeert in de 
media. Nu ook nog de financiële crisis voet aan grond gezet heeft in Europa is financiering 
een echt hedendaags onderwerp geworden. Financiering en exploitatie van incourant 
onroerend goed, zoals een voetbalstadion of megadiscotheek, blijkt een onderwerp te zijn 
waarmee projectontwikkelaars, exploitanten en overheden dagelijks worstelen. Omdat een 
oplossing nog niet gevonden is voor dit probleem leek het mij uitdagend om een oplossing te 
gaan zoeken voor de financiering en exploitatie van incourant vastgoed. Doel van het 
onderzoek is om een constructie te vinden waarmee de financiering van incourant vastgoed 
vergemakkelijkt wordt, en waarmee de exploitatie in het vastgoed verlicht wordt. 

Theorie 
In de bestaande theorie is weinig te vinden over de financiering van incourant vastgoed, 
behalve dat dit een moeilijk proces is. De levenscyclus van vastgoed kent een aantal fases, te 
beginnen met de initiatieffase en als laatste fase de sloopfase. In de initiatieffase moet de 
financiering aangevraagd worden. Om een financiering te krijgen bij een commerciële bank 
dienen zekerheden bij de bank afgegeven te worden. Zekerheden zijn onder andere: 

a) onherroepelijk bouwvergunning, evenals bestemmingsplan 
b) taxatierapport van het te (her-)ontwikkelen vastgoed 
c) 60-70% voorverhuur van het te (her-)ontwikkelen vastgoed 
d) Kwaliteit (solvabiliteit) van de aanvrager 
e) cashflow (liquiditeit) van de aanvrager 

Om van onderaf te starten in de bovengenoemde opsomming van zekerheden: de kwaliteit 
van de aanvrager is belangrijk voor de hoogte van de financiering. Indien een gemeente een 
financiering aanvraagt, lukt het vrijwel altijd om deze te krijgen, een startende ondernemer 
zonder ervaring in het verleden zal vrijwel nooit een financiering krijgen. Hieruit blijkt dus 
dat de kwaliteit van de aanvrager een belangrijk aspect is in de financieringsaanvraag. We 
onderscheiden twee soorten organisatievormen in de levenscyclus van vastgoed, namelijk 
enerzijds een projectorganisatie tijdens de ontwikkeling en realisatie en anderzijds een 
continu organisatie tijdens de exploitatie. Voor de financieringsaanvraag zijn beide vormen 
van belang. In vrijwel alle onderzochte projecten wordt tijdens de ontwikkeling en realisatie 
gebruik gemaakt van de bouwteam samenwerkingsvorm. Deze samenwerkingsvorm stelt de 
opdrachtgever in staat om al in een vroeg stadium een uitvoeringsdeskundige te betrekken 
bij het ontwerpproces. Ook staat de opdrachtgever in rechtstreeks contact met de overige 
specialisten, die deel uit maken van het project. Zo kan de opdrachtgever tegen een zo 
goedkoop mogelijk prijs een kwalitatief hoog project neerzetten. Na deel van deze vorm van 
samenwerken is dat er veel communicatie vereist is tussen de verschillende betrokkenen. 
Aangezien in de meeste projecten de overheid een (belangrijke) rol speelt zal de vorm van 
samenwerken neigen naar een PPS constructie (publiek- private samenwerking). 

.. 
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Op het moment dat een financiering aangevraagd wordt voor ontwikkeling en realisatie van 
incourant vastgoed staat eigenlijk al vast dat de som van te investeren eigen vermogen plus 
het aan te trekken vreemd vermogen (van een commerciële bank) niet toereikend is om het 
gehele project te financieren. Resultaat hiervan is dat er op de één of andere manier extra 
vermogen aangetrokken dient te worden. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden, zoals: 

• lening bij derden 
• aandelenuitgifte 
• mezzanine financiermig 
• asset backed securitisation 

Er zijn nog tal van andere mogelijkheden, maar daar wordt niet verder op ingegaan. 

Praktijk 
Een projectontwikkelaar zal in alle gevallen proberen om zijn risico's te minimaliseren of te 
verspreiden. Zo zal hij het liefst een project ontwikkelen dat al op voorhand verkocht of 
verhuurd is. Een financier daarentegen wil het liefst niet teveel financieren. Er wordt 
gekeken naar de zekerheden die tegenover de financiering gezet worden. Regel voor de 
financiering van incourant vastgoed is dus dat er altijd extra vermogen nodig is om zulk 
soort projecten te financieren, aangezien het hypotheekrecht op het vastgoed niet veel waard 
is. In alle gevallen onderstreept de overheid het maatschappelijke belang van incourant 
vastgoed, echter in niet alle gevallen wordt dit financieel ondersteunt, waardoor sommige 
projecten al op voorhand financieel niet haalbaar verklaard worden. 

Analyse 
Resumerend kan dus gesteld worden dat bij incourant vastgoed het pakket aan zekerheden 
niet groot genoeg is om genoeg financiering te krijgen van een commerciële bank. Hoewel de 
overheid het maatschappelijk belang onderstreept, willen zij dit liefst niet financieel 
ondersteunen. Resultaat is dus dat veel (maatschappelijke) incourante vastgoedprojecten niet 
opgestart worden wegens een gebrek aan financiële middelen, en als ze wel al opgestart 
worden zorgen de hoge financieringslasten vaak voor een faillissement binnen het 1 ste jaar! 

Het DMS model 
Het DMS model is samengesteld uit actoren van de levenscyclus van incourant vastgoed. 
Developers nemen het initiatief om iets te gaan ontwikkelen. Memhers helpen vervolgens 
mee om het eerste "vreemde" eigen vermogen te vergaren. Vervolgens wordt verder in de 
keten gekeken en komen we de Suppliers tegen van de onderneming in het vastgoed. Wij 
vragen hen om alle kortingen van het eerste jaar te berekenen en deze contant te betalen in 
de initiatieffase. Zo positioneren de suppliers zich binnen het project, en kunnen wij het 
project (renteloos) financieren. Mocht nog niet genoeg vermogen vergaard zijn met deze 
methode kan nog een beroep worden gedaan op de users van het project, hoewel dit een 
riskante poging kan zijn, omdat de meeste mensen niet houden van "bedelaars gedrag". 

Ik hoop dat met dit model vele initiatieven tot leven gewekt kunnen worden en dat de 
exploitaties van de verwerkte projecten meer rendabel worden doordat nu helemaal geen 
rente betaald hoeft te worden over het extra aangetrokken eigen vermogen. 
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Hoofdstuk 1: Introductie op het onderzoek 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

Uit ingevoegde quotes blijkt dat financiering van 
(incourant) vastgoed een onderwerp is dat vaak 
terugkeert in de media. Elke gemeente wil graag 

maatschappelijk 
vastgoed 

Hoewel veel 
incourante 
vastgoedobjecten een algemeen aanvaard 
maatschappelijk belang vertegenwoordigen, 
valt op dat niet alle gemeentes deze belangen 
onderstrepen of wel financieel ondersteunen. 
Dit kan te maken hebben 

met de kleur 

hebben ... 
Projectontwikkelaars willen dit liefst 
100% financieren met vreemd 
vermogen. Vreemd vermogen 
verstrekkers willen het liefst zo min 
mogelijk financieren, om risico's te 

vermijden. 

van de zittende 
politiek, maar ook 

met de prioriteiten die gesteld worden door het 
gemeentebeleid. In veel gevallen betekent het 
wegblijven van gemeentelijke steun dat het 
project niet haalbaar is, want incourant vastgoed 
wordt in de regel , zonder garanties, niet of 
nauwelijks gefinancierd door commerciële 

banken. 
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1.2 Omgeving van het onderzoek 

Externe omgeving 
In het onderzoek neem ik de Nederlandse onroerendgoedmarkt in ogenschouw. 
Volgens van Gooi et al (2007) is de onroerendgoedmarkt te verdelen in: 

1) de grondmarkt, 
2) de infrastructuurmarkt, 
3) de vastgoedmarkt. 

De vastgoedmarkt is voor dit onderzoek de meest interessante, we hebben het immers over 
financiering van vastgoed. De vastgoedmarkt kan volgens van Gooi et al (2007) verder 
opgedeeld worden in een commerciële en niet commerciële vastgoedmarkt. Onder 
commercieel vastgoed vallen kantoren, winkels, enzovoort. Niet commercieel vastgoed 
behelst kerken, scholen, etc. Voor een volledig overzicht verwijs ik naar bijlage 1. 

De focus van dit onderzoek richt zich op de incourante vastgoedmarkt. Incourant vastgoed 
kan zowel commercieel als niet commercieel vastgoed zijn. Incourant vastgoed is letterlijk 
"moeilijk te verhandelen vastgoed". Andere kenmerken van incourant vastgoed zijn: 

• Dynamische huurder(s) 
• Single use indeling I specifieke functie 
• Geringe alternatieve aanwendbaarheid 
• Verhoogd risico op (langdurige) leegstand 
• Maatschappelijke waarde (voetbalstadion, zwembad, theater, etc) 

Onderstaand is schematisch te zien waar dit onderzoek zich op toespitst. De verticale as 
vertegenwoordigt de courantheid van het object, de horizontale as beschrijft de kwaliteit van 
de aanvrager van de financiering. 

"Uitstekend" "Slecht" 

"Courant" 

"Incourant" 

Figuur 1.2.1: Financieringskwadrant; op de horizontale as de kwaliteit van de aanvrager en op de 
verticale as de courantheid van het vastgoed. 
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Toelichting van het financieringskwadrant uit figuur 1.2: 
1. Makkelijk: Indien een volwassen persoon, met een goed inkomen, een woonhuis 

(courant) wil kopen zal dit normaal geen probleem zijn. De koper heeft eigen 
vermogen en leent het overige gedeelte bij een bank. Dit proces verloopt "makkelijk". 

2. Gemiddeld: Indien een sportvereniging een nieuw clubhuis (incourant) wil 
bouwen, en eigen vermogen is niet of nauwelijks aanwezig, zou dit betekenen dat de 
financiering een struikelblok zou vormen. Maar omdat de gemeente garant staat 
(goede kwaliteit aanvrager) lukt het om een financiering van een bank te verkrijgen. 

3. Matig: Stel een startende ondernemer heeft een bedrijfspand en machines 
nodig voor zijn onderneming. De kwaliteit van de aanvrager is vrijwel nihil, omdat 
het een startende (losse) ondernemer betreft. Het bedrijfspand is wel courant. Omdat 
de kwaliteit van de aanvrager zwaarder doorweegt dan de courantheid van het object 
is dit een moeilijke zaak, maar geen onmogelijke zaak. 

4. Moeilijk: Een ondernemer heeft een goed idee. Hiervoor heeft hij een (incourant) 
vastgoedobject nodig. Eigen vermogen is niet of nauwelijks aanwezig, en de 
gemeente wilt geen garanties afgeven. Voor dit project is de financieringsaanvraag 
een zeer moeilijk, zoniet onmogelijk proces. 

Dit onderzoek zal zich vooral richten op het vierde, en moeilijkste, kwadrant. Voorbeelden 
van incourante objecten zijn te vinden in bijlage 2. Binnen dit kwadrant zullen de projecten 
die overheidssteun ontvangen niet meegenomen worden. Het gaat dus uitsluitend om 
incourante vastgoedobjecten, waarbij de zekerheden vanuit de exploitatie gering zijn, en 
waarbij de gemeente liever geen garanties wil afgeven, ondanks de maatschappelijke waarde 
van de exploitatie. (voorbeelden: discotheek, bioscoop, (openlucht-)zwembad, manege, etc.) 
Het gemeentelijke vastgoed laat ik buiten beschouwing, aangezien het overheidsvastgoed 
betreft dat, in het algemeen niet of nauwelijks aan (her)ontwikkeling onderhevig is, 
langdurig behouden blijft, en bovendien in alle gevallen 100% gefinancierd wordt, omdat de 
kwaliteit van de overheid, als financieraanvrager, uitstekend genoemd mag worden. 

Interne omgeving 
In de vastgoedwereld maken we een onderscheid tussen 2 soorten projectontwikkelaars; 
onafhankelijke en gelieerde projectontwikkelaars. De onafhankelijke projectontwikkelaars 
kunnen nog verdeeld worden in risicomijdende en risiconemende projectontwikkelaars. 
Wyckerveste is een onafhankelijke, risiconemende projectontwikkelaar die zich voornamelijk 
bezig houdt met de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van stadionlocaties. Er werken 8 
mensen full time, welke het proces van ontwikkelen, realiseren en exploiteren managen. 

Toekomst 
Incourant vastgoed in het algemeen is voor veel ontwikkelaars financieel onaantrekkelijk. 
Dit onderzoek is bedoeld om manieren te vinden die de financiering van incourant vastgoed 
vergemakkelijken. Voorwaarde voor de gevonden maatregel is dat de exploitatie in het 
incourant vastgoed er niet onder lijdt, en wenselijk is dat de maatregel de exploitatie verlicht. 
Indien een geschikte maatregel gevonden wordt zal deze in de toekomst toegepast worden 
in de vorm van een optimalisatieslag in het vastgoed ontwikkelproces van Wyckerveste. 
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Hoofdstuk 2: Vraag, Aanpak & Doel 

2.1 Onderzoeksvraag 

Tijdens mijn stage bij een Duitse projectontwikkelaar merkte ik dat de financieringsaanvraag 
van incourant vastgoed stroef verliep en vaak een negatieve uitkomst kende. Dit wekte mijn 
belangstelling voor de knelpunten van financiering en exploitatie van incourant vastgoed. 
De onderzoeksvraag is gericht op financiering van en exploitatie in het incourant vastgoed: 

"Welke organisatievorm is effectief om de financiering haalbaar en (daardoor) de exploitatie 
meer rendabel te maken van incourante vastgoedobjecten? " 

Deelvragen 
Om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden dient deze opgedeeld te worden in 
deelvragen. Aan de hand van de deelvragen worden de komende hoofdstukken geschreven. 
Het antwoord op de onderzoeksvraag ontstaat uit de antwoorden op de deelvragen: 

1) welke organisatievorm is effectief om de financiering haalbaar te maken 

en 

2) welke organisatievorm is effectief om de exploitatie rendabel te maken 

Relatie deelvragen 
Zoals reeds kort in de toelichting te woord gebracht zijn financiering en exploitatie nauw met 
elkaar verbonden; de financiering is nodig om een exploitatie te kunnen starten, een (goede) 
exploitatie is nodig om de financieringslasten te kunnen dekken. Indien de lasten van de 
financiering lichter worden, zal dit het exploitatieresultaat direct ten goede komen. 
De stelling, binnen dit onderzoek, is dat de exploitatie meer rendabel gemaakt kan worden 
door een gunstige financieringsconstructie te gebruiken. Een en ander brengt met zich mee 
dat bovengeformuleerde deelvragen verband houden met elkaar. Een organisatievorm die 
de financiering van incourant vastgoed gunstig verkrijgt en daardoor de exploitatie van het 
incourant vastgoed verlicht wordt als goed antwoord op de onderzoeksvraag beschouwd. 
Daarom zal de rest van het onderzoek meer over financiering gaan, dan over exploitatie. Met 
"exploitatie" bedoelen we in dit rapport de onderneming die in het vastgoed gehuisvest is. 

Doelstelling onderzoek 
Doel van het onderzoek is om een projectontwikkelaar een organisatievorm aan te reiken, 
waarmee hij tegen gunstige voorwaarden een financiering kan verkrijgen, waardoor de 
exploitatielasten verlicht kunnen worden. 
Op deze manier is de kans groter dat de exploitant het vastgoedobject blijft exploiteren. 
Dus de projectontwikkelaar blijft huurpenningen ontvangen van de exploitant. 
Dus de financieringslasten kunnen gedekt worden door de projectontwikkelaar. 
Dus de maatschappelijke waarde van het vastgoedobject blijft behouden. 
Dus iedereen kan tevreden zijn in een win-win-win-win situatie. 



2.2 Onderzoeksmethodologie 

De onderzoeksopzet (figuur 2.2.1) wordt hier nader toegelicht. 

Gebaseerd op een brede onderzoeksvraag is een doelstelling geformuleerd. Deze doel
stelling geeft aanleiding om een theoretische analyse uit te voeren naar de begrippen die de 
onderzoeksvraag vormen. Eerst wordt de levenscyclus van incourant vastgoed beschreven, 
waarna de organisatie- en financieringsvormen aan bod komen. Deze literatuur maakt het 
mogelijk de actoren te bepalen die voorkomen tijdens "het leven van incourant vastgoed". 

Op basis van het overzicht van actoren wordt bepaald welke actoren geïnterviewd worden. 
Binnen dit onderzoek is gekozen voor interviewen, in plaats van bijvoorbeeld enquêtes, 
omdat het aantal "belangrijke" actoren gering was en interviewen nog enige ruimte overlaat 
om tussentijds de vragen aan te passen, al naar gelang de antwoorden op eerdere vragen. 

Na het afnemen van de interviews kan er een koppeling aangebracht worden tussen de 
resultaten van de theoretische analyse en de resultaten van de interviews. Deze koppeling 
geeft handen en voeten om een oplossingsrichting te bepalen voor het onderzoek. 

Na gekozen te hebben voor een bepaalde oplossing wordt deze getest op een casus, om te 
valideren of de oplossing inderdaad nuttig is. 

Het onderzoek wordt besloten door de conclusie, welke gevormd wordt door de resultaten 
van de eerdere hoofdstukken. De conclusie wordt vergezeld van aanbevelingen die ervoor 
moeten zorgen dat de oplossing correct gebruikt wordt. 

Onderstaand is een schematische voorstelling te vinden van hetgeen hier beschreven is. 



Schema onderzoeksopzet: 
(figuur 2.2.1) 
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(literatuur) 
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Probleem 
(onderzoek) 
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Praktijk 
(interviews) 

H.4 

Proces
ontwerp 

H.6.2 

Validatie NOK 
~----------------~ 

H.7 

OK 



Hoofdstuk 3: Literatuuronderzoek 

Inleiding 
De onderzoeksvraag, zoals beschreven in paragraaf 2.1 van dit rapport, kent een aantal 
begrippen welke nader toegelicht dienen te worden voor een goed begrip van het rapport. 
Nu volgend zullen de begrippen toegelicht worden. 

3. 1 Vastgoed 

Vastgoedobjecten kennen, net als elk product, een levenscyclus. Hieronder wordt simpel 
weergegeven hoe een levenscyclus van een vastgoedobject (opstal) zou kunnen uitzien: 

Initiatief tot: 
renovatie 

herbestemming 

Figuur 3.1 .1: Levenscyclus gebouw (]ellema 2007, deel13) 

De lengte van de levenscyclus van een gebouw wordt sterk bepaald door prestaties die het 
gebouw moet leveren. Indien een ruimte constant steriel moet blijven (zoals in ziekenhuis) 
zal er eerder onderhoud of aanpassing nodig zijn, dan in een "normale" magazijnruimte. 

- geleverde preslatie 

- ondergrens gevraagde prestatie 
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Figuur 3.1.2: Prestatieverloop gebouw tijdens levenscyclus (]ellema 2007, deel13) 
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In het onderzoek richt ik mij met name op incourant (maatschappelijk) vastgoed. 
Incourant betekent letterlijk niet gangbaar; niet of moeilijk verkoopbaar (Van Dale, 2005). 
De courantheid van een object is een maatstaf voor de specificiteit en verhandelbaarheid van 
een object. Voor dit rapport sluit ik mij aan bij de definitie van "van der Werf" (2007): 
"Incourant vastgoed betreft onroerende zaken die dusdanig specifiek zijn dat de 
verhandelbaarheid, of alternatieve aanwendbaarheid, zeer gering tot nihil is." 

Zoals uit figuur 3.1.1 blijkt kent de levenscyclus van een gebouw een aantal fasen. Eerst start 
de ontwikkelingsfase (1 e rode vierkant), welke langzaam overvloeit in de realisatiefase (2e 
rode vierkant). Op het moment dat de realisatie nagenoeg afgerond is start de exploitatiefase 
(3e rode vierkant). De exploitatiefase duurt zolang totdat de geleverde prestaties niet meer 
kunnen voldoen aan de gevraagde prestaties van het gebouw. De technische levensduur 
loopt dan ten einde. Hieronder zullen kort de verschillende fasen toegelicht worden. 

Ontwikkelingsfase - Initiatieffase 
(analyseren markt I haalbaarheidsstudie I projectdefinitie) 
In de initiatieffase wordt door middel van acquisitie een positie verworven en productidee 
geboren, getoetst, uitgewerkt, aangepast, en opnieuw getoetst. Resultaat van de initiatieffase 
is de uitkomst van de haalbaarheid van het project. Afnemers en financiers tonen interesse. 
Ontwikkelaars werken in deze fase graag met koopopties om een perceel in dit stadium te 
claimen. De aankoop van grond en/of te herontwikkelen onroerend goed is een grote 
investering die relatief vroeg in het ontwikkelingsproces niet altijd verantwoord is. Op dit 
punt in het proces is creativiteit met betrekking tot financieren van onroerend goed gewenst. 

Ontwikkelingsfase - Voorbereidende fase 
( structuurontwerp I voorlopig ontwerp I definitief ontwerp I bestek I prijs I financiering) 
De voorbereidende fase is met de initiatieffase verweven in die zin dat in de voorbereidende 
fase het iteratief ontwerpproces plaatsvindt, vaak gebaseerd op het programma van eisen 
(uit de initiatieffase). Ook worden er contracten afgesloten met opdrachtnemers, huurders 
financiers en overige betrokkenen. Uitdaging van deze fase is het verkrijgen van voldoende 
financiële middelen om het idee (zo goed als mogelijk) tot uitvoering te brengen. Indien er in 
deze fase geïnvesteerd wordt, zijn de volgende fasen slechts uitvoeringen van contracten. 

Realisatiefase -Uitvoering 
(bouwplaatsvoorbereiding I uitvoeren bouwwerk) 
Met het ontwikkelingsplan in de hand moet nu het project fysiek gerealiseerd worden. De 
noodzakelijke contracten zijn getekend, de onherroepelijke bouwvergunning is verleend en 
de financiering is geregeld. De financiële kwetsbaarheid van de ontwikkelaar neemt bij de 
aanvang van de bouw erg toe; er worden grote bedragen uitgegeven en er blijft onzekerheid 
over het verloop van het bouwproces. Doel van de realisatiefase is de succesvolle oplevering 
van het project en, indien het project gefinancierd is, de aflossing van de bouwfinanciering. 

Realisatiefase-Nazorg 
(leveren van garanties en beheren van het vastgoed) 
Deze fase plakt aan de uitvoeringsfase vast en heeft te maken met het verlenen van service 
nadat het feitelijke gebouw opgeleverd is. Ook instellen van apparatuur valt hieronder. 

I j j( 



Exploitatiefase - start van de bedrijvigheden 
Gedurende de exploitatiefase moet de kwaliteit van het project zich bewijzen. Deze fase 
markeert het einde van het ontwikkelingsproces, en het begin van het exploitatieproces. De 
aandacht van de projectontwikkelaar gaat uit naar optimaal beheer van het vastgoed, het 
verlenen van dienstverlening aan het vastgoed en het verhelpen van (ontstane) gebreken. 
Deze fase heeft tot doel om met behulp van het vastgoed een (positief) exploitatieresultaat te 
bewerkstelligen. Deze fase duurt even lang als dat de exploitatie economisch rendabel is. 

Exploitatiefase- staken van de bedrijvigheden I faillissement 
Indien de exploitatie niet (meer) rendabel blijkt te zijn dient er een keuze gemaakt te worden; 

a) Het bestaande concept verbeteren (upgraden) 
b) Het bestaande concept aanpassen (renoveren) 
c) Een totaal nieuw concept inpassen (herontwikkelen) 

Afhankelijk van de gemaakte keuze zal het vastgoed een metamorfose ondergaan om zo 
weer terug te keren naar de voorgenoemde fase, namelijk de exploitatiefase - start. Indien er 
geen keuze wordt gemaakt voor bovenstaande alternatieven, volgt automatisch dat het 
vastgoed gesloopt dient te worden, en zal de onderliggende grond herontwikkeld worden. 

!f' 



3.2 Organisatievormen bij de (her-)ontwikkeling van vastgoed 

Bij de ontwikkeling van (incourant) vastgoed hebben we tenminste met 2 partijen te maken, 
namelijk 1) de overheid, en 2) de ontwikkelaar of exploitant. Aangezien het object getekend 
wordt door een architect, berekend wordt door een constructeur, en gebouwd wordt door 
een aannemer, is het een verstandig idee om alle betrokkenen te organiseren. 

Weggeman beschrijft in zijn laatste boek ("leidinggeven aan professionals ... niet doen! ") 
een organisatie als "een verzameling mensen waarvan de leden ervoor gekozen hebben om met elkaar 
eenzelfde, voor hun meetbaar doel na te streven en daartoe een passende interne ordening zijn 
overeengekomen (statische component). Telkens wanneer een deelverzameling mensen het genoemde 
doel wil veranderen vraagt dat van alle leden een expliciete heroverweging van de aanvankelijke 
gemaakte keuze (dynamische component)." Kort gezegd: "een organisatie is een groep mensen 
of partijen die elkaar - for the time being - op het bereiken van een gemeenschappelijk doel 
of ideaal gevonden heeft. 

In dit onderzoek wordt een organisatie gezien als "een verzameling van individuele mensen en! of 
individuele partijen, welke allemaal een gemeenschappelijk doel willen verwezenlijken, waarbij elke 
individuele entiteit zijn eigen doel heeft om het gemeenschappelijk doel te verwezenlijken." 

Zoals beschreven bestaat een organisatie uit mensen en/of partijen. De wijze waarop deze 
instanties een relatie met elkaar hebben beschrijft de organisatorische vorm van een project. 
Traditioneel is er één opdrachtgever, welke ook de financiering heeft verkregen, en zijn er 
meerdere opdrachtnemers. Tegenwoordig komt het echter steeds vaker voor dat partijen 
samenwerken om op die manier een concurrentievoordeel te creëren. (de Man. 2004) Indien 
deze partijen financieel samenwerken in een project spreken we van een participatievorm. 

Om de vorm van een samenwerkingsverband goed op te zetten is het belangrijk om te weten 
a) welke partijen gaan samenwerken 
b) hoe zij gaan samenwerken 
c) welke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden de partijen hebben 

Om een en ander overzichtelijk te houden wordt vaak gebruik gemaakt van een organigram 
met daarin de functionele en contractuele relaties. Onderstaand een voorbeeld van een 
organigram van een traditionele samenwerkingsvorm: 



ARCHITECT 

Adviseurs: 
Constructie, 
Installatie, 

Bouwfysica, 
Milieu, etc. 

AANNEMER 

Onde~en 

neven
Aanneme~ 

Leve~nde~ 

Figuur 3.2.1: Organigram voor Nederlandse traditionele samenwerkingsvorm (dictaat) 

De projecten in dit onderzoek zijn te groot, en/of te complex, om een traditionele 
samenwerkingsvorm te hanteren. 

Om de juiste samenwerkingsvorm vast te stellen maken we gebruik van de voorgenoemde 
opsomming om te komen tot een goede samenwerkingsvorm. (zie vorige pagina) 

Partijen 
Partijen die deel uit maken van het samenwerkingsverband kunnen verdeeld worden in 
publieke en private instanties. Bij publieke instanties kan gedacht worden aan de gemeente, 
maar ook aan de Provincie, of zelfs de landelijke overheid. Private instanties zijn de 
individuele ondernemers, zoals een (landschap-)architect, bouwmanagementbureau, etc. Bij 
deze verdeling is het belangrijk om te realiseren dat publieke en private instanties vaak 
tegenstrijdige belangen kennen; de publieke instanties hebben de plicht om maatschappelijke 
winst te creëren, de private instanties zijn meer gebaat bij individuele (financiële) winst. 

Samenwerkingsvorm 
Er zijn vele typen samenwerkingsvormen, publiek en privaat, om een project te voltooien. 
Voorbeelden hiervan zijn: Traditioneel, Bouwteam of Turn-key. In de loop der tijd zijn vele 
nieuwe vormen ontstaan, doch veel van deze vormen zijn afgeleid van de voorgenoemde 
drie samenwerkingsvormen. Voorbeelden van deze nieuwe vormen zijn Management 
contracting, het Alliantiemodel of een DBFM(O) samenwerkingsvorm. Doel van de 
samenwerking moet in ieder geval zijn om een win-win situatie voor alle betrokken partijen 
te creëren door optimaal samen te werken. Verder kan gesteld worden dat een goede 
samenwerking de misverstanden minimaliseert, waardoor tijd en geld gespaard worden. In 
dit onderzoek komt de Bouwteam variant het meest voor. De Bouwteam vorm wordt het 
meest gebruikt omdat de opdrachtgever in deze samenwerkingsvorm de communicatielijnen 
kort kan houden, met iedereen kan communiceren, en een relatief goede prijs krijgt 
aangeboden omdat de kans op meerwerk geminimaliseerd wordt. Omdat bij de onderzochte 
projecten de overheid een rol speelt wordt zullen we nu kort PPS constructies behandelen. 



PPS constructies kennen we in een drietal varianten, namelijk 
1. Privaat- private samenwerking 
2. Publiek- private samenwerking 
3. Publiek- publieke samenwerking 

Deze samenwerkingsvormen zullen in het kort behandeld worden; 

1. Privaat- private samenwerking 
Een privaat - private samenwerking is geen samenwerking zonder publieke partij, echter de 
invloed van de publieke partij (gemeente) is beperkt tot het stellen van randvoorwaarden 
aan de ontwikkeling. Uiteindelijk zal de gemeente altijd moeten besluiten over de doorgang 
van de ontwikkeling. Alle overige werkzaamheden worden door private partijen uitgevoerd. 
Bij deze samenwerkingsvorm is de invloed van de overheid dus minimaal en bij deze vorm 
van samenwerking spelen dus voomarnelijk individuele, (financiële), belangen een rol. 

2. Publiek- private samenwerking 
Als we de term "PPS Constructie" gebruiken hebben we het meestal over deze vorm. 

Keeris beschrijft een publiek private samenwerking als "een contractuele, zakelijke relatie tussen 
een of meer publieke en een of meer private partijen, gekenmerkt door een gesloten, niet-vrijblijvend 
samenwerkingsverband, gericht op het voor gezamenlijke rekening en risico realiseren van een 
ruimtelijk investeringsproject, waarbij de te leveren inspanningen, alsmede de kosten en opbrengsten 
aan de betrokken partijen worden toegerekend conform de bepalingen in de overeenkomst. 

Bij publiek private samenwerking werken private en publieke partijen met elkaar samen om 
zo voor elkaar een win-win situatie te creëren. Het is mogelijk dat een publiek private 
samenwerking noodzakelijk is omdat een der partijen alleen niet in staat is het project uit te 
voeren, of omdat beide partijen het project samen voordeliger uitvoeren dan ieder apart. 
Er wordt vanaf de initiatieffase samengewerkt waardoor optimaal van elkaars talenten 
geprofiteerd kan worden. In de exploitatiefase zou de gemeente kostendekkend moeten 
opereren. Zij hebben een aantal instrumenten om de exploitatiekosten te vergoeden, zoals 
gronduitgifte-, exploitatieovereenkomsten, baatbelasting, en privaatrechtelijke alternatieven. 
Er zijn verschillende modellen van publiek private samenwerkingen, waaronder 
bijvoorbeeld het bouwclaimmodel en het concessiemodeL Deze worden hier niet behandeld. 

3. Publiek - publieke samenwerking 
Een publiek publieke samenwerking betreft afspraken tussen overheidsorganen onderling. 
Indien het een ontwikkeling betreft zal altijd een private partij benaderd moeten worden 
voor de uitvoering van de ontwikkeling. Er wordt gesproken van een publiek publieke 
samenwerking als de ontwikkeling en grondexploitatie door de gemeente wordt uitgevoerd, 
dit wordt ook wel "het klassieke model" genoemd. Varianten binnen de publiek publieke 
samenwerkingsvorm zijn bijvoorbeeld convenant, cv constructie of schap. Ook deze vormen 
zullen hier niet toegelicht worden, maar wel zal een keuze gemaakt worden voor één vorm. 
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Verantwoordelijkheden en Aansprakelijkheden 
Elke partij die deel uitmaakt van een samenwerkingsvorm heeft een bepaalde rol. Zulk soort 
rollen zijn met name gericht op een taak, product of proces. Denk bijvoorbeeld aan de 
architect; zijn rol is om het gebouw te ontwerpen. Partijen zijn met name gericht op 
verantwoordelijkheden; wie vervult welke rol?! Elke verantwoordelijkheid brengt een bepaalde 
aansprakelijkheid met zich mee; wie had deze rol moeten vervullen? Bij elke samenwerking 
worden middels een contract de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden vastgelegd. 

In dit onderzoek is de meest voorkomende samenwerkingsvorm het bouwteam. (figuur XX) 
Varianten, zoals het alliantiemodel, komen veelvuldig voor. Uitgangspunt is dat een zo 
volledig mogelijk - op de verschillende partijen - afgestemd ontwerp gerealiseerd wordt. 
Doel daarbij is een kwalitatief en functioneel hoogwaardig bouwwerk voor een zo laag 
mogelijke prijs. Belangrijk is dat vanaf de initiatieffase een uitvoeringsdeskundige betrokken 
wordt bij het ontwikkelproces. Een nadeel van deze samenwerkingsvorm is dat de 
afbakening van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden een stuk moeilijker is dan bij 
de traditionele samenwerkingsvorm, waardoor meer communicatie noodzakelijk is. Ook de 
prijs zal niet de laagste zijn (omdat concurrentie minder een rol speelt) maar daarentegen 
wordt in de realisatiefase (hopelijk) bespaard op meerwerk kosten. 

Figuur 3.2.2: Organigram voor Nederlandse bouwteam samenwerkingsvorm (dictaat) 

De projecten die betrekking hebben op dit onderzoek zijn in het algemeen complexe 
ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben een multidisciplinair karakter omdat er veel 
verschillende disciplines (architect, constructeur, aannemer) bij betrokken zijn. Dit impliceert 
dat er naast een bouwkundige opgave (tijd, geld, kwaliteit) een technisch bedrijfskundige 
opgave ligt, namelijk het voeren van management over de verschillende disciplines. In de 
bouwteam vorm is de projectontwikkelaar opdrachtgever en financieraanvrager waardoor 
sommige initiatieven (met betrekking tot incourant vastgoed) niet haalbaar blijken te zijn, 
puur en alleen omdat de opdrachtgever niet over genoeg eigen vermogen kan beschikken. 



3.3 Financiering bij de (her-)ontwikkeling van vastgoed 

Bij de (her-)ontwikkeling van vastgoed staat het verkrijgen van een financiering voorop; 
geen geld, geen ontwikkeling. Financiering houdt in dat geldelijk kapitaal als vreemd 
vermogen in een project wordt gebruikt. We spreken van de investeringsbehoefte als we het 
hebben over de hoeveelheid geld die een partij nodig heeft om een project te financieren. De 
investeringsbehoefte bij voorkomende projecten in deze rapportage varieert tussen 1 miljoen 
en circa 50 miljoen euro. In principe is het mogelijk om een project geheel met eigen 
vermogen te ontwikkelen, doch er zijn niet veel partijen die zoveel vrij besteedbaar eigen 
vermogen hebben, en diegene die dat wel hebben geven de voorkeur aan financieren met 
vreemd vermogen in verband met de gunstige hefboomwerking die hierdoor optreedt. 

Voor het verkrijgen van een financiering zijn de volgende aspecten van belang voor de bank: 
f) onherroepelijk bouwvergunning, evenals bestemmingsplan 
g) taxatierapport van het te (her-)ontwikkelen vastgoed 
h) 60 - 70% voorverhuur van het te (her-)ontwikkelen vastgoed 
i) Kwaliteit (solvabiliteit) van de aanvrager 
j) cashflow (liquiditeit) van de aanvrager 

Het verkrijgen van een financiering is niet altijd een moeilijke opgave, maar in dit onderzoek 
wel, immers incourant vastgoed kent een zeer lage executiewaarde cq. beleggingswaarde. Bij 
een financiering zijn twee aspecten belangrijk, en inherent aan elkaar, namelijk enerzijds het 
risico dat gelopen wordt over de investering en anderzijds de rendementseis die gesteld 
wordt over de investering; hoe groter het risico, des te groter zal de rendementseis bedragen. 
Risico en zekerheid zijn elkaars tegenovergestelde. Gesteld kan dus worden: 

"Veel zekerheid= weinig risico= veel financiering" 
"Weinig zekerheid= groot risico= weinig financiering" 

Uit een gesprek met de FGH Bank, over risico's, courantheid van vastgoed, bezetting en 
financiering kwam het volgende naar voren: 

I Bestemming I cour. I bez. 11-bez. I res. 

x V 

woonhuis 9 90,00% 10% 0,1000 

studentenhuis 8 70,00% 30% 0,0875 

winkel 8 33,00% 67% 0,0413 

kantoor 7 25,00% 75% 0,0357 

discotheek 5 10,00% 90% 0,0200 

stadion 4 5,00% 95% 0,0125 

0,0600 +-----~;----------

0,0400 +---------"1,...._".----

0 ,0200 +----..Y..:.....Y.,~)}{-4'-V.,.l-.l-'l---

0,0000 +----.-----,--,-----~---. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Uit bovenstaande tabel en grafiek komt duidelijk naar voren dat bezetting en courantheid 
van het vastgoed sterk samenhangen (R2=0,992). Bij een courant vastgoedobject eist een bank 
minder eigen vermogen. Ter vergelijking: een woonhuis wordt tot 85% van de executie
waarde gefinancierd door een bank, bij een discotheek is dit 50% van de executiewaarde. 
Door incourant vastgoed meer te gebruiken/bezetten wordt het dus beter te financieren. 
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Commerciële banken willen in het algemeen (zonder garanties) geen incourant vastgoed 
financieren. Om toch een financiering te kunnen krijgen is dus eigen vermogen nodig. Dit 
eigen vermogen kan onder andere worden vergaard middels een CV constructie, waarbij 
(redelijk) vermogende particulieren de kans krijgen om tegen een "marktconforme prijs" 
aandeelhouder te worden van het project. Op deze manier verkrijgt de ontwikkelaar eigen 
vermogen, en spreidt hij zijn risico. Met het vergaarde eigen vermogen lukt het wel om de 
financiering te krijgen, maar houdt er rekening mee dat de aandeelhouders (lees: 
vermogende particulieren) een hoog rendement verwachten op hun geïnvesteerde geld! 

Ter toelichting onderstaand een schematisch financieringsaanvraag proces: 

Iemand heeft Vastgoed Niet genoeg 
een idee of 

... 
nodig! 

... 
Eigen Verm. .. .... 

behoefte beschikbaar 

• Weinig (niet Weinig Financiering 
genoeg) 

.... 
zekerheden 

.... 
nodig! ..... ..... 

financiering 

Lening bij derden 
~ 

Extra Verm. Asset Backed Secur. 

nodig! PROJECT 
Mezzanine 

Aandelen 
~r 

Geen vermogen 1 .. EINDE 
J 

.. 

Figuur 3.2.3: huidige proces verloop bij financieringsaanvraag. 

In principe zou een bank dus financieren indien aan bovenstaande eisen voldaan wordt. 
Bij incourant vastgoed worden in het algemeen vanuit het vastgoed en de exploitatie te 
weinig zekerheden gesteld om voldoende financiering te verkrijgen, waardoor er extra 
zekerheden gesteld moeten worden om de financiering te verkrijgen. 

Wat echter mijn verbazing wekte in een interview met een financier is de volgende quote: 
"alle zekerheden die een financier verlangt zijn overbodig, want op het moment dat een financier een 

lening verstrekt gaan ze ervan uit de verlangde zekerheden nooit nodig te hebben." 

Resumerend stel ik dat voor een financier de hoofdzaak is dat de financiering terugbetaald 
kan worden, en dat daarbij de exit-strategie een belangrijke rol speelt. In het geval van 
incourant vastgoed speelt de exit strategie een belangrijke (negatieve) rol, omdat er weinig 
zekerheden tegenover de lening gesteld worden. Gesteld kan worden dat naar schatting 75% 
van alle goede initiatieven geen project wordt als gevolg van gebrek aan (eigen) vermogen. 
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3.4 Financieringsvormen 

Belegger: "een belegger legt vermogen vast in o.a. onroerend goed, direct, dan wel indirect, met het 
doel uit de exploitatie en de verkoop van het onroerend goed een toekomstige stroom geldelijke 
opbrengsten te genereren", aldus van Gooi, Jager en Weisz 

Kijkend naar figuur 3.2.3 kunnen we een aantal financieringsvormen onderscheiden worden; 
1. financieren met lening van derden (vermogende partijen) 
2. financieren met asset backed securitisation constructie 
3. financieren met rnezzanine constructie 
4. financieren door uitgifte van aandelen 

Uiteraard is een combinatie van bovenstaande opties mogelijk. 

Nu zal iets uitgebreider ingegaan worden op deze financieringsvormen: 

Bij de ontwikkeling van vastgoed staat het verkrijgen van een financiering voorop; geen 
geld, geen ontwikkeling. Gezien het belang van de financiering worden er voortdurend 
nieuwe constructies bedacht om het benodigde kapitaal voor een project te vergaren. 
Vroeger was de financieringsprocedure redelijk doorzichtig; de bank financierde een deel en 
de rest werd met eigen geld van de projectontwikkelaar aangevuld. Tegenwoordig bestaan 
er legio andere mogelijkheden om geldelijk kapitaal aan te trekken. Dit hoofdstuk zal dan 
ook een opsomming bevatten van een aantal mogelijke financieringsconstructies. 

Financiering van vastgoedontwikkeling bij een bank 
Deze paragraaf behandelt de standaard financieringseisen die een bank stelt. Voor het 
verkrijgen van een financiering bij de bank zijn de volgende aspecten van belang: 
• Onherroepelijke bouwvergunning, evenals bestemmingsplan 
• Taxatierapport van het te ontwikkelen vastgoed 
• 60-70% voorverhuur van het te ontwikkelen vastgoed 
• Kwaliteit/solvabiliteit van de aanvrager 
• Cashflow/liquiditeit van de aanvrager 

Bovenstaande punten bepalen grofweg hoeveel een projectontwikkelaar gefinancierd zal 
krijgen van een bank. Afhankelijk van de zekerheden die een projectontwikkelaar de 
financier biedt, kan de hoogte van de financiering fluctueren. De zekerheid zit voor het 
grootste gedeelte in het recht van hypotheek op het te ontwikkelen project dat de 
projectontwikkelaar aan de bank dient te verstrekken. Voor commercieel vastgoed is dit 
recht van hypotheek meestal voldoende om een acceptabel bedrag gefinancierd te krijgen. 

Dit geldt niet voor de financiering van incourant vastgoed. Het recht van hypotheek is voor 
een financier narnelijk een zekerheid, of wel exit strategie, net als het inkomen van een 
getrouwd stel (zie voorbeeld hfst. 1). Als - door omstandigheden- het incourant vastgoed 
verkocht moet worden is de verwachte verkoopwaarde (kans op een prijs x prijs) niet zo 
groot als bij courant vastgoed omdat door de specificiteit van het pand de kans op een 
"goede" verkoopprijs veel kleiner is dan bij courant vastgoed. De financier berekent de 
financiering aan de hand van zekerheden. De zekerheden bepalen wat de financier terug kan 
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ontvangen indien de betalingsverplichtingen niet nagekomen worden. Omdat de zekerheid 
"recht van hypotheek" bij incourant vastgoed kleiner is dan bij courant vastgoed is de 
financiering die tegenover die zekerheid staat ook niet zo hoog als bij courant vastgoed. 

Bij incourant vastgoed is de waarde van het recht van hypotheek zeer moeilijk te bepalen, 
omdat de alternatieve aanwendbaarheid van incourant vastgoed minder groot is dan die van 
courant vastgoed. Daarnaast is er meestal geen vergelijkbaar object voorhanden, dus komt 
de waarde in de praktijk neer op "wat de gek ervoor geeft". De meestal geringe zekerheid 
die een bank dus heeft bij de ontwikkeling van incourant vastgoed (grondwaarde- sloop), 
leidt meestal tot een (veel) lagere financiering dan bij courant vastgoed. 
Naast het recht van hypotheek op het te ontwikkelen project kunnen er nog andere 
zekerheden verstrekt worden. Hierbij valt de denken aan het recht van hypotheek op andere 
(vastgoed)projecten ter zekerheidstelling van de financiering op het te ontwikkelen project. 
Maar het allerbelangrijkste is de inbreng van eigen vermogen in het project. Dit is enerzijds 
belangrijk omdat een bank vrijwel nooit 100% zal financieren, uit het oogpunt van de zojuist 
aangehaalde zekerheid. Anderzijds zal de financier willen dat de projectontwikkelaar laat 
zien dat hij vertrouwen heeft in het project, en dat kan door eigen vermogen in te brengen 
waarmee hij het gat dicht tussen de financiering van de bank en het benodigde kapitaal. 

Tijdens een recent gesprek met een financier kwam de volgende quote naar voren: 
"alle zekerheden die een financier verlangt zijn overbodig, want op het moment dat een financier een 
lening verstrekt gaan ze ervan uit de verlangde zekerheden nooit nodig te hebben!" 
Deze quote is op het eerste moment stof tot nadenken, maar vat precies de risico analyse van 
een bank samen. Hoewel er veel buffers en marges in een financiering worden ingebouwd, is 
het financieren van projecten een kwestie van gezond verstand en een voor de bank vrijwel 
nihil risico, banken verstrekken immers geen risicohoudend kapitaal! 
Resumerend kan men stellen dat bij financiering van een project dat incourant vastgoed 
behelst, het benodigde eigen vermogen vaak de bottleneck vormt. In de volgende paragraaf 
zal dan ook uitgebreid ingegaan worden op de verschillende mogelijkheden voor een 
projectontwikkelaar om "vreemd" eigen vermogen aan te trekken. 

financiering van het "vreemde" eigen vermogen bij vastgoedontwikkeling 
Commerciële banken willen in het algemeen geen incourant vastgoed financieren. Als er al 
gefinancierd wordt dan dient de ontwikkelaar een groot gedeelte met eigen middelen te 
financieren. Hierdoor is het bezit van eigen vermogen c.q. het vergaren van extern eigen 
vermogen van groot belang voor het realiseren van een project. Deze paragraaf zal een 
beschrijving geven van een aantal mogelijke financieringsconstructies, met als doel het 
vergroten van het eigen vermogen ten behoeve van de financieringsaanvraag. 

Er zijn legio mogelijkheden waarmee het eigen vermogen vergroot kan worden, doch de 
meest voorkomende zijn: 
• Het uitgeven van aandelen in het project of moederbedrijf (pure equity) 
• Mezzanine financieringconstructies (hybrid finance) 
• Bijlenen bij derden (senior debt) 
• Asset Backed Securities 
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat Asset Backed Securities (ASB) een totaal aparte 
vorm van financieren is, en eigenlijk zelfs een vorm van herfinancieren. 



Early phase 

Business 
start-up 
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Expansion phase 

Figuur 2.1: overzicht van de verschillende financieringsmogelijkheden per Jase1 

Pub! ic-to-Private 

Time 

Bovenstaand is bij verschillende fases van de onderneming onderzocht welke manieren te 
doen gebruikelijk zijn om kapitaal aan te trekken. Of het nu een onderneming betreft, of een 
persoon in privé, iedereen zal ergens moeten starten. Als er gestart wordt zijn er enkele 
vormen te onderscheiden om kapitaal aan te trekken. Te denken valt aan: entrepreneurs, 
subsidies, vrienden & relaties, "business angels" en "incubators". (zie figuur 2.1) Hoe verder 
men gaat, des te meer mogelijkheden komen er om kapitaal aan te trekken. De belangrijkste 
hiervan zijn waarschijnlijk "private equity" en "mezzanine". 

Onderstaand een overzicht van de verschillende financieringsvormen, waarbij rekening 
moet worden gehouden met de dubbele betekenis van eigen vermogen, namelijk: 
• fysiek eigen geld 
• aandelenuitgifte 

Figuur 2.2: overzicht van de verschillende financieringsvormen 



Het uitgeven van aandelen in het project of moederbedrijf (pure equity) 
Indien het eigen vermogen van een ontwikkelaar niet toereikend is om een project te 
financieren dan bestaat er de mogelijkheid om middels de uitgave van aandelen in het 
bedrijf of in het project, het ontbrekende kapitaal bijeen te brengen. Voordelen hiervan zijn 
dat er geen rente betaald dient te worden over de verkregen gelden en dat er vrijelijk 
beschikt mag worden over het vermogen. Daar staat tegenover dat door de uitgifte van 
aandelen in een bedrijf de eigendomsverhouding verandert. Dit betekend concreet dat de 
nieuwe aandeelhouders een bepaalde invloed c.q. macht krijgen binnen het bedrijf. Voor de 
investeerder in de aandelen heeft de aankoop eveneens twee kanten; aan de ene kant kan de 
investeerder als eigenaar van een gedeelte van het bedrijf meedelen in de eventuele winsten, 
maar aan de andere kant is de investeerder ook de laatste die uitbetaald krijgt in geval van 
een faillissement. De aankoop van een aandeel in een bedrijf is dus een risicovolle 
investering. Dit betekent dat hiertegenover een hoog (mogelijk) rendement staan. Kortom 
kan gesteld worden dat wanneer het goed gaat met de onderneming, aandelenuitgifte een 
dure manier was om meer vermogen te vergaren, en wanneer het slecht gaat is er een partij 
die het verlies meedraagt, maar hij zal ook mee willen beslissen over de onderneming. 

Mezzanine (hybrid finance) 
Een definitie van het begrip "Mezzanine" is zowel in de juridische als mede in de 
economische wetenschap niet te vinden. Van oorsprong komt het begrip "mezzanine" uit de 
architectuur, waar het tussenliggende verdieping betekent. In de financiële betekenis is 
"mezzanine" dan ook een financieringsvorm tussen eigen en vreemd vermogen. 
Mezzanine is een verzamelnaam voor hybride financieringsvormen; het heeft kenmerken 
van zowel een standaard leningsovereenkomst als van uitgifte van aandelen. Er zijn veel 
vormen van mezzanine financieringsconstructies mogelijk, met elk zijn eigen kenmerken. 
Waar de ene mezzanine financiering veel kenmerken vertoond van eigen vermogen, heeft 
een andere constructie veel weg van een "simpele" lening. Een mezzanine financiering kan 
voor uiteenlopende doelen ingezet worden. Denk hierbij aan saneren, herstructureren, 
levaraged buy out/ management buy out, of bijvoorbeeld de financiering van een beursgang. 
Op het gebied van projectontwikkeling zou voor een bedrijf dat extra kapitaal nodig heeft, 
deze vorm een prima manier zijn om vermogen aan te trekken. 

Bijlenen bij derden (senior debt) 
Indien er niet genoeg eigen vermogen voorhanden is om een project 100% te kunnen 
financieren, dan zou het extra bijlenen bij derde partijen een mogelijkheid kunnen zijn. 
Hierbij staat voorop dat het niet makkelijk zal zijn om partijen te vinden die een "normale" 
lening verstrekken met een vast rente percentage zonder dat hier enige vorm van zekerheid 
tegenoverstaat Partijen die hierin wel geïnteresseerd zijn zullen over het algemeen een 
rentepercentage verlangen dat boven het marktconforme rentetarief ligt. Bovendien, 
wellicht nog het belangrijkste, dient iedere periode het bedrag aan rente betaald te worden 
wat ten koste gaat aan de liquiditeit van de onderneming. Ten aanzien van de investeerder 
biedt het verstrekken van een "normale" lening niet veel zekerheid, alhoewel ze wel 
preferent is boven een aandeelhouder in geval van een faillissement. Als het goed gaat met 
de onderneming was de lening een goed middel, als het slecht gaat hang je echt aan vast. 



Nu zullen kort de voor- en nadelen van bovenstaande opties samengevat worden: 

1. Financieren met lening van derden (vermogende partijen) 
Bij deze financieringsoptie is het van belang om te realiseren dat deze optie altijd een hogere 
rendementseis heeft dan de marktconforme rendementseis. Afhankelijk van het risico van de 
investering kan de rendementseis oplopen tot wellO% rente. (ROl) 

2. Financieren met asset backed securitisation 
Bij deze vormen van (her-) financieren investeren beleggers vermogen in bepaalde risico's. 
Indien deze risico's niet goed berekend worden kan het goed mis gaan; een soortgelijke 
financieringsvorm heeft de financiële crisis in de VS veroorzaakt! 

3. Financieren met mezzanine constructie 
Voordeel van deze constructie is dat de financierders een marktconforme rente verlangen. 
Nadeel is dat de financierders wel nog een extra rendementseis hebben, welke vaak vertaald 
wordt in een bepaald aandeel van de uiteindelijke projectwinst 

4. Financieren door uitgifte van aandelen 
Voordeel van deze optie is dat de financierders geen vast rendement verlangen, maar wel 
een meedeling in het resultaat, en invloed op de besluitvorming. De invloed op de 
besluitvorming kan beperkt worden, maar daarmee wordt direct de doelgroep van 
potentiële investeerders beperkt, want hun risico wordt daarmee meteen groter. 



3.5 Relevante bedrijfseconomische criteria 

In de onderzoeksvraag komen een aantal bedrijfseconomische criteria aan de orde. Er wordt 
gesproken van een effectieve samenwerkingsvorm die de financiering (beter) haalbaar maakt en 
de exploitatie in het vastgoed (meer) rendabel maakt. We zullen nu kort toelichten wat wij in dit 
onderzoek verstaan onder een effectieve samenwerkingsvorm en rendabele exploitatie. 

Wanneer is een samenwerkingsvorm effectief? 
Een samenwerkingsvorm is effectief wanneer de samenwerkende partijen voordeel hebben 
van de samenwerking met elkaar. Dit voordeel kan direct of indirect zijn. Een direct voordeel 
zou bijvoorbeeld een kostenbesparing kunnen zijn. Indien partijen hun inkoop bundelen 
kunnen ze meer korting krijgen, dan wanneer ze apart inkopen. Een indirect voordeel is 
bijvoorbeeld de acquisitie van een opdracht door een samenwerkende partij. Voorwaarde 
voor de samenwerkingsvormen in dit onderzoek is dat de overheid er een rol in speelt, en 
dat de financiering voor de ontwikkeling en realisatie van het project verkregen wordt. 

Wanneer is een exploitatie rendabel? 
In dit onderzoek wordt met exploitatie de onderneming in het vastgoed bedoeld. De 
rendabiliteit van zulk een onderneming kan op meerdere manieren bekeken worden. Een 
buurthuis hoeft niet financieel rendabel te zijn, om toch rendabel te zijn voor de 
maatschappij. Want als de jeugd niet in het buurthuis terecht kon zouden ze waarschijnlijk 
(voor de gemeente) meer schade berokkenen. Omdat in dit onderzoek de projecten die 
gemeenschapsteun genieten buiten beschouwing worden gelaten kunnen we stellen dat de 
exploitaties in dit onderzoek financieel rendabel moeten zijn. Ze moeten aan het eind van het 
jaar geen verlies maken, zodat ze de financieringslasten (makkelijk) kunnen betalen. Op die 
manier loopt de exploitatie van het vastgoed geen gevaar en blijft "het project" bestaan. 

Wanneer is een oplossing duurzaam? 
De bedachte oplossing is duurzaam als deze er enerzijds voor zorgt dat er meer initiatieven 
verwerkelijkt kunnen worden (doordat de financiering verkregen wordt) en anderzijds 
ervoor zorgt dat de exploitatie in het vastgoed er beter van wordt. Het belangrijkste is dat er 
op geen enkel vlak in de exploitatie negatieve neveneffecten mogen ontstaan door het model. 

Uitleg hefboomwerking 
Rente over vreemd vermogen is aftrekbaar van de winst voor belasting, onder voorbehoud. 
Onder voorbehoud, omdat door de belasting voorwaarden gesteld zijn aan deze bepaling, te 
denken valt aan de "Thincap" regeling, artikellOD, wet VPB 1969, die voorschrijft dat als een 
belastingplichtige "teveel" met vreemd vermogen gefinancierd heeft niet alle rente 
aftrekbaar is van de winst voor belasting. Hoe meer met vreemd vermogen gefinancierd kan 
worden, des te minder eigen vermogen nodig is. Ervan uitgaande dat het rendement op het 
eigen vermogen groter is dan de te betalen rente over het vreemd vermogen is het beter om 
zoveel mogelijk vreemd vermogen te gebruiken voor een investering. 
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Hoofdstuk 4: Veldonderzoek 

4. 1 Cases uit de dagelijkse praktijk 

Parkstad Limburg Stadion 

Figuur 4.1.1: Parkstad Limburg Stadion 

Omstreeks 1994 ontstond bij de betaalde voetbal organisatie (BVO) Roda JC de behoefte aan 
een nieuw stadion. Er ontstonden allerlei dromen over de nieuwe huisvesting die even snel 
weer verdwenen toen bleek dat niemand de ontwikkeling en realisatie wilde financieren. 

Doordat het oude stadion niet meer voldeed aan de eisen ontstond er de noodzaak om op 
zoek te gaan naar manieren om toch de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe stadion 
gefinancierd te krijgen. Projectontwikkelaar Wyckerveste bedacht een concept om het 
nieuwe stadion te ontwikkelen, maar hiervoor was wel de hulp van de gemeente nodig . .. 

In september 1999 is het dan eindelijk zo ver: de bouw van het nieuwe stadion start. 
Hoe kan het dat nu wel een financiering verkregen is voor de ontwikkeling en realisatie? 

Projectontwikkelaar Wyckerveste bedacht dat als de loze ruimtes onder de tribunes van het 
stadion opgevuld konden worden met retail en leisure functies, op die manier de 
financieringslasten voor BVO Roda JC geminimaliseerd konden worden. Door enkele 
stukken grond rondom het stadion te verkopen werd eigen vermogen verkregen. Op basis 
van de afgesloten (courante) huurcontracten werd een financiering verkregen voor een 
incourant gebouw met courante onderdelen. Doordat er nog enkele belangrijke 
huurcontracten met "grote" retailers werden afgesloten lukte het projectontwikkelaar 
Wyckerveste om de financiering te verkrijgen bij een commerciële bank. 



Onderstaand een schematische voorstelling van het bedachte concept: 
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Figuur 4.1.2: schematische voorstelling concept Parkstad Limburg Stadion 

Waar vroeger dus niks onder de tribunes was, is die ruimte nu ingevuld met gebruiksruimte. 
In eerste instantie moet dus wel een hoger geldbedrag geleend worden, maar daar staat 
tegenover dat er ook meer zekerheden geboden kunnen worden middels dit concept. De 
gemeente moet meehelpen bij het wijzigen van het bestemmingsplan, om zo planologisch de 
retail- & leisure functies mogelijk te maken in het stadioncomplex. Indien bovengetoond 
concept optimaal uitgevoerd kan worden, zou een BVO nul huisvestingslasten hebben. 
Hierdoor wordt het risico voor een financier dus klein, en wordt de financiering makkelijk 
verkregen voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuw stadion. 

Belangrijk in dit verhaal is om te begrijpen dat het stadion minder incourant is geworden 
doordat commerciële ruimtes onder de tribunes zijn gevestigd. Indien Roda JC slechter 
presteert, zal de BVO wel minder inkomsten hebben, maar de inkomsten van commerciële 
ruimtes in het stadion blijven ongewijzigd. Daardoor kunnen de financieringslasten betaald 
worden, en daardoor besluit een bank de financiering te verstrekken. 



Snowworld Landgraaf 

Figuur 4.1.3: indoorskiparadijs snowworld landgraaf 
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SnowWorld Landgraaf is 's werelds grootste indoor wintersportresort. Het wintersportdorp 
is gelegen in het Zuid-Limburgse Landgraaf. Boven op een voormalige mijn is een grote hal 
gebouwd welke het gehele jaar door gekoeld is tot - 4 graden celsius. De alternatieve 
aanwendbaarheid van het vastgoed is nagenoeg nul, en derhalve zal de executiewaarde ook 
erg laag zijn. Commerciële banken staan niet te springen om dit soort vastgoed te 
financieren. Aangezien de exploitant volhardend en creatief was lukte het hem toch om het 
gebouw gefinancierd te krijgen en een indoor sneeuwpiste aan te leggen in Nederland. 

Hoe is het deze exploitant gelukt om de financiering te verkrijgen? 

Toen de exploitant met het idee aanklopte bij een commerciële bank met de vraag of hij een 
financiering kon krijgen voor een indoor sneeuwpiste in Nederland verklaarden ze hem voor 
gek. De bank wilde wel een deel financieren maar dan zou de exploitant toch echt een groot 
gedeelte met eigen vermogen moeten financieren. Daar de exploitant (te) weinig eigen 
vermogen had, leek het idee aanvankelijk te mislukken. Totdat vanuit enkele vermogende 
wintersportfanaten het idee geopperd werd om allemaal een steentje bij te dragen; in ruil 
voor een ski abonnement legde elke investeerder € 10.000,- in. Zo lukte het de exploitant het 
benodigde eigen vermogen bij elkaar te brengen. De bank financierde de rest. 

Nu, 5 jaar later, presteert het indoor wintersportresort boven verwachting en renderen de 
"founders" - de vermogende particulieren die vermogen ter beschikking stelden - erg goed. 

Stel dat niemand heil had gezien in het idee, dan zou er nu geen indoor skiparadijs zijn in 
landgraaf, want geen enkele financier wilde aanvankelijk investeren in het skiparadijs. 
Jaarlijks komen er circa 1 miljoen bezoekers naar dit skiparadijs. Maatschappelijk gezien dus 
een belangrijke speler voor gemeente Landgraaf. De miljoen bezoekers creëren een omzet 
van circa 25 miljoen euro per jaar. Economisch gezien dus ook een belangrijke speler. Het 
fenomeen dat hier te herkennen valt is dat niemand in een nieuw idee wilt investeren, totdat 
het een succes blijkt te zijn, want dan wilt iedereen meegenieten. 
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4.2 Resultaten interviews 

Ten behoeve van dit onderzoek heb ik mensen geïnterviewd welke dagelijks kampen met 
financieringsaanvragen, en incourante vastgoedobjecten. Onderstaand een overzicht van de 
geïnterviewde mensen: 
Tbl41 "t d a e . : gem erv1ew e personen 
Naam Functie 
Hessel Meijer Projectontwikkelaar 
Jan Baggen Projectontwikkelaar 
Leon Rulkens Projectontwikkelaar 
Tom Bleker Projectontwikkelaar 

JanJanssen Acquisiteur 
RolandMarx Financier 
Ralph Watervoort Financier 
Hans van de Ven Financier 
RonPeters Financier 
Will Terpstra Wethouder 
Frans Krasovec Wethouder 

De belangrijkste aspecten die uit de interviews naar voren kwamen zal ik hieronder kort 
behandelen. 

Een projectontwikkelaar kijkt vooral naar hoe zijn risico verspreid kan worden. In principe 
wil hij iets ontwikkelen wat veel inkomsten genereert, zonder dat het veel moeite kost. Liefst 
zou een projectontwikkelaar het te ontwikkelen concept al op voorhand verhuurt of verkocht 
willen hebben. Dan verstrekt een financier namelijk direct de lening en kan de 
projectontwikkelaar starten met de ontwikkeling en realisatie, zonder al te veel risico's. 

Een financier kijkt vooral naar het rendement dat de investering oplevert. Hierbij geldt 
onvoorwaardelijk dat het rendement inherent is aan het risico dat verbonden is met de 
investering; hoe hoger het risico van de investering; des te hoger zal de rendementseis zijn. 

De achterliggende rekenmethode voor een investeringsbeslissing is gebaseerd op de kans dat 
de investering niet terugbetaald kan worden en de schade die daardoor geleden wordt. Het 
vangnet wordt bepaald door de zekerheden die tegenover de investering gesteld zijn. Denk 
hierbij aan de waarde van het gebouw, de waarde van de grond waar het gebouw op staat, 
waarborgen en garanties, of andere onderpanden die afgegeven zijn bij de financier. 

De overheid is een orgaan voor de maatschappij. In tegenstelling tot de projectontwikkelaar 
en financier dient zij een maatschappelijk belang. In principe heeft de overheid ook geen 
winstoogmerk; op papier dienen inkomsten en uitgaven gelijk te zijn. Alles wat de overheid 
doet, wat "de markt" niet zou doen wordt gezien als verkapte subsidie. 

De overheid beslist over bestemmingswijziging. Een projectontwikkelaar loopt in vrijwel alle 
ontwikkelingen tegen een zogenaamde "artikel 19 procedure"; de verkorte juridische 



procedure die een bestemmingswijziging mogelijk maakt. Zodoende kan gesteld worden dat 
voor alle projecten die incourant, maatschappelijk, vastgoed behelzen samenwerking met de 
overheid noodzakelijk is. Het spanningsveld in deze samenwerking wordt veroorzaakt door 
de tegengestelde doelen van de samenwerkende partijen; de projectontwikkelaar heeft een 
eigen, financieel, belang bij de samenwerking; de overheid een maatschappelijk belang. Ook 
het politieke spel speelt hierbij een belangrijke rol; het is namelijk in sommige gevallen 
makkelijker om te handelen naar de wens van de kiezer, dan verstandig te handelen. 

Voor wat betreft de privatiseringsslagen kan opgemerkt worden dat dit in veel gevallen een 
slechte zaak is geweest voor de overheid. Neem een schouwburg. Eerst wordt deze verkocht 
aan een private partij. De markt eist dat de schouwburg multifunctioneler wordt om 
rendabel te zijn. Dus wordt een horecavergunning aangevraagd (bestemmingswijziging). 
Vervolgens oppert een bestuurder van de schouwburg dat hij "een vriend bij de gemeente" 
heeft die misschien wel voor subsidie kan zorgen. Met enige politieke druk wordt gezorgd 
voor de subsidie, en de private partij lacht, want zij hebben nu een gebouw én de subsidie. 

Incourant vastgoed is al incourant omdat het niet effectief gebruikt wordt; een stadion wordt 
gebouwd om 20 wedstrijddagen per 365 dagen gebruikt te worden, ofwel 5% bezetting. 
Eigenlijk is het dus belachelijk om een gebouw voor circa 50 miljoen euro te realiseren, 
terwijl men op voorhand weet dat het maar voor 5% per jaar gebruikt wordt. Echter de 
maatschappelijke waarde die een stadion met zich meebrengt zorgt ervoor dat toch besloten 
wordt om een stadion te realiseren. 

De overheid onderstreept het maatschappelijke belang; zoals wethouder Terpstra opmerkt: 
" ... zeg een Amsterdammer dat je in Kerkrade woont, en hij weet niet waar je vandaan komt, 
maar zeg je hem dat je bij Roda JC woont weet hij dat je een Zuiderling bent ... als hij het tegen die tijd 
niet al aan je accent gehoord had ... " 

" ... Het is jammer dat de economische spin of! van een zogenaamd "landmark" moeilijk te 
quantificeren is, want anders zou de ftnancieringsaanvraag veel soepeler verlopen .. . ", aldus een 
geïnterviewde projectontwikkelaar. 

"Politiek is emotio ... Projectontwikkeling is ratio" 

Wat een ondernemer kan verdienen vormt de capaciteit voor het terugbetalen van de lening. 
Hierbij is de kwaliteit van de ondernemer van belang (losse particulier of een grote keten?) 
en de capaciteit geeft aan welke zekerheid onder andere tegenover de lening gesteld wordt. 
Als we het over incourant vastgoed hebben is het pakket van zekerheden niet toereikend. 
Dus regel voor (ontwikkelen van) incourant vastgoed is dat de initiatiefnemer meer eigen 
vermogen nodig heeft, dan wanneer courant vastgoed gefinancierd moet worden. 

PPS constructies lijken op papier ideaal; in de praktijk blijken ze vaker niet te werken. Reden 
hiervoor zou de discrepantie tussen maatschappelijk en individueel belang kunnen zijn. In 
principe vertrouwt de maatschappij de ondernemer niet, omdat hij over de rug van de 
maatschappij zijn brood verdient. Aangezien de maatschappij voor 10% uit ondernemers 
bestaat en voor 90% uit "burgers" is het politiek gezien het makkelijkst om steeds de kant 
van de burgers te kiezen, immers zij vormen het grootste "kiespubliek". 



Hoofdstuk 5: Onderzoeksanalyse 

5.1 Theorie 

Uit de bestudeerde literatuur blijkt dat de financiering van incourant vastgoed een moeilijk 
proces is. Onderstaand nogmaals de aandachtspunten uit de vorige twee hoofdstukken. 

Fasering 
De levenscyclus van een (incourant) gebouw kan opgedeeld worden in een aantal fasen. 
Deze fasen zijn achtereenvolgens; initiatieffase, realisatiefase, exploitatiefase, en dan of wel 
herontwikkeling of sloop van het gebouw. De financiering is nodig in de initiatieffase, terwijl 
er pas fysiek opbrengst ontstaat na de realisatiefase. Deze discrepantie zorgt voor de eerste 
moeilijkheid. 

Organisatievorm 
Inherent aan incourant vastgoed is dat het voor veel partijen onaantrekkelijk is; een financier 
belegt zijn geld liever in risicomijdende projecten; een projectontwikkelaar heeft liever een 
gebouw waarvan het leegstandrisico kleiner is dan bij incourant vastgoed. De gemeente is de 
enige instantie die incourant (maatschappelijk) vastgoed graag in hun regio ziet verschijnen, 
waarbij wel opgemerkt moet worden dat leegstaand incourant vastgoed een doom in het 
oog is voor zowel de gemeente, als voor de ontwikkelaar, als ook voor de financier. De meest 
gebruikte samenwerkingsvorm binnen onderzochte projecten is de bouwteam vorm, waarbij 
de opdrachtgever direct contact heeft met de architect, de specialisten, en de aannemer. Ook 
heeft de opdrachtgever direct contact met de gemeente waardoor gesproken kan worden van 
een publiek private samenwerkingsconstructie, variant "joint venture", of "concessiemodel". 

Financiering 
Financiering van incourant vastgoed is een struikelblok. De moeilijkheid schuilt in het feit 
dat de zekerheden weinig zijn in relatie tot de financieringsbehoefte. Dit brengt met zich mee 
dat eigen vermogen noodzakelijk is om de financiering te verkrijgen. Deze eis zorgt ervoor 
dat er nog maar enkele financieringsvormen geschikt zijn voor de financiering van incourant 
vastgoed, namelijk; A) geheel eigen vermogen, B) eigen vermogen (+X)+ vreemd vermogen, 
waarbij "X" aandelenuitgifte kan zijn, maar ook een lening bij derden, of verpandingen. Er 
zal in ieder geval extra zekerheid gesteld moeten worden. Financieren met alleen eigen 
vermogen is minder aantrekkelijk dan optie B (in iedere vorm), vanwege het hefboomeffect. 
Bij optie B zijn een aantal varianten mogelijk. In dit onderzoek wordt gesteld dat de 
ontwikkelaar niet genoeg eigen vermogen tot zijn beschikking heeft, en dat de financier niet 
het volledige gat kan dichten met de te verstrekken lening. Het staat dus onomstotelijk vast 
dat de ontwikkelaar op de één of andere manier vermogen moet aantrekken. Dit zou op vele 
manieren kunnen, maar de meest gebruikelijke zijn lening, aandelenuitgifte, of een hybride 
financieringsvorm. Per project zullen de voor- en nadelen van elke vorm tegen elkaar 
afgewogen moeten worden en op basis van deze afweging moet voor één financieringsvorm 
gekozen worden. 
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5.2 Praktijk 

Uit de afgenomen interviews blijkt ook dat de financiering van incourant vastgoed een punt 
is waar veel ontwikkelingen op stuk lopen. Er zijn inmiddels enkele sluipwegen ontdekt, 
echter deze rnanieren zijn niet allemaal even legaal, het zijn sluipwegen. 

De belangrijkste punten uit de interviews komen onderstaand nogmaals naar voren en 
vormen min of meer randvoorwaarden voor de te bedenken oplossing van het probleem. 

Projectontwikkelaar I Acquisiteur 
• Een projectontwikkelaar probeert altijd zijn risico's te minimaliseren (door ze 

bijvoorbeeld te spreiden over meerdere huurders) 
• Een projectontwikkelaar heeft het liefst het gebouw op voorhand verhuurt of 

verkocht. Verhuur alleen aan ondernemers, verkoop ook aan beleggers. 
• Incourant vastgoed is al incourant omdat het heel ineffectief benut wordt (denk aan 

single use gebouw en de lage bezettingsgraden) 
• De besluitvorming is gebaseerd op potentiële, individuele (financiële) winst. 

Financier I Belegger 
• Een financier kijkt vooral naar de zekerheden die tegenover een lening staan. 
• Hierbij is risico en rendementseis inherent aan elkaar. 
• De besluitvorming is gebaseerd op de kans dat een lening niet terugbetaald kan 

worden en de schade die de financier hierdoor lijdt. 
• Wat een exploitant kan verdienen vormt zijn terugbetaalcapaciteit De kwaliteit van 

de exploitant van de onderneming (los of keten) is hierbij belangrijk. 
• Incourant vastgoed kan niet ontwikkeld worden zonder eigen vermogen of 

zekerheden (zoals bijvoorbeeld een gemeentegarantie inzake de te betalen huur) 

Overheid 
• De overheid dient een maatschappelijk belang, en heeft geen winstoogmerk. 
• De overheid beslist over een bestemmingswijziging. 
• Het politieke spel speelt een belangrijke rol in dit proces; de kleur van de zittende 

politiek, en het gemeentelijk beleid, zijn bepalend voor de uitkomst van het proces. 
• Over de privatiseringsslagen kan opgemerkt worden dat deze in veel gevallen een 

verslechtering vormen voor de (financiële) positie van een gemeente. 
• De overheid onderstreept in alle gevallen het maatschappelijk belang van incourant 

vastgoed, echter soms is het makkelijker om het belang niet te onderstrepen, omdat 
hierdoor kiezers gewonnen worden, of omdat het simpelweg teveel werk meebrengt. 

• PPS constructies lijken op papier ideaal, maar door de discrepantie in belangen van 
de publieke en private partijen ontstaat een spanningsveld. Dit spanningsveld heeft 
meestal tot gevolg dat PPS constructies "consensus projecten" zijn; indien de private 
partij de overheid helpt, kan de private partij geholpen worden door de overheid. 



5.3 Analyse 

In principe kunnen we uit de literatuur en de resultaten van de interviews de huidige 
situatie beschrijven. De gewenste situatie wordt gevormd door een organisatievorm die het 
verkrijgen van een financiering vergemakkelijkt, en de exploitatielasten (financieringslasten) 
verlicht, waardoor de exploitatie in het vastgoed meer rendabel wordt, waardoor ook weer 
de financiering makkelijker verkregen zou kunnen worden. 

De huidige situatie kunnen we als volgt beschrijven: 

De financiering van incourant vastgoed is voor veel ontwikkelingen een struikelblok, omdat; 
• De meeste ontwikkelaars niet genoeg eigen vermogen ter beschikking willen of 

kunnen stellen om een ontwikkeling zelf te financieren. 
• De zekerheden in alle gevallen niet toereikend zijn voor een financier om op basis van 

die zekerheden een lening te verstrekken. 

Doordat een ontwikkelaar zich in bochten moet wringen om een financiering te verkrijgen 
zijn de financieringslasten hoger dan wanneer de complete financiering van een commerciële 
bank verkregen zou zijn tegen een "normaal" marktconform rendement (nu+/- 5,5%- 6%). 
Vermogende particulieren eisen circa 8%-10% rendement op een "risicovolle investering". 

Doordat de financieringslasten hoger zijn, worden de exploitatielasten ook hoger, immers de 
ontwikkelaar betaalt hier niet voor! Om een rekenvoorbeeld te geven: 1% meer rente op een 
financiering van 5 miljoen betekent € 50.000,- meer rente per jaar betalen. Als we dit vertalen 
naar een exploitatie (van bijvoorbeeld een zwembad, zie ook inleiding) komt het neer op een 
lastenverhoging van circa € 4000,- per maand. Ga ervan uit dat een zwembadexploitatie per 
entreekaart één euro winst maakt. Met de verhoogde financieringslasten zouden dan 4000 
bezoekers extra aangetrokken moeten worden per maand om hetzelfde resultaat te krijgen. 
(afgezien van eventuele stijging van nevenopbrengst ( drank&spijs, reclame, parkeren, etc.) 

De gewenste situatie kunnen we als volgt beschrijven: 

• De developers hoeven minimaal eigen vermogen in een ontwikkeling te investeren, 
of de risico's van de investering moeten weggezet kunnen worden. 

• De financier krijgt voldoende zekerheden om het resterende gedeelte te financieren 
tegen zo laag mogelijke financieringslasten (minimale rente en minimale aflossing). 

• De exploitatie in het vastgoed moet er financieel niet op achteruit gaan. 
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Hoofdstuk 6: Het DMS financieringsmodel 

D - Developer(s) 
M - Mernber(s) 
S - Supplier(s) 

Developer(s) 
Met de developer(s) worden de ontwikkelaars bedoeld. Voorbeelden zijn een ontwikkelaar, 
een gemeente, en een exploitant. Voorop moet staan dat de ontwikkelaars voordeel hebben 
bij de ontwikkeling van het incourant vastgoed. Zo zal de gemeente maatschappelijke winst 
boeken bij de ontwikkeling, de projectontwikkelaar financiële winst en de exploitant 
(hopelijk) ook financiële winst door het ontwikkelde goed (bedrijfsrnatig) te exploiteren. 

Member(s) 
Mernber(s), ook wel founder(s) genoemd, zijn mensen die een ontwikkeling helpen starten. 
Het stichtereffect, of faunder effect, is de invloed die de stichtende individuen hebben op de 
nakomelingen. Dit effect is dubbelzijdig positief; 

1. De memhers verbinden hun naam aan het project; dit geeft aan dat de memhers 
vertrouwen hebben in het project, waardoor andere partijen zich ook graag aan het 
project willen commiteren. (concept van trekkers en duwers) 

2. De memhers geven (financiele) steun aan het project; hierdoor wordt het verkrijgen 
van de financiering makkelijker; en dus de exploitatielasten lager. 

De memhers rnaken "winst" door de exposure die zij in het project verkrijgen. 

Supplier(s) 
De supplier(s) zijn de leveranciers van een project. Buiten kijf staat dat deze leveranciers baat 
hebben bij het project. In de onderzochte projecten mogen we ervan uit gaan dat elke 
(continu) leverancier quanturnkorting gaat verstrekken op hetgeen geleverd wordt. Indien 
mogelijk zouden de leveranciers deze quanturnkorting kunnen quantificeren, contant rnaken 
en vooruitbetalen aan de exploitant cq. projectontwikkelaar. Hierdoor kan een leverancier 
een bepaalde positie binnen de exploitatie verwerven. Uiteraard krijgt hij ook bij elke 
levering de marktconforme prijs betaald, zonder korting! 

Doordat de developer(s), rnernber(s), en supplier(s) geld in de initiatieffase beschikbaar 
stellen wordt de financiering makkelijker verkregen. Doordat de financiering makkelijker 
verkregen wordt, zijn de financieringslasten lager. Daardoor wordt de exploitatie verlicht. 
De verlichting van de exploitatie staat min of meer gelijk aan de vooruitbetaalde kortingen. 

Dus doordat developer(s), rnernber(s) en SUPPLIER(S) geld in de initiatieffase beschikbaar 
stellen kan de ontwikkeling gestart worden, met lagere financieringslasten, terwijl de 
exploitatie er niet slechter op wordt. 
Nevenopbrengsten in de exploitatie moeten niet vergeten worden, bijvoorbeeld reclame- en 
parkeeropbrengsten; opbrengsten die voortkomen uit de tijd waarin we leven; parkeren kost 
tegenwoordig overal geld, en reclame wordt steeds belangrijker en duurder, dus hier kan 
geld verdiend worden, dit geld kan meegenomen worden in de financieringsaanvraag! 



6.1 Statische beschrijving 

Onderstaand een afbeelding van de oplossing: 

financieringsaanvraag 

Figuur 6.1.1: schematische voorstelling van de oplossing 

Bij deze oplossing rijst natuurlijk meteen de vraag hoeveel de verschillende actoren moeten 
betalen I inleggen, teneinde deel te nemen aan het project. In deze constructie is het niet de 
bedoeling dat de actoren zeggenschap krijgen in de exploitatie of invloed krijgen op de 
besluiten in de exploitatie. 

Hoe te bepalen wie hoeveel moet betalen? 

Developers: 10% per developer 

Members: 1% per memher 

Suppliers 0,1% per supplier (naar rato!) 

Figuur 6.1.2: schematische voorstelling van de (fictieve) verdeelsleutel 

De oplossing zou doorgetrokken kunnen worden door "de burgers" erbij te betrekken. 
DMS BV heeft een concept bedacht, toegespitst op maatschappelijk vastgoed: 
De burgers krijgen een brief, waarin gevraagd wordt of men "een steentje wilt bijdragen". 
Deze steen heeft een symbolische waarde; de houder ervan vindt het verwerken van zijn 
naam in het gebouw veel meer waard dan de kostprijs van de baksteen. Deze (extra) gelden 
kunnen weer meegenomen worden in de financieringsaanvraag. 
Duidelijk moet zijn dat er in de totale keten van developers, members, suppliers & users 
gekeken moet worden naar manieren om geld naar de initiatieffase in te halen ten behoeve 
van de financieringsaanvraag. Naarmate de noodzaak om vermogen aan te trekken groter 
wordt, worden meer manieren gevonden. (als de nood het hoogst is, is de redding nabij!) 



6.2 Dynamische beschrijving 

Voor de beschrijving van mijn model gebruik ik een discotheek in Nederland als voorbeeld. 

Totale investering voor ontwikkeling & realisatie (incl. afbouw) 
De bank wil financieren, echter niet meer dan 50% 
Totaal benodigd eigen vermogen: 

We starten boven in de piramide met ons "geld inzamel proces". 

€ 8.000.000,
€ 4.000.000,-
€ 4.000.000,-

(8 mln.) 
(4 mln.) -/-
(4mln.) 

Direct betrokken in de initiatieffase zijn de projectontwikkelaar, de gemeente en de 
exploitant. Deze mensen gaan de discotheek ontwikkelen en noemen we "developers". 
Vervolgens gaan we de developers vragen of er mensen zijn die "member" willen worden. 
Bijvoorbeeld toekomstige bezoekers die een jaarabonnement nemen, vooraf te betalen, of 
mensen die graag tegen een "vergoeding" hun naam op de muur in de VIP zien staan. 
Naamsbekendheid is ook belangrijk en duur! (denk aan de naam Heineken Music Hall). 
Langzaam komen we dan beneden aan in de piramide waar we de "suppliers" vinden. Dit 
kunnen leveranciers zijn van bouwstoffen, maar ook uit de exploitatie. We vragen de 
leveranciers om de korting te berekenen die wij zouden ontvangen op basis van ons project. 
Bij bouwstoffen zijn dit eenmalige kortingen, vanwege het projectmatige karakter van de 
realisatiefase. Bij exploitatietechnische leveranciers zijn dit veelal leveringen met een 
periodiek karakter; de kern van de exploitatie is continu, met daaromheen een projectmatige 
schil, waarin met enige regelmaat vergelijkbare projecten plaatsvinden. Deze leveranciers 
zullen de korting dus moeten schatten. Derhalve zullen hier afspraken gemaakt moeten 
worden met betrekking tot de periode waarover de korting berekend wordt. De kortingen 
vooruit ontvangen (als developers) impliceert wél dat er een bepaalde verbintenis ontstaat 
tussen de developers en de suppliers. Hierdoor zou de exploitant van discotheek gebonden 
zijn aan de suppliers. Dus overeengekomen moet worden dat de exploitant en de supplier 
van elkaar af kunnen komen, doordat de exploitant de supplier afkoopt. Het afkoopbedrag 
dient in dit geval of vooraf bepaald te worden, middels een verdeelsleutel/ staffel, of dient 
ter tijde door een vooraf aangewezen instantie bepaald te worden. Ter verduidelijking: de 
korting die ontvangen wordt in de initiatieffase dient terugbetaald te worden aan de 
suppliers op het moment dat er een factuur voor de gemaakte kosten gestuurd wordt. 
Terug naar het rekenvoorbeeld ... 

De developers (projectontwikkelaar, exploitant en gemeente) investeren: 
De projectontwikkelaar investeert zelf € 1.000.000,-
De gemeente stelt de grond ter beschikking aan de projectontwikkelaar voor € 5,- per 
vierkante meter. De projectontwikkelaar mag op begane grond een supermarkt vestigen en 
daarboven een discotheek met 3 verdiepingen. Doordat een supermarkt onder de discotheek 
gevestigd wordt stijgt de grondwaarde naar € 130,- per vierkante meter. Hierdoor ontstaat 
een meeropbrengst (voor de ontwikkelaar) van € 375,000 GEMEENTE -7 BESTEMMING! 
De exploitant van de onderneming kan zelf € 625.000,- investeren. 

Totale developersopbrengst komt hiermee op: € 2.000.000,-



De memhers die gevonden worden zijn de volgende: 
• 150 jaarabonnementen á € 1000,- per stuk. 
• Externe belegger koopt geluid, licht & video en least dit terug aan de exploitant. Door 

de korting die de belegger hierdoor ontvangt op de totale installatie, wordt aflossen 
goedkoper dan zelf financieren. (liquiditeitsvoordeel & risicospreiding) 

Totale memheropbrengst komt hiennee op € 1.425.000,-

Vervolgens wordt naar de suppliers gekeken. 
Voor het gemak gaan we alleen in de op de exploitatietechnische suppliers. 

De suppliers (inkoop & personeel) die gevonden worden zijn de volgende: 
• De levering van een bepaald biermerk levert € 500.000 voor de eerste 4 jaar, hiervan is 

€ 400.000,- terug te betalen kortingen en eenrnalig € 100.000,- voor exposure. 
• De levering van bepaalde merken gedestilleerde drank levert voor het eerste jaar op: 

o € 10.000 energy drink (5+5) 7 (terugbetalen+exposure) 
o € 10.000 champagne (5+5) 
o € 20.000 vodka (10+ 10) 
o € 30.000 rum (20+ 10) 
o € 30.000 whisky (20+ 10) 

• Het uitzendbureau betaalt € 100.000,- voor de garantie dat zij het eerste jaar het 
personeel mogen aanleveren en verlonen (€ 50.000,-) en exposure krijgen (€ 50.000,-) 
telkens als de discotheek geopend is. 

Totale supplieropbrengst komt hiennee op € 700.000,

(waarvan vrij besteedbaar (100+5+5+ 10+ 10+ 10+50 =) € 190.000,-
(waarvan het eerste jaar (400/4+5+5+ 10+20+20+50 =) € 210.000,- terugbetaald moet worden 
(waarvan het 2e, 3e en 4e jaar (3*(400/4) =) € 300.000,- in totaal terugbetaald moet worden. 
Er moet dus in totaal in 4 jaar € 550.000,- terugbetaald worden. (= € 127.500,- per jaar) 
EN! Het licht en geluid moet terugbetaald worden, zijnde € 127.500,- per jaar. 

Het "geld inzamel proces"levert ons in de initiatieffase € 4.125.000,- op. Dit houdt in dat het 
project gefinancierd wordt door de bank. 
Hierdoor betalen we geen rente op ons eigen vermogen. (€ 4.125.000,-) In het geval dat dit 
aangetrokken zou zijn bij een vermogende particulier was hier minimaal 8% rente over 
verschuldigd geweest. Dit vormt een besparing van € 330.000,- aan rente per jaar. 

Door "de oplossing" moet per jaar € 255.000,- betaald worden, en wordt per jaar € 330.000,
bespaard. Dit betekent dat de exploitant netto € 75.000,- bespaart per jaar. 

Nu gaan we proberen om nog meer te verdienen met andere suppliers: 
We verkopen de parkeerrechten voor € 200.000,- per jaar aan een parkeerplaatsexploitant 
We verkopen de cateraarrechten voor € 50.000,- per jaar aan een snackbarexploitant 
We verkopen zendtijd (reclame) op de tv schermen in de discotheek voor € 52.000,- per jaar. 
Dit levert, in totaal, nog eens € 302.000,- op per jaar. 
In totaal zou de exploitant dus € 377.000,- per jaar meer kunnen verdienen. 
Hiermee zou de huur elk jaar gegarandeerd zijn. 
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6.3 Bijsluiter bij het model 

Voor gebruik van het model is het volgende van belang: 

• Het model is in principe op elke ontwikkeling van toepassing, echter naarmate de 
ontwikkeling incouranter vastgoed betreft, wordt gebruik van het model essentiëler. 

• Developers moeten op zoek naar rnernbers, suppliers, en eventueel users. 

• De effectiviteit van het model schuilt in de creativiteit van de developers, hier geldt: 
o Meer noodzaak, meer creativiteit, maar dan ook meer communicatie 
o Eenmaal een nieuwe rnanier gevonden, wordt elke herhaling effectiever 

• De zoektocht naar rnernbers wordt gestart door een overzicht te rnaken van aan te 
bieden producten, zoals de naam van een stadion (philips stadion). Vervolgens 
worden deze producten, voor zover nog niet op voorhand verkocht, in de markt 
aangeboden, en verkocht tegen de hoogste biedprijs. 

• Voor de zoektocht naar "suppliers" is het raadzaam om de suppliers te rangschikken 
naar absolute kortingen; hoe meer korting de supplier kan geven, des te interessanter 
wordt de supplier voor hulp bij de financieringsaanvraag. 

• Voor de realisatie van het project is de korting te berekenen, omdat het een project 
betreft. Een project kent een begin en een eind, en dus ook een vast bedrag. 

• Voor de exploitatie in het project zijn de kortingen in de meeste gevallen alleen te 
quantificeren, omdat het continu leveringen aan de exploitatie betreffen. Hier zal 
goed gerekend en gecommuniceerd moeten worden. 

• Indien niet genoeg vermogen vergaard wordt met bovenstaande opties, kunnen de 
developers overgaan tot een zoektocht naar users die mee willen helpen. Hierbij kan 
gedacht worden aan sponsors (club van 100), maar ook aan burgers die een 
eenmalige schenking willen doen aan het project. Belangrijk voor deze zoektocht is 
om creatief te zijn, doch uiterst voorzichtig, want mensen kunnen ook een negatieve 
indruk krijgen van "bedelaars gedrag". 



Hoofdstuk 7: Validatie van de oplossing 

7.1 Case Wyckerveste 

Stadion [ ... ] 

Figuur 7.1: nieuw voetbalstadion van FC Zwolle 

De nieuwe huisvesting van de betaalde voetbalorganisatie "FC Zwolle" wordt momenteel 
ontwikkeld en gerealiseerd door Wyckerveste Adviseurs BV en IPMMC Vastgoed, onder de 
naam Stadion Ontwikkeling Zwolle. In de titel van dit stuk staat alleen stadion omdat de 
naam nog verkocht moet worden. Niet alleen de naam van het stadion zal verkocht worden, 
ook de business club en lounge club krijgen een naam ... De skyboxen worden verkocht en er 
worden certificaatrechten uitgegeven (mensen krijgen een eigen stoel). Reclame langs het 
veld, op treden van trappen op de tribunes, op het videoscherm. Er zijn nog wel een paar 
memher opbrengsten te noemen, maar we hoeven de concurrent niet alles voor te zeggen © 

Momenteel wordt onderhandeld met suppliers; twee grote suppliers in de exploitatiefase 
zijn de drankleverancier, en de "personeelsleverancier". Deze suppliers kunnen bijdragen 
door kortingen vooruit te betalen, maar ook door ruimtes (risicovol) te huren, waardoor de 
developers makkelijker de financiering verkrijgen. 
De "kleinere" suppliers, zoals de energieleverancier, het reclamebureau, etc. zijn binnenkort 
aan de beurt om aan de onderhandelingstafel aan te schuiven. 

Bij een ander stadion, dat momenteel in Belgie gerealiseerd wordt, is het gelukt om met een 
sponsordiner € 400.000,- te verzamelen ten behoeve van een nieuwe business/sponsor club. 

De maatschappelijke waarde van incourant vastgoed is moeilijk te schatten, daarom is het 
ook moeilijk om een exacte prijs te verbinden aan een naam van een stadion, of recht om 
drank te leveren in een stadion. Wel is het zo dat het altijd geld kan opbrengen, dus indien 
men voorzichtig te werk gaat, geldt: "wie niet waagt, die niet wint". 
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7.2 Resultaten 2e ronde 

Nadat de oplossing bedacht was, zijn de personen uit Tabel 4.1 wederom geïnterviewd. 
Aan hen is gevraagd in hoeverre zij het model nuttig vinden, en wat hun commentaar was. 
Onderstaand een overzicht van hun reacties: 

• Spreiding van risico is goed; door (renteloos) vermogen aan te trekken van memhers 
en suppliers wordt ook het risico van de investering gespreid over meerdere partijen. 

• Commitment van betrokken partijen stijgt; doordat de suppliers afhankelijk zijn van 
het voortbestaan van de exploitatie in het incourant vastgoed zullen zij meer doen 
dan wanneer zij onafhankelijk zouden zijn van de exploitatie. Deze afhankelijkheid is 
direct verbonden met kostenverlagend werken. 

• Het is goed om naar meer te kijken dan alleen het gebouw; "een gebouw bestaat uit 
stenen, maar is veel meer waard dan de som van alle afzonderlijke stenen". Het 
gebouw vertegenwoordigt namelijk ook bijvoorbeeld een symbolische waarde, een 
maatschappelijke waarde, een amusementswaarde. 

• In het licht van de toenemende netwerken is het goed om synergetisch te werken; als 
de juiste partijen bij elkaar gebracht worden kan hierdoor een extra voordeel ontstaan 
doordat partijen voordeel hebben van elkaars aanwezigheid. (voorbeeld: doordat ik 
supplier ben bij project A, heb ik een opdracht gekregen van een collega supplier) 

• Gemeentes zijn op zoek naar oplossing; er blijkt dus markt te zijn voor de oplossing. 

• Bij gezamenlijke gebruiksruimte moet goede verdeelsleutel bepaald worden, teneinde 
onenigheid over kosten & opbrengsten te voorkomen. Stel: om kostenbesparend te 
werken besluiten de restauranteigenaar en de cateraar van het stadion om samen één 
keuken te gebruiken, dan moeten hierover goede afspraken gemaakt worden. 

Er waren ook een aantal negatieve reacties, welke nu behandeld worden: 

• Multifunctionaliteit van gebouw mag meer benadrukt worden. Doordat een gebouw 
meer multifunctioneel wordt, zal de beleggingswaarde stijgen en dus ook het gemak 
waarmee een financiering verkregen wordt. 

• Kun je maatschappelijke waarde/ ec. spin off van incourant vastgoed quantificeren? 
Hiermee zou namelijk voor de financier vermogen ontstaan op basis waarvan extra 
financiering verstrekt zou kunnen worden. 
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Hoofdstuk 8: Reflectie 

Het begon allemaal met mijn stage bij een Duitse projectontwikkelaar. Vanuit mijn kantoor 
kreeg ik mee hoe moeizaam soms het financieringsaanvraag proces verliep. Echter andere 
keren was de financiering binnen in enkele minuten praten met een accountmanager van een 
commerciële bank. Hoe kon hier zo groot verschil in zitten? Wat was hier te verbeteren? 

Door gesprekken te voeren met projectontwikkelaars, financiers, en ambtenaren kwam ik er 
al snel achter dat de financieringsaanvraag in het bijzonder stroef verliep wanneer het een 
financieringsaanvraag betrof voor de ontwikkeling en realisatie van incourant vastgoed. 

Met deze informatie in mijn achterhoofd besloot ik dat het financieringsaanvraag proces 
voor incourant vastgoed voor verbetering vatbaar was. Vanuit mijn eigen bedrijf had ik de 
ervaring dat de exploitaties van incourant vastgoed niet altijd even rendabel waren. Door me 
te verdiepen deze "moeilijkheden" leerde ik dat financiering, financieringslasten, en 
exploitatielasten nauw met elkaar verbonden zijn. Dit gaf mij reden om te onderzoeken of ik 
door het gebruik van een betere financieringsconstructie de exploitatielasten kon verlichten. 

Te snel gestart met het onderzoek, te traag nagedacht over waar ik precies heen wilde, 
voerde een onverharde weg mij langzaam naar "het diepe". Veel hindernissen ben ik op mijn 
weg tegengekomen, om uiteindelijk via een lange, bergoplopende, weg terug te komen. 

In mijn afstudeeronderzoek heb ik vele samenwerkingsvormen in ogenschouw genomen. De 
belangrijkste conclusie die ik hieruit kan trekken is dat er niet één optimale samenwerking is. 
Een samenwerking ontstaat omdat twee of meerdere partijen een toegevoegde waarde jegens 
elkaar hebben. Een samenwerking kun je niet forceren, maar zul je moet beheren. Ook de 
samenwerking met de overheid, waarvan maar al te vaak gezegd wordt dat er niet mee 
samen te werken valt. De overheid is misschien wel de voornaamste samenwerkingspartner! 

De gesprekken met bankiers, beleggers, en durf kapitalisten leerde mij dat iedereen maar aan 
één ding denkt: "hoe kan ik mijn geld zo goed mogelijk investeren?", waarbij het heel belangrijk is 
hoe men hun geld terug kan ontvangen, als het niet gaat zoals men in eerste instantie dacht. 

Achteraf wil ik concluderen dat de financiering van incourant vastgoed een heel bijzonder 
proces vormt. Elk project is uniek, alleen al omdat het steeds op een andere locatie is, en 
daarom zal ook voor elk project opnieuw bekeken moeten worden welke vorm van 
financieren het meest geschikt is voor dat betreffende project. Hierbij speelt de noodzaak om 
creatief te zijn een hele belangrijke rol; als de financiering "in de schoot gegooid wordt" zal 
niemand de behoefte hebben om urenlang creatief na te denken over goedkopere manieren, 
maar als de nood aan de man is moet een heel bedrijf na denken over goedkopere manieren! 

Op dit punt in mijn afstudeerproject kan ik nog maar aan één ding denken en dat is mijn 
oplossing in de praktijk gaan toepassen, verbeteren, en opnieuw toepassen. In het onderzoek 
heb ik gemerkt dat dit is wat ik graag -beroepsmatig- zou willen doen in mijn leven! 
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Bijlagen 

Bijlage 1: 

Single-use onroerend goed waarvan de exploitatie (vaak) onrendabel is en derhalve de 
financiering (vaak) niet of moeilijk te verkrijgen is: 

Gemeentelijk vastgoed: 
• Brandweerkazernes 
• Begraafplaatsen 
• Crematoria 
• Energiecentrales 
• Gevangenissen 
• Godshuizen 
• Politiebureaus 
• Scholen voor primair en voortgezet onderwijs 
• Trein- en busstations 
• Ziekenhuizen 

Maatschappelijk vastgoed: 
• (voetbal) Stadions 
• Bibliotheken 
• Dierentuin 
• Forten & Monumenten en Kastelen 
• Musea 
• Parken en tuinen 
• Pret- en recreatieparken 
• Sportaccommodaties 
• Theater 
• Wijkcentra 
• Zwembaden 

Commercieel vastgoed: 
• Benzinestations 
• Bioscopen 
• Bowlingcentra 
• Congrescentra 
• Cross-, Golf-, IJs-, Ski-, Schiet-, en Autorenbanen 
• Horecabedrijven, Hotels & Restaurants 
• Klimhallen 
• Lucht- en Jachthavens 
• Maneges 
• Parkeergarages 
• Winkels/ Winkelcentra 



Bijlage 2: 

Object Rangschikking Getrimd gemiddelde 

Olieraffinadet.1 j 1 2,46 
GeYangenis 2 3,11 
\ lliegveld 3 4,16 
Gemeentelijk Z\\rembad 4 4,96 
Ziekenhuis 5 5,00 
Scheeps"\verf 6 6,11 
School 7 7,84 
Verzorgingstehuis 8 7,84 
:Manege 9 8,32 
Golfbaan 10 10,11 
Bungalowpark 11 11,47 
Sportschool 12 12,37 

Gedateerd leegstaand kantompand 13 12,42 
Benzinestation 14 13,00 

Hotel 15 13,53 
Autoshmvroom van Hessing (langs A2) 16 15,05 
Venrallen bedrijfsmimte in woonwijk 17 15,68 
P arkeergarage 18 17,11 
Policie.bureau in authentieke kantoon?illa 19 17,26 
Braakliggend (parkee.r)te.r.rein in stad 20 18,11 

Overgenomen uit master thesis "Marktwaarde incourant vastgoed" van drs. P.L.].M. van der Geer 
(ASRE), Nieuwegein 2006. 




