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Introductie 

Onderdeel van mijn afstudeerproject is het verrichten van een bijzondere opdracht. Een 
bepaald onderwerp - liefst gelinkt aan het afstudeerproject - dient onderzocht te worden. 
Mijn afstudeerproject heeft te maken met de financiering van incourant vastgoed. Doordat 
vanuit het incourant vastgoed te weinig zekerheden gesteld kunnen worden lukt het niet om 
een goede financiering te verkrijgen voor ontwikkeling en realisatie van incourant vastgoed. 

Financiering van vastgoed in het algemeen vertoont overeenkomsten met financiering van 
incourant vastgoed. Voor mijn afstudeerproject is het interessant om te kijken naar huidige 
financieringsvormen bij vastgoed in het algemeen. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de 
financiering van ontwikkeling en realisatie van incourant vastgoed. 

Gestart wordt met een beschrijving van het financieringsaanvraag proces. Zo zal duidelijk 
worden hoe normaliter een financiering wordt aangevraagd door een initiatiefnemer. 
Vervolgens zullen de verschillen tussen courant en incourant vastgoed behandeld worden. 
Met dit basisbeeld in het achterhoofd zullen enkele vormen van financiering de revue 
passeren. In hoofdstuk 3 kijken we naar de voor- en nadelen van de financieringsvormen om 
op die manier een selectie te maken van vormen geschikt voor financiering van incourant 
vastgoed. Het onderzoek wordt besloten met een conclusie en aanbevelingen. 

Doel van het onderzoek is om één beste financieringsvorm aan te kunnen wijzen voor de 
financiering van incourant vastgoed. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn hopen we een 
aanbeveling te kunnen doen voor een beste vorm in een bepaalde situatie. 
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Hoofdstuk 1: Financiering van vastgoed 

Onderstaand een schematische weergave van een financieringsaanvraag: --------
Iemand heeft 
een wens of 

behoefte 

Extra 
Vermogen 
vergaren 

Hiervooris 
financiering 

nodig 

Meer 
vermogen 

nodig 

Lening bij derden 

Asset Backed Secur. 

Mezzanine 

Aandelen 

Figuur 1.1: proces van financiering aanvragen 

Te weinig 

Eerst vragen 
bij BANK 

Bank 
financiert X% 

Genoeg 

PROJECT 

EINDE 

Het begint allemaal op het moment dat iemand (een persoon of een partij) behoefte heeft aan 
vastgoed. (dit kan een woonhuis zijn, maar ook een bedrijfspand) Op het moment dat een 
geschikte locatie en/of een geschikt vastgoedobject gevonden wordt, moet besloten worden 
of de locatie en/ of het pand aangekocht worden. (bij huren is geen financiering nodig!) 

Als besloten wordt tot aankoop van de locatie en/of pand is het altijd verstandig om te 
proberen zoveel mogelijk vreemd vermogen aan te trekken. Makkelijkste weg is om bij een 
commerciële bank te gaan vragen hoeveel zij willen financieren met de locatie en/of pand als 
onderpand voor de lening. 

Het bedrag dat de bank financiert kan toereikend of te weinig zijn. 
In het geval dat het bedrag toereikend is kan het project gestart worden. 

In de situatie waarbij de financiering niet toereikend is zal extra vermogen noodzakelijk zijn 
om het project te kunnen starten. Er zijn honderden manieren om extra vermogen aan te 
trekken, doch de voornaamste zijn: 

• Lening bij derden 
• Asset Backed Securitisation 
• Mezzanine 
• Aandelenuitgifte 
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Er wordt in het schema in figuur 1.1 gezegd "de bank financiert X%". Het is niet zo dat 
banken de aanvrager beoordelen op zijn blauwe ogen en willekeurig financieren. Hoeveel 
een bank kan en wil financieren hangt met vele aspecten samen, waaronder de courantheid 
van de locatie en/ of het vastgoed. 

Om een voorbeeld te geven: 
Een getrouwd stel wilt een woonhuis in Maastricht kopen, nabij het Vrijthof. Het stel heeft 
een dubbel inkomen; de man is accountant en partner bij een groot accountantkantoor, de 
vrouw werktfulltime als basisschooljuffrouw. Op basis van het inkomen van de man en de 
vrouw kan gesteld worden dat er genoeg zekerheden gesteld worden tegenover de lening 
die zij nodig hebben om het woonhuis aan te kopen. Het pand is courant (ervan uitgaande 
dat de onderhoudsstaat goed is), want nabij het Vrijthof in Maastricht kan gerust een A 
locatie genoemd worden. De bank financiert dus genoeg, en het project kan gestart worden. 

Het had zomaar anders gekund: 
Hetzelfde getrouwde stel wilt een stuk grond (met oude boerderij) kopen in een dorp in 
Zuid Limburg. De bedoeling is om de boerderij te verbouwen en er dan in te gaan wonen. 
Het dorp staat niet erg hoog aangeschreven als we het hebben over aantrekkelijkheid van de 
locatie. Ook het slopen van de boerderij kan veel geld gaan kosten, want er zit waarschijnlijk 
asbest verwerkt in de oude boerderij. Al met al wordt er dus vanuit de locatie en/of het 
vastgoed niet veel zekerheid gesteld tegenover de financiering. De locatie en het gebouw zijn 
niet erg courant. Dus het stel heeft extra eigen vermogen nodig wanneer zij toch de boerderij 
besluiten aan te kopen. 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat, hoewel de terugbetaalcapaciteit niet veranderd, 
toch de hoogte van de financiering wel verschilt. Dit heeft te rnaken met het feit dat het ene 
pand (Maastricht) meer courant is dan het pand in het dorpje in Zuid Limburg. De gestelde 
zekerheid (recht van hypotheek) geeft hier dus de doorslag. 

Resumerend kan gesteld worden dat "X%" afhangt van een aantal factoren, waaronder de 
courantheid van het object, maar ook de kwaliteit van de aanvrager van de financiering. 
Afhankelijk van het project zal "X" beoordeeld worden door de bank, welke ook weer te 
rnaken heeft met modellen en methodes die de voorwaarden voor X aangeven. (bv. Basel2) 

Wel kan gesteld worden dat: 
• hoe couranter het project, des te groter zal "X" zijn. 
• des te beter de kwaliteit van de aanvrager, des te groter zal"X" zijn. 
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Hoofm,tuk 2: Financieringsvormen bij vastgoedontwikkeling 

2.1 Inleiding; 
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 
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 
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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!" 

Het bovenstaande 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 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. 
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Figuur 2.1: overzicht van de verschillende financieringsmogelijkheden per fase1 

Public-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 

Eigen vermogen 

Figuur 2.2: overzicht van de verschillende financieringsvormen 
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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. 
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Hoofdstuk 3: Voor- en nadelen van financieringsvormen 

In dit hoofdstuk behandelen we kort de voor- en nadelen van financieringsvormen. Er wordt 
gekeken vanuit het perspectief van de financieringsaanvrager. 

Aandelenuitgifte 
De belegger heeft een liquiditeitsnadeel; indien de belegger niet meer bezit dan 5% van de 
aandelen van een onderneming, zal zijn belegging fiscaal in box 3 terechtkomen. Dit betekent 
dat de over de belegging geen dividendbelasting (25%) verschuldigd is. Omdat uitkerende 
ondernemingen verplicht zijn om vooraf de dividendbelasting in te houden, zal de belegger 
deze terug moeten vorderen van de belastingdienst. Over de terugvorderingperiode ontstaat 
een liquiditeitsnadeel voor de belegger. Dit kan dus een nadeel zijn. 

Een ander nadeel van aandelenuitgifte is dat het nogal veel tijd en moeite vergt van de 
exploitant, of financieringsaanvrager. Het tekenen van een leningsovereenkomst verloopt in 
ieder geval een stuk sneller. 

Als aandeelhouder heb je een bepaalde invloed op de besluitvorming in de onderneming. 
Dit geeft handvaten voor de aandeelhouder om in te grijpen indien hij dit nodig acht. Hoe 
groter het aandeel in de onderneming, des te meer inspraak zal de aandeelhouder hebben. 
Dit kan beperkend werken voor de exploitant (financieringsaanvrager). 

Het uit te keren rendement op aandelen is gekoppeld aan het resultaat van de onderneming. 
Gaat het goed, dan zullen de aandelen in waarde stijgen, en ontvangt de aandeelhouder 
dividend over de aandelen die hij in zijn bezit heeft. Gaat het slecht, zal zeker geen dividend 
uitgekeerd worden, en zullen de aandelen in waarde zakken. Als het slecht gaat is het een 
voordeel dat aandelen uitgegeven zijn om extra vermogen te vergaren. 

Door een "goede" aandeelhouder aan te trekken kan meer vertrouwen bij andere partijen 
gecreëerd worden. Dit kan bevorderlijk werken voor het succes van het project. 

Door een "slimme" aandeelhouder aan te trekken kan het gebeuren dat (gratis) intelligentie 
wordt toegevoegd aan de organisatie van de onderneming. Hierdoor zou de winst van de 
onderneming kunnen stijgen. 
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Mezzanine 

Mezzanine is in principe onzeker. Deze financiering is ondergeschikt aan hypothecaire 
leningen. Dit kan resulteren in een verbeterde balans structuur, minder rentekosten, en dus 
grotere mogelijkheden om extra leningen en/ of vermogen aan te trekken. 

Bij de keuze voor een geschikte mezzanine vorm, zal volledige zeggenschap binnen het 
bedrijf blijven en wordt verdeling van zeggenschapsrechten voorkomen. 

Over het algemeen zijn de kosten voor mezzanine vermogen lager dan de kosten die 
verbonden zijn aan aandelenuitgifte én de interestbetalingen zijn fiscaal aftrekbaar. 

Het vertrouwen dat een mezzanine investeerder laat zien in het bedrijf, verbeterd het imago 
van het bedrijf. Banken zullen makkelijker leningen verstrekken aan een bedrijf dat het 
vertrouwen geniet van een risicodragende investeerder. 

Voor partijen die normaal gesproken aandelen zouden kopen, kan een mezzanine 
financiering leiden tot een vast rentepercentage én meedeling in de winst. 

De opbrengsten voor verstrekkers van mezzanine financieringen zijn hoger dan voor 
verstrekkers van standaard leningen. 

V erstrekkers van mezzanine financieringen zijn meestal meer bereid tot het geven van 
advies en waardevolle strategische aanbevelingen dan leningverstrekkers, vooral indien de 
opbrengst op de investering afhankelijk wordt gesteld van het succes van het project. 

Binnen het MKB zijn er maar weinig mensen die verstand hebben van mezzanine structuren. 

Vaak is men dan ook niet op de hoogte van de kansen/risico's en benodigdheden. 

Normaal gesproken is het voor veel bedrijven binnen het MKB moeilijk om te voldoen aan 
de eisen die gesteld worden om in aanmerking te komen voor een mezzanine financiering. 
Enerzijds zijn de transparantie eisen heel hoog, anderzijds worden er vaak extra eisen 
gesteld aan het verlenen van een lening; verbod op aantrekken van nog meer kapitaal. 

Mezzanine financiering is duurder dan de kosten voor een normale leningsovereenkomst 

Om een mezzanine structuur op maat te snijden zijn vaak enkele maanden nodig. 
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Lening 

Er zijn vele soorten leningen, maar ze zijn vrijwel allemaal voortgekomen uit twee soorten, 
namelijk een persoonlijke lening, of een bancaire lening. De bancaire lening noemen we in 
dit onderzoek "de financiering die we van de bank ontvangen". Hier behandelen we de 
persoonlijke lening als middel om ons eigen vermogen te vergroten. 

Misschien wel het grootste voordeel van een lening ten opzichte van de andere behandelde 
vormen is een lening redelijk snel afgegeven kan worden. Op het moment dat een partij 
bereid wordt gevonden om een lening te verstrekken, kan dit binnen enkele uren rond zijn. 

Een lening kent over het algemeen een vast rente percentage en een vaste aflossing. Dit heeft 
als voordeel dat vaststaat wat periodiek betaald moet worden. Nadeel hiervan is ook tegelijk 
dat het periodiek betaald moet worden, waardoor de ondernemer minder flexibel wordt. 
Voordeel van een vaste rente is dat deze gedurende de terugbetaalperiode niet kan stijgen. 

De rente die betaald moet worden over de lening is vaak (een stuk) hoger dan de "normale" 
rente die bij een commerciële bank betaald moet worden. Het is dus een dure manier om 
vermogen te vergaren. (deze rente percentages kunnen oplopen tot 20% !!) 

Het is mogelijk dat er aanvullende voorwaarden vastzitten aan het verstrekken van de lening 
want een financier wil graag zekerheid hebben dat de lening terugbetaald wordt. Zo is het 
mogelijk dat de financier eist dat de ondernemer een overlijdensrisicoverzekering afsluit. 

Nadeel van een lening is dat als een onderpand verstrekt is tegenover de lening, bijvoorbeeld 
de auto (BMW 7 serie) van de ondernemer, en de ondernemer heeft 75% van de lening terug 
betaald als hij in de problemen komt, dat hij dan zijn auto kwijtraakt. 

Asset Backed Securities (ASB) 

Met ASB kunnen risico's verspreid worden over de kopers van de risico's. 
Ook het risico van wisselkoersen en fluctuatie in rentepercentages wordt verspreid. 

Voor de ondernemer is dit een interessante manier om aan vermogen te komen, omdat er 
direct (relatief) veel vermogen naar de onderneming instroomt, terwijl de kopers van de 
assets nog maar moeten afwachten of zij er daadwerkelijk rendement op gaan maken. 

Voor de ondernemer is het zo dat hij zonder kredietwaardigheid vermogen kan vergaren. De 
investeerders zullen natuurlijk wel altijd een afweging maken of ze het risico willen nemen. 

Nadeel van deze vorm is wel dat de kwalitatieve activa verkocht worden en wat overblijft op 
de balans is vaak kwalitatief minder goede activa. 

Deze vorm is niet geschikt voor kleine bedragen, aangezien er vrij hoge juridische kosten 
verbonden zijn aan de contracten die opgesteld en beheerd moeten worden. 
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Hoofdsmk 4: Financiering van incourant vastgoed 

In de vorige hoofdstukken zijn enkele financieringsvormen vergeleken met elkaar. Op basis 
van deze hoofdstukken kan aangegeven worden welke financieringsvormen meer of minder 
geschikt zijn voor de financiering van incourant vastgoed. 

Afhankelijk van hoe incourant het vastgoed is zal de bank meer of minder financieren. 
Afhankelijk van hoeveel de bank kan financieren zal er nog een gedeelte eigen vermogen bij 
moeten om te voldoen aan de investeringsbehoefte. Dit eigen vermogen is geld van de 
ondernemer zelf, en eventueel aangetrokken "vreemd" eigen vermogen. 

De in dit onderzoek voorkomende projecten variëren in de investeringsbehoefte tussen 
1 miljoen euro en circa 50 miljoen euro. Het betreft in alle gevallen incourant vastgoed. 

We maken nu een keuze tussen: 
• Het uitgeven van aandelen in het project of moederbedrijf (pure equity) 
• Mezzanine financieringconstructies (hybrid finance) 
• Bijlenen bij derden (senior debt) 
• Asset Backed Securities 

De meeste projecten (uitgezonderd stadions) zijn niet geschikt voor de financieringsvorm 
Asset Backed Securities, aangezien het te verwerven vermogen relatief klein is, ten opzichte 
van de kosten die verbonden zijn aan deze financieringsvorm. 

Bijlenen is een mogelijkheid, hoewel de te betalen rente waarschijnlijk erg groot is. Als er een 
vorm is waarover minder rente verschuldigd is wordt dat geprefereerd boven de lening. 
Lenen is wel de financieringsvorm die het snelst vermogen opbrengt voor de ondernemer. 

Aandelenuitgifte is precies het tegenovergestelde van de persoonlijke lening in deze keuze 
tussen financieringsvormen. Bij aandelenuitgifte is het namelijk zo dat dit een vrij lang en 
bewerkelijk proces is, terwijl daar tegenover staat dat je geen vaste vergoeding (rente) 
verschuldigd bent over het ontvangen vermogen. 

Mezzanine lijkt de gulden middenweg te zijn voor de financiering van incourant vastgoed. 
Mezzanine is niet één vaste vorm, maar heeft vele verschijningsvormen. Daarom is het 
verstandig om eerst de verschillende verschijningsvormen aan bod te laten komen. 

Nu volgende een overzicht van mezzanine financieringsconstructies: 
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Verschijningsvormen en kosten van mezzanine financieringsconstructies 
In de regel bestaat een mezzanine financiering uit een vastgesteld rente bestanddeel met 
daarnaast een prestatie of winst afhankelijk deel. Hoe zekerder de financier is over het 
winstafhankelijk deel hoe lager de vaste rentevergoeding vastgesteld kan worden. Er zijn 
constructies mogelijk waarbij de financier een soort optie krijgt op de aandelen van het 
bedrijf en zodoende meedeelt in de waardestijging van een project en/of bedrijf. Daarnaast 
wordt er ook vaak een eenmalige geldsom (bonus) afgesproken die gekoppeld wordt aan de 
winst van het project of waardestijging van het bedrijf. Voordeel van deze laatstgenoemde 
vorm is, dat er wel een aandeel in de waardestijging van het bedrijf verkocht kan worden, 
terwijl de eigendomsverhoudingen niet wijzigen. Uiteraard worden er meestal wel 
aanvullende voorwaarden gesteld die tot extra zekerheid dienen voor de financier. 

Verschijningsvormen mezzanine financieringsproducten: 

Eigen Vermogen 
Ongewone deelneming Au Deze vormen zijn allemaal vormen ~ 

Lening met opties ft a van mezzanine financieringen. Ze 
Lening met inspraak gaan langzaam van een soort eigen 
Bonus aandelen N~ vermogen over naar de soorten die tdelen van de 

Normale deelneming m~; meer lijken op vreemd vermogen. 
Lening met winstaandeel 
Maatschappelijke lening In deze overgang verandert ook het 

Achtergestelde lening vaste rentepercentage en de bonus 

Waardepapieren ~, 
die afhankelijk is van het project. 

Vreemd vermogen 
VOORDELEN NADELEN 

Vrijwel gelijk aan eigen vermogen 
Geen, of weinig, kapitaalsvernietiging 
Reductie van de financieringskosten Mogelijk hoog rendement te vergoeden 
Hoge flexibiliteit Pas interessant vanaf grote( re) geldbedragen 
"Intelligent" vermogen Begrensd in tijd; terugbetalen na periode 
Fiscaal te optimaliseren Uiteenlopende rentepercentages 
Makkelijk te combineren met andere Hogere financieringskosten dan bij een 
financiële producten "normale" lening 
Figuur 4.2: voor- en nadelen van mezzanine financieringsconstructies. 
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Groei van de mezzanine financiering 
Onderstaand figuur geeft een overzicht van de europese groei ontwikkeling die mezzanine 
financieringsstructuren doormaakten van 1998 tot en met 2006. Hierin is duidelijk de stijging 
te zien die ieder jaar optreedt. Op basis van de ontwikkelingen die er op dit moment op de 
geldmarkt optreden en de terughoudendheid van de banken bij de hypotheekverstrekking, 
zal mezzanine financiering een steeds groter aandeel verkrijgen binnen de kredietmarkt. 

0 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Figuur 4.3: groei van mezzanine financieringsconstructies in Europa sinds 1998. 

Gezien de economische ontwikkelingen van dit moment (bankencrisis VS, EU) kan gesteld 
worden dat banken steeds voorzichtiger worden met het verstrekken van financieringen. 
Deze ontwikkeling kan inhouden dat de mezzanine financieringsstructuren veel meer 
gebruikt gaan worden, dan dat nu het geval is. In ieder geval kunnen we stellen dat voor de 
financiering van incourant vastgoed mezzanine financiering een goede manier is, want nu 
zal een bank zeker geen incourant vastgoed willen financieren! 
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Hoofdstuk 5: Conclusie & aanbevelingen 

Dit onderzoek start met de vraag welke financieringsvorm (het meest) geschikt is voor de 
financiering van incourant vastgoed. Eerst zijn de verschillen tussen courant en incourant 
vastgoed behandeld, welke voomarnelijk te maken hebben met de locatie of het vastgoed 
zelf. Zo zijn er courante locaties (centrum Maastricht) en zeer incourante locaties (naast een 
rivier in een onbekend dorp in Zuid Limburg). Ook de specificiteit van het vastgoed kan 
ervoor zorgen dat een vastgoedobject als heel incourant ervaren wordt. Grootste verschil 
tussen courant en incourant vastgoed is dat commerciële courant vastgoed WEL graag 
financieren, en incourant vastgoed totaal NIET willen financieren. Vandaar de vraag om een 
financieringsvorm te zoeken die geschikt is voor de financiering van incourant vastgoed. 

Nadat in hoofdstuk 1 het basis financieringaanvraag proces behandeld is, komen in het 
volgende hoofdstuk een aantal financieringsvormen voor vastgoedontwikkeling aan bod. 
Hieruit bleek dat er vier voorname vormen te onderscheiden zijn, te wete; 

1. Lening bij derden 
2. Aandelenuitgifte 
3. Mezzanine financiering 
4. Asset Backed Securitisation 

Vervolgens hebben we de voor- en nadelen van bovengenoemde financieringsvormen 
behandeld, alwaar op basis van dit overzicht een keuze gemaakt is voor één vorm: 
Mezzanine financiering . Lening bij derden heeft als voornaamste nadeel de hoge rente die 
betaald moet worden aan de financier. Aandelenuitgifte heeft als voornaamste nadeel dat de 
eigendomsverhoudingen, en besluitvormingsproces veranderen. Asset Backed Securitisation 
is eigenlijk niet toepasbaar op dit onderzoek, omdat de investeringsbehoefte "te klein" is 
voor (herfinancierings-) methodes als Asset Backed Securitisation. 

Na een keuze gemaakt te hebben voor mezzanine financiering hebben we de verschillende 
mezzanine financieringsvormen aan bod laten komen. Mezzanine verschilt van bijna geheel 
eigen vermogen tot bijna geheel vreemd vermogen. Het rendement dat tegenover een 
mezzanine financiering gesteld wordt bestaat meestal uit een vast rentepercentage plus een 
resultaat afhankelijk bonus. Ook hebben we laten zien dat er steeds meer en meer gebruik 
gemaakt wordt van mezzanine financieringsvormen. Gelet op de huidige economische 
situatie zal het gebruik van mezzanine financieringsstructuren nog meer toenemen. 

Conclusie van dit rapport is dus dat een mezzanine financieringsstructuur het best gebruikt 
kan worden voor de financiering van incourant vastgoed. Welke vorm is afhankelijk van het 
project dat gefinancierd moet worden, en zal dus per project verschillen. Wel kunnen we 
aanraden om niet vast te houden aan mezzanine financieringsvormen, immers elke dag 
worden nieuwe manieren bedacht om vastgoed te financieren. Als aanbeveling zouden we 
de lezers willen meegeven dat ze de ogen en oren open moeten houden voor constructies! 
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