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Universitair Vastaoed 

Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de Technische Universiteit 
Eindhoven, faculteit Bouwkunde. Dit afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden binnen de 
leerstoelgroep Vastgoedbeheer. Het oniderzoek heeft zich gericht op de huisvesting van 
universiteiten, wat in middels in veel igevallen een hoge kostenpost op de begroting is 
geworden. Gezien de huidige situatie van de huisvesting kan er geconcludeerd warden 
dat er binnen de Nederlandse universitieiten jaarlijks een te lage vergoeding van het Rijk 
wordt verkregen om de huisvesting in stand te houden. Dit onderzoek zoekt naar 
oplossingen om financiele middelen te qenereren voor de universitaire huisvesting, in het 
bijzonder het efficienter inzetten van vastgoed en eventueel het op andere manieren 
financieren van vastgoed. 
Dit rapport is een weergave van het onderzoek dat voor het afstuderen is gedaan. 

Het gehele onderzoek is gedaan in sarnenwerking met het Corporate Finance Real Estate 
Team van Deloitte & Touche, onder beigeleiding van Drs. M. Voskuilen en Ir. H.C. Bicker 
Caarten. De begeleiding van de Technische Universiteit is verzorgd door: 
Voorzitter: Prof. Ir. W. G. Keeris MRICS (Eindhoven) 
1 e begeleider: Ir. H.Hofman (Eindhoven) 
2e begeleider: Ir. A.C. den Heijer (Delft) 

Over de inhoud, opzet en uitwerking van deze studie is veelvuldig en uitvoerig van 
gedachten gewisseld. Hierbij wil ik dan ook van de gelegenheid gebruik maken om mijn 
afstudeerbegeleiders te bedanken voor hun inzet en bijdrage aan dit project. 
De financiele wending van dit verslag is te danken aan de studie International Economics 
and Finance aan de Universiteit van Tilburg. Voor de hulp bij enkele specifieke financiele 
modellen wil ik dan ook de heer Vlassak, directeur van de Rabobank te Weert, bedanken. 
Het onderzoek is in de praktijk getoetst aan de vastgoedportefeuille van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Voor alle verkre!gen informatie en vrijgemaakte tijd wil ik de heer 
mr. Van Eggelen en de heer ing. Senders van de dienst Vastgoed bedanken. 

Tenslotte wil ik iedereen die mijn afstu1deren van dichtbij mee heeft gemaakt; collega's, 
familie, vrienden en kennissen bedanken voor hen interesse en steun tijdens het 
afstuderen. 

Jessie van Rooij 

Eindhoven, Oktober 2002 
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Univers itai r VastQoed 

Samenvatting 
Vanaf 1995 hebben de Nederlandse universiteiten de vol led ige verantwoordelijkheid 
gekregen voor de grond en de universiteitsgebouwen. Oat betekende dat de 
universiteiten volledig zeggenschap over hun huisvesting kregen. In middels is 
huisvesting in veel gevallen een hoge kostenpost op de begroting geworden. De primaire 
processen dreigen daarbij in de knel te komen . De financiele positie met betrekking tot 
de huisvesting staat de laatste t ijd dan ook sterk in de belangstelling, zeker met het oog 
op het zoeken naar mogelijkheden om de gewenste vastgoedplannen in de toekomst te 
kunnen financieren. Vandaar dat er in dit onderzoek gezocht is naar oplossingen om 
financiele middelen te genereren voor de universitaire huisvesting, in het bijzonder het 
efficienter inzetten van vastgoed en eventueel het op andere manieren financieren van 
vastgoed. 

De doelstelling van dit onderzoek luidt daarmee: 

"Het ontwikkelen van een keuzemodel ter versteviging van het financiele 
draagvlak voor de universitaire huisvesting door het efficienter inzetten en 

financieren van het universitaire vastgoed " 

Om het structurele tekort op huisvesting aan te pakken is het noodzakel ijk om een beter 
beeld te krijgen van de voorraad vast9oed. Dit laatste is gedaan aan de hand van een 
categorisatie, die in 3 kenmerken te oncj erscheiden valt: 

Strategie 

Functlonallteit 
. 
i 

Courantheid 

Figuur 1: De totstandkoming van de cate!:iorisatie 

• Het belang van de vastgoed 
markt: Courantheid ; 

• Het belang van de universitaire 
organisat ie: Strategie; 

• Het belang van de gebruiker: 
Functionaliteit. 

Met deze belangen is het mogelijk het vastgoed van de universiteit in 8 categorieen (23
) 

te verde len, elk voorzien van een pictogram-code. Dit zijn de ster-, leeuw-, schildpad-, 
roos- , lamp-, sleutel- , ezel - en bomgebouwen. 

t 

1 Ster .~ fiF,J 

2 Leeuw t'-1~ 
3 Schilpad I '. 
4 Roos , . 

Ii 
5 Lamp .itJI: 
6 Sleutel ,, 

1: 7 Ezel 

Strategisch e 
w1111rde 
hoog 

hoog 

hoog 

hoog 

laag 

laag 

laag 

laag 

Courantu Function ele 
waarde waarde 
hoog Hoog 

laag laag 

hoog laag 

laag laag 

hoog hoog 

laag hoog 

hoog laag 

laag laag 

8Bom 
Figuur 2 : De indeling van de cate:gorisatie van de 

verschillende typen va~;tgoed 

Deze zijn hiernaast getypeerd op 
basis van de 3 belangen: 
Nadat de categorieen vastgoed 
bekend zijn, staat vast welke 
panden courant zijn en dus 
verkocht kunnen worden. 
Om te weten wat er aan 
financiele middelen kan worden 
verkregen op de vastgoedmarkt, 
wordt de fi nanciele marktwaarde 
van de panden afzonderlijk 
berekend. 

Uiteindelijk wordt er een duidelijk beeld verkregen van de huidige vastgoedportefeuille. 
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Univers itair Vastaoed 

Nadat het aanbod (de huidige vastgoedportefeuille) gewaardeerd is, moet de 
toekomstige vraag naar bepaalde typen ruimten worden bepaald. Met het huidige aanbod 
en de toekomstige vraag kan het tekort of overschot aan huisvesting voor de toekomst 
worden bepaald. 
Indien duidelijk is welk type ru i mten teveel of tekort komen binnen de universitaire 
vastgoedportefeuille kan er over worden gegaan op actie. 

Als eerste warden de portefeuille-acties toegepast. Portefeuille-act ies betreffen de acties 
met betrekking tot het werkel ijke vastgoed, zoals verkoop, sloop en herontwikkeling. 
De niet functionele, en niet st rate9ische panden warden altijd afgestoten. 
In di en de panden courant zijn ( ezelgebouwen ) kunnen ze word en verkocht, zijn ze dit 
niet dan warden ze bij ruimteoverschot gesloopt en bij ruimtetekort herontwikkeld 
(bomgebouwen). De niet-functionele, maar strategische panden worden herontwikkeld. 
Bij een overschot aan huisvestin9 warden lampgebouwen verkocht, indien er financiele 
middelen uit voort kunnen komen. 
Bij een tekort aan huisvesting zal vastgoed moeten warden aangekocht. 

Na deze portefeuilleacties wordt de financiele positie bekeken. Indien de financiele positie 
posi tief bl ijkt te zijn, hoeven er geen andere acties worden ondernomen. Is de financiele 
positie nag steeds negatief, dan wordt er opnieuw actie ondernomen. 
Ditmaal zullen dit SWAP-acties zijn binnen de resterende vastgoedvoorraad. 
SWAP-acties zijn acties die invloecl hebben op de financiering van het vastgoed. 
In onderstaande tabel worden de mogelijkheden in beeld gebracht om het vastgoed van 
de universiteit te fi nancieren: 

Fina ncierinasvormen Voo·rdelen Nadel en 
f1nanc1erino uit eioen m1ddelen oeen financiennoskosten e1oen m1ddelen nod10 
hvoothecaire lenino oeen eioen m1ddelen nod10 rente betalen 
verkoop & terug huren geen eigen m1ddelen nod1g hoge huur betalen (TE HOOG) 

verlies van controle 
verlies van f lex1b1lite1t 

GEEN OPTIE VOOR UNIVERSITEITEN 
verkoop & financiele lease back geen eigen m1ddelen nodig lease betalen (incl. rendement) 

verlies maar op e1nde weer controle 
verlies van flexibiliteit 

verkoop & operat ionele lease back geen eigen m1ddelen nodig lease betalen ( incl. rendement) 
verlies van controle 
verhes van flexibiliteit 

lease and lease back geen e1gen m1ddelen nod1g lease betalen 
verhes van controle 
verhes van flex1b11ite1t 

Overdrachtsbelasting wordt omzeild, maar d1t speelt met biJ universite1ten. 
GEEN OPTIE VOOR UNIVERSITEITEN 

secunsatie geen eigen m1ddelen nod1g lease betalen 
verlies van controle 
verl1es van flexibilit e1 t 

Overdrachtsbelasting wordt omzeild, maar dit speelt niet bij universiteiten. 
GEEN OPTIE VOOR UNIVERSITEITEN 

Tabel 1: De mogelijke SWAP-acties 

Uit de analyse blij kt dat binnen de huidige constellatie de vastgoedvoorraad het beste 
100% in eigen vermogen gefinancierd moet warden. Indien dit niet mogelijk is, dan zal 
er een afweging gemaakt moeten warden tussen de te krijgen financiele middelen tegen 
over de af te geven controle en het te lopen risico. Hierbij moet rekening gehouden 
warden dat het College van Bestuur duidelijk moet weergeven wat de doelstelling is en 
voor welke termijn. Er moet narnelijk gehandeld warden op basis van een bepaalde 
toekomstvisie (binnen welke te1rmijn de universiteit het vastgoed gaat afstoten, de 
toekomstige rentevi sie, e.d.). 

TU I e Technische Univers1teit Eindhoven 
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Universitair Vastaoed 
De mogelijke financieringsvormen voor de universiteit zijn dan verkoop en operationele/ 
financiele lease back, of hypotheek. 
Deze hebben een verband zoals in de afbeelding hieronder is weergegeven: 
Een hypothecaire lening geeft als 
financieringslasten enkel de rente, 
waarbij de universiteit haar r isico en 
controle behoudt over het vastgoed. 
Daarbij is de flexibiliteit gedaald 
doordat er een hypothecaire lening is. 
overeengekomen voor lange termijn. 
Op korte termijn wordt er 70% van de 
marktwaarde van het vastgoed in 
financiele middelen verkregen. 
Indien men het vastgoed verkoopt en 
financieel terug leased verliest men de 
controle, maar verkrijgt men de gehele 
financiele marktwaarde van het Figuur 3 : 

vastgoed. Maar de controle en het 
eigendom van het vastgoed wordt op 

Operationele 
Sale a. L•••• 

Back 

Financiiil• 
Sale & Leea9.1 

Back 
Hypotheek 

De keuze tussen bepaalde financieringsvormen 

het eind van de overeenkomst terug verkregen. Echter moet de universiteit hoge 
financieringslasten betalen (het geeist,e rendement door de lessor met de aflossing aan 
het vastgoed dat op het einde weer in e igendom van de universiteit zal zijn). 
Indien men het vastgoed verkoopt en operationeel terugleased verliest men de controle, 
maar verkrijgt men de gehele financii~le marktwaarde van het vastgoed. Ook moet de 
universiteit financieringslasten betalen (enkel het geeiste rendement door de lessor). 
De afweging tussen deze financieringsvormen in geval van financiele nood, zal door het 
College van Bestuur van de universiteit worden gemaakt. 

De mogelijke acties zijn de volgende: 

• De portefeuille-acties: 
Verkopen van de ezelgebouwen; 
Herontwikkelen van :schildpad- en roosgebouwen; 
Eventueel bij overschot aan ruimten de lampgebouwen verkopen, 
indien er financiele middelen uit kunnen worden verkregen; 

OVERSCHOT: 
Slopen van de bomgebouwen; 

TE KORT: 
- Herontwikkelen van de bomgebouwen, indien dit niet duurder is dan 

een ruimten kopen of nieuw bouwen; 
- Aankopen, huren of bouwen van de gevraagde ruimten; 

Na de portefeuil leacties blijven de ster-- , sleutel-, de resterende lamp- en leeuwgebouwen 
behouden. Vervolgens wordt gekekien naar de financiering van deze resterende 
kernvoorraad. 

• De SWAP-acties : 
Indien mogelijk 100% in eigendom houden van de ster-, sleutel-, de 
resterende lamp- en leeuwgebouwen; 
Bij financiele nood worden er hypotheek, verkoop & financiele lease of 
verkoop & operation•ele lease vormen afgesloten. 

Dit resulteert in het optimaal te behalen resultaat voor de universitaire huisvesting. 

TU /e Technische Universiteit Eindhoven 



Universitair Vast aoed 

De mogelijke acties zijn in onderstaand keuzemodel samengevat: 

h u isvesti n gs 
teko rt 

Het keuzemodel: 

Funct ioneel 

Strategie 

Courant COUf~rll niel COUll&nl 

~ J!l ... 
.,,. ,...,.,., teecert hypot!Oeek 

fttkoop oeboYw tani elge.n u~tt 

""'"'"'"'" . . ... . ..., ....,_, ........ bo do 

•••• tnd 004itlllk>ti.al le•M1 b•ck 

huldi<J• vost9oodportufuuillu 

r---
s:tn11oglsch nicl s:1n.1eglsch 

~·~~ 1··~1 
.__ _____ ... ·oo· ~~:::~~·· I ~I f '";r1 

10llll ulgc11 vorn>ogen 
hypothoek 

vu1ke1op gcbollW sloop er> ve1kllop 91on1 

Figuur 4: Het keuzemodel binnen het universitai r vast goed 

De algemene conclusie uit dit onderzoek is dat de portefeuille-acties, verkoop, sloop en 
herontwikkeling, nodig zijn binnen de universitaire vastgoedvoorraad voor het efficienter 
gebruik van de ru imten en het verkrijgen van de benodigde financiele middelen. 
De financiering van de ovE?rgebleven vastgoedvoorraad en de toekomstige 
huisvestingsplannen zal zoveel mogelijk met eigen financiele middelen gefinancierd 
moeten worden. De SWAP-acties kosten meer aan rente of rendement dan financiering 
met eigen financiele middelen. 
Vandaar dat er geconcludeerd wordt dat de portefeuille-acties de universitaire 
huisvestingspositie verstevigen e·n de SWAP-acties zoveel mogelijk vermeden moeten 
worden. 
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H 1 Probleemdefinitie 
De financiering van renovatie- en nieuwbouwplannen is een actueel onderwerp binnen de 
Nederlandse universitelten. De achtergrond van deze ontwikkeling en de problematiek die 
naar voren komt op het gebied van de bekostiging van de huisvestingsplannen vormt de 
basis voor dit onderzoek en zal in dit hoofdstuk nader warden toegelicht. 

1.1 Probleemsignalering 

Zo'n zeven jaar geleden hebben de Nederlandse universiteiten hun vastgoed van het rijk 
voor een symbolisch bedrag in eigendom gekregen . Oat betekende dat de universiteiten 
volledig zeggenschap over hun huisvesting kregen. In middels is huisvesting in veel 
gevallen een hoge kostenpost op de begroting geworden. De financiele positie met 
betrekking tot de huisvesting blijkt de laatste tijd sterk in de belangstelling te staan, 
zeker met het cog op het zoeken naar mogelijkheden om de gewenste vastgoedplannen 
in de toekomst te kunnen financieren . De primaire processen dreigen daarbij in de knel 
te komen. De problemen waar iedere universiteit mee worstelt, zijn divers. In veel 
gevallen is het opknappen van oude gebouwen niet meer toereikend en is nieuwbouw de 
enige optie, ook vanwege uitbreidingen. Bovendien meet de nieuwbouw aanslu iten op de 
vernieuwingen in onderwijs en wetenschappen waardoor nieuwe laboratoria en 
aanpassingen aan ICT-gebruik noodzakelijk zijn geworden . 
Verscheidende in de tussentijd verschenen studies (bijvoorbeeld het rapport Universitair 
Vastgoedmanagement1) en beleidsdocumenten 2 laten zien dat er wel veranderingen zijn 
opgetreden binnen het beheer van het universitaire vastgoed, zeals het efficienter 
roosteren en het effectiever gebruik van ruimten. 
Het cruciale probleem blijft echter de financiering. De vergoeding van het Rijk verkregen 
voor de huisvesting is veel te laag . De universiteiten zijn daar de laatste t ijd steeds meer 
mee geconfronteerd, omdat het financiele tekort op huisvesting steeds grater wordt. Om 
tot de gewenste vernieuwing van de vastgoedvoorraad te komen moeten namelijk 
financiele middelen aanwezig zijn . Echter bij de Nederlandse universiteiten krijgt men 
een veel te lage vergoeding van het rijk, waardoor op een andere manier geld 
gegenereerd meet warden. De onderwijsinstellingen zoeken nu naar manieren om hun 
financiele situatie te verbeteren 3 • 

De huidige stand van zaken ( interviews September 2002•) 

De Universiteit van Tilburg wil niet zelf gaan investeren, maar daarvoor met 
projectontwikkelaars langjarige huurovereenkomsten aangaan. De UvT is in overleg met 
CREDO planontwikkeling van 7000 m2 kantoorru imte en 60 hotelappartementen voor 
studenten van Tias, de business school van de UvT. De insteek is dat de UvT het complex 
aan de Prof. Cobbenhagenlaan huurt en dat Credo het wegzet bij een belegger. 
De Technische Universiteit Eindhoven staat open voor private partij en en voor 
mogelijke afstoting van gebouwen. De universiteit is in overleg met een 
projectontwikkelaar over te realiseren studentenhuisvesting en enkele voorzieningen op 
het terrein. De universiteit geeft hierbij haar grond en gebouw (E-hoog) in erfpacht uit en 
de projectontwikkelaar HHVL zal het project realiseren en er in investeren. De TU/e heeft 
daarbij het financiele tekort op huisvesting, tezamen met andere tekorten binnen de TU/e 
gefinancierd met een lening . 

1 Analyse universi taire Vastgoedplannen, ir. A.C. den Heijer, Oktober 2000 
2 Veranderende huisvest ingsbehoeften van universiteiten en hogescholen, R.Kemp, A.Muizer, EIM, januari 2001 
3 Universiteiten zoeken samenwerking met marktpartij en, Property.nl, September, 2002 
4 Interviews gehouden met de universiteiten in September 2002, zie Bij lage 7 
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De financiele nood bij de Universiteit Twente is zo hoog dat aan het Ministerie geld 
wordt gevraagd voor het renoveren en investeren van haar gebouwen. Zij willen niet 
samenwerken met private partijen en zoeken nag naar andere mogelijke oplossingen. 
De Erasmus Universiteit is leningen aangegaan voor de financiering van het onroerend 
goed. Om inkomsten te genereren wil de EUR voor een deel verhuren aan derden, door 
zelf kantoorruimte te ontwikkelen. 

In dit onderzoek is naar een methode gezocht om het structurele financiele tekort aan te 
pakken. Oat zou kunnen door efficienter met de huisvesting om te gaan en anders naar 
de inzet van het universitair vastgoed te kijken. Hierbij warden de 
financieringsmogelijkheden voor het universitair vastgoed als mogelijke oplossing in 
kaart gebracht. 
Met deze mogelijke financieringsvormen zal een keuzemodel warden gemaakt, hoe het 
vastgoed zo efficient mogelijk in kan warden gezet en welke financiering bij welk type 
vastgoed en onder welke omstandigheden het meest optimaal za l zijn. Dit model zal 
uiteindelijk getoetst warden aan de vastgoedvoorraad van de Technische Universiteit te 
Eindhoven. 

1.2 Aanleiding 

Universiteiten richten zich de laatste tijd veelal op efficienter en effectiever inzetten van 
haar vastgoed, maar naast het denken in ruimtelijke oplossingen zullen oak financiele 
middelen moeten warden verkregen (naast de te lage vergoeding van het rijk) om de 
huisvesting te kunnen financieren. 
Vandaar dat er in deze studie wordt gezocht naar het efficienter inzetten van het 
vastgoed en eventueel op andere manieren financieren van het vastgoed. De aanleiding 
hiervoor valt uiteen in twee delen . In eerste instantie is er in de afgelopen jaren een 
zoektocht gaande om het geven van onderwijs en doen van onderzoek (het primaire 
proces) te optimaliseren, door middel van huisvesting. Aan de andere kant zijn er meer 
theoretische overwegingen over hoe het universitaire vastgoed moet warden 
gefinancierd, gelet op een optimale bijdrage aan het primaire proces. In deze paragraaf 
wordt de praktische en theoretische aanleiding voor dit onderzoek afzonderlijk 
besproken . In paragraaf 1.3 wordt aan de hand hiervan een centrale vraagstelling en een 
plan van aanpak voor het onderzoek geformuleerd . 

1 .2.1 Ontwikkelingen binnen de universitaire instellingen. 

De universiteiten in Nederland hebben per 1 januari 1995 met de operatie " Integrale 
Verantwoordelijkheid voor de Huisvesting" (I.V.H.), de verantwoordelijkheid gekregen 
voor de grand en de gebouwen. De belangrijkste kenmerken van de operatie I.V.H . 
hierbij zijn5

: 

• decentralisatie van huisvestingszaken en - middelen naar universiteiten toe; 
• het vervallen van het economische claimrecht 'om niet' met betrekking tot het 

vastgoed; 
• de invoering van een normvergoeding van €30,- per m 2 (ge'indexeerd over de 

jaren) voor alle huisvestingslasten binnen het totale budget (lumpsum ). 

Het Rijk wilde niet meer verantwoordelijk zijn voor de verdeling van de 
huisvestingsmiddelen. Voor de operatie I.V.H. dienden universiteiten hun wensen in en 
het Rijk moest beslissen wat de prioriteit kreeg. Vandaar dat elke universiteit om 
bepaalde gebouwen gingen vragen, terwijl er eigenlijk genoeg ruimte op het 
universiteitsterrein aanwezig was. Het Rijk wilde deze verantwoordelijkheid niet meer en 
de universiteiten zijn in 1995 juridisch en economisch eigenaar van de grand en de 

5 Huisvest ingsmanagement in de onderwijssector, Herman van Langen, 1995 
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gebouwen geworden. Dit betekent niet alleen dat de universiteiten zelfstandig 
beslissingen nemen met betrekking tot sloop, nieuwbouw, renovatie en onderhoud, maar 
ook zorgdragen voor de benodigde financien. Sinds de invoering van de operatie I.V.H. is 
de aandacht voor de huisvesting van de universitaire onderneming daarom van meer 
belang dan tevoren. Voorheen werd huisvesting gezien als een kostenpost6

. 

Tegenwoordig wordt de huisvesting in toenemende mate door eigenaar/gebruiker gezien 
als een strategisch middel binnen het bedrijfsproces•. Om deze reden zijn de universitaire 
organisaties bezig met het professionaliseren van huisvestingsactiviteiten. Men is zich 
bewust dat men op een effectieve, efficiente, flexibele en creatieve manier dient om te 
gaan met de huisvesting. De laatste jaren zijn de universiteiten bezig met het 
ontwikkelen van plannen voor het uitbreiden en vernieuwen van de vastgoedvoorraad. 
Deze huisvestingsplannen hebben als sleutelwoorden flexibiliteit, kwaliteit, uitstraling, 
concentratie, bereikbaarheid en levendigheid. Naast het denken in ruimtelijke 
oplossingen zullen er echter ook alternatieve financieringsmogelijkheden ontwi kkeld 
moeten worden om de plannen te kunnen financieren. 
Voor het College van Bestuur is het noodzakelijk om de bouw- en instandhoudings
plannen gefinancierd te krijgen, en een oplossing te vinden voor de te lage vergoeding 
van de universiteiten. 

De betekenis van de huisvesting voor de universiteiten is in de afgelopen jaren 
toegenomen. De huisvesting van de universiteit kan het imago versterken. Dat is de 
reden waarom alle universiteiten uitgebreide bouwplannen hebben of deze gedeeltelijk al 
hebben uitgevoerd. De ene universiteit kan niet achterblijven bij de andere omdat men 
anders bang is minder eerstejaars studenten binnen te halen. Wil men studenten blijven 
aantrekken dan zal naast de kwaliteit van het onderwijs ook de kwaliteit van de 
huisvesting moeten worden verbeterd. Deze zal ook verder toe gaan nemen, gezien de 
bouwplannen van de universiteiten. Gemiddeld genomen hebben de universiteiten €136-
181 miljoen aan plannen liggen voor de komende 5-15 jaar8 . De vraag is hoe deze 
plannen gefinancierd zullen worden. 

1.2.2 Theoretische overwegingen 

Universiteiten verschillen essentieel van ondernemingen, tengevolge van het non-profit 
karakter en als taakorganisatie van de overheid. De achterliggende gedachte van 
huisvestingsmanagement is echter voor beiden hetzelfde: "het creeren van een optimale 
huisvestingssituatie". Dit houdt in bij ondernemingen dat zij een optimaal 
bedrijfsresultaat realiseren. Bij universiteiten is dit niet zo. Het financiele bedrijfsresultaat 
is minder belangrijk dan de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde onderzoek en 
onderwijs. Dit uit zich ook in andere belangen en invalshoeken als het op 
huisvestingsbeheer aankomt. Hieronder wordt het huisvestingsbeheer in de loop van de 
jaren beschreven, zowel voor het bedrijfsleven als bij universiteiten. 

6 The Future of corporate real estate management, Jonge, H. de, 1994 
8 Veranderende huisvestingsbehoeften van universiteiten en hogescholen, R.Kemp, A.Muizer, EIM, januari 2001 
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In de jaren '80 is de eerste analyse ontwikkeld voor het optimaal beheersen en uitvoeren 
van het primaire proces voor bedrijven. Hier kwamen voor het bedrijfsleven de 
belangrijkste middelen uit voort: 

1. Kapitaal; 
2. Personeel ; 
3. Technologie; 
4. Informatie/communicatie. 

Hieraan werd enkele jaren geleden een vijfde 
middel toegevoegd: vastgoed en zijn strategische 
waarde: Corporate Real Estate. 
Naast kapitaal, personeel, technologie en 
informatie/communicatie is vastgoed een 

Strateaische middelen 

Kaoitaa l 

Person eel 

Technoloaie 

Informatie 

Vastgoed 

mogelijkheid om een fundamentele bijdrage te 
leveren om de doelstellingen van het primaire 
proces te bereiken7

• Financiering van dit vastgoed 
komt op deze manier tot een optimale bijdrage 
aan het primaire proces. Deze vorm van 
management wordt ook wet Corporate Real Estate 
Management genoemd. 

Figuur 1.1 De 5 strategische middelen 

Corporate Real Estate Management is het actieve, winstgeorienteerde, strategische en 
operationele management van vastgoed, waarbij dit in eigendom verworven, gehuurde of 
gel eased vastgoed primair als een kapitaalintensief bedrijfsmiddel gezien wordt. • 

De geformuleerde corporate real estate management theorie, is weliswaar toepasbaar op 
universitair vastgoed. Echter het op professionele wijze beheren van bedrijfsvastgoed 
(CREM) ligt bij universiteiten net iets anders. 

Het Universitair Vastgoed Management houdt het volgende in•: 
"Universitair Vastgoed Management is het zo effectief en effiC1ent mogelijk creeren en 
beheren van de huisvestingssituatie waarin een optimale verhouding tussen kosten en 
opbrengsten ontstaat en die kan bijdragen aan de doelstellingen die de universiteit 
zichzelf gesteld hee~." 

Het centrale doel bij universiteiten is het aanbieden van onderwijs en onderzoek aan de 
juiste mensen, op het juiste moment, onder optimale omstandigheden en tegen de juiste 
prijs, afhankelijk van hun precieze doelstellingen. Net zoals bij CREM moet het beheren 
en coordineren van de bedrijfshuisvesting een zo groat mogelijke bijdrage leveren aan 
het primaire proces en het ondernemingsresultaat. Echter bij universiteiten moet dit in 
plaats van een positief resultaat juist leiden tot een optimale verhouding tussen kosten 
en opbrengsten, met bijdrage aan de door de universiteit gestelde doelstellingen. Dit is 
niet zoals bij een onderneming een winstgeorienteerde doelstelling . 

1.2.3 Naar een centrale vraagstelling 

De aanleiding en tegelijkertijd het startpunt voor dit onderzoek is de te lage vergoeding 
van het rijk voor de huisvesting van universiteiten. Sinds 1995 ondervinden de 
universiteiten een structureel financieel tekort voor de huisvesting . Hierbij zal warden 
gekeken naar de mogelijkheden die de huidige vastgoedportefeuille biedt, maar tevens 
naar mogelijke vormen voor de financiering van de toekomstige bouw- en 

7 Rendementsoptimalisatie door dynamisch vastgoedmanagement, Ad van Oriel , 2001 
• Rendementsoptimalisatie door dynamisch vastgoedmanagement, Ad van Oriel , 2001 
9 Een methode voor de aanpak van Universitair vastgoed, I. van der Weijden, 1999 
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instandhoudingsplannen van universiteiten. Op deze mogelijk te ondernemen acties za l 
ingegaan warden in de volgende hoofdstukken. Hier volstaat het te zeggen dat het 
vertrekpunt van dit onderzoek gebasee:rd is op het volgende: 

~ Het universitaire vastgoed is volledig, zowel juridisch en economisch, in eigendom 
van de universitaire instellir1g. Hierbij wordt voorbijgegaan aan mogelijk 
bestaande bindende overeenkomsten ten aanzien van het gebruik en het 
beschikkingsrecht tussen de universiteit en de (lokale) overheid en derden. 

~ Het trendscenario wordt aangehouden. (Zie Bijlage 1) Hierbij wordt het beleid 
geformuleerd door het College van Bestuur, waarbij de huidige ontwikkelingen als 
ongewijzigd warden doorgevoerd naar de toekomst (de huidige constellatie). 

In paragraaf 1.4 wordt vanuit dit vertrekpunt een onderzoeksopzet uitgewerkt. 

1.3 Probleemstelling en doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is richtinge!n aan te geven om het bekostigingsprobleem van 
de huisvestingsplannen op te lossen. Eerst zat het Rijk met de verantwoordelijkheid om 
de huisvestingsmiddelen zo optimaal rnogelijk te verdelen, hetgeen nu in handen ligt van 
de universiteiten zelf. Sindsdien is men geconfronteerd met een structureel financieel 
tekort. 
Vandaar dat er naar financieringsmo~~elijkheden wordt gezocht om geld te genereren 
voor het uitvoeren van de bouw- en instandhoudingsplannen. Zo zal uiteindelijk tot 
oplossingen gekomen warden om financiele middelen te genereren voor de universitaire 
huisvesting. Vanuit de beschrijving van de probleemsignalering, de ontwikkelingen en de 
theorie kan de probleemstelling binnen het onderzoekskader als volgt gekenschetst 
warden: 

"Hoe kan het vastgoed efficienter worden ingezet en wat zijn de mogelijke 
financieringsvormen in relatie tot de versteviging van het financiele draagvlak 

van de universitaire huisvestingspositie? " 

De doelstelling volgend uit de probleernstelling en de probleemvragen is in dit onderzoek: 

"Het ontwikkelen van een keuz1emode/ ter versteviging van het financiele 
draagvlak voor de universitaire lwisvesting door het efficienter inzetten en 

financieren van l1et universitaire vastgoed " 

1.4 Onderzoeksopzet 

De opzet van het onderzoek is onder te verdelen in vier delen. Deel A daarvan beschrijft 
daarbij de aanleiding van het onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat het 
universitaire vastgoed nu eigenlijk inhoudt, hoe universiteiten zijn ontstaan en wat de 
ontwikkelingen zijn, nu en in de toekomst. In hoofdstuk 3 warden eerst andere 
ervaringen in onder meer Turkije, Frankrijk, Engeland, Amerika en Belgie met 
financieringsvormen beschreven. 
Vanuit deze beschrijving wordt in deell B de methode beschreven om te komen tot een 
keuzemodel voor het universitaire vastgoed. Hierbij wordt in Hoofdstuk 4 als eerste de 
financiele positie voor huisvesting van universiteiten in Nederland beschreven. Hieruit 
blijkt dat de universiteiten in Nederlland een structureel tekort op haar huisvesting 
hebben. 
Om een beter beeld te hebben van de vastgoedportefeuille, warden de panden 
beoordeeld op hun prestatie, waarbij clrie belangen warden gebruikt om het vastgoed in 
categorieen in te delen. Nadat de cat:egorieen vastgoed bekend zijn, staat vast welke 
panden courant zijn en dus verkocht kunnen warden. Om te weten wat er aan financiele 
middelen kan warden verkregen op de~ vastgoedmarkt, wordt de financiele marktwaarde 
van de panden afzonderlijk berekend. ( Hoofdstuk 5). 
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Hierna worden in hoofdstuk 6 de mogelijke financieringsvormen beschreven en onderling 
vergeleken. De mogelijke financieringsvormen worden in Hoofdstuk 7 aan de typen 
vastgoed gekoppeld, waardoor in hoofdstuk 8 het uiteindelijke keuzemodel tot stand is 
gekomen . 
Deze theoretische conclusies laten zich om een aantal redenen niet zo gemakkelijk naar 
de praktijk vertalen, vandaar dat er in deel C (Hoofdstuk 8 en verder) een casestudie zal 
worden gedaan die verricht is aan een Nederlandse universiteit; de Technische 
universiteit te Eindhoven. Dezelfdle methode wordt behandeld: 

1. Als eerste wordt de probleemdefinitie van de huisvesting van de universiteit 
besch rev en ( H9); 

2. Vervolgens wordt de huidi<ge financiele positie van haar huisvesting berekend en 
weergegeven(HlO); 

3. Dan wordt haar vastgoedp()rtefeuille gecategoriseerd en gewaardeerd(Hll); 
4. De typen vastgoed kunnen bepaalde financieringsmogelijkheden aangaan, waarbij 

een bepaalde panden wiorden gesloopt, verkocht en herontwikkeld. Tevens 
kunnen er indien noodzakelijk een hypotheek, of verkoop & leaseback constructies 
worden aangegaan(H12); 

5. Uiteindelijk wordt getoetst of het model daadwerkelijk klopt en wat het advies is 
voor de universiteit om met haar vastgoedportefeuille te doen(H13) . 

In Hoofdstuk 14 wordt de evaluatie gegeven over de toepassing van het model en de 
gebruikte paramet ers. H 15 besclhrijft het aangepaste model, met daarbij de conclusies 
en aanbevelingen. 

Dit proces kan bij veranderingen opnieuw doorlopen worden, bij veranderingen in 
belangen met betrekking tot de huisvesting (zowel binnen de onderneming als binnen de 
voorraad universitair vastgoed) of bij herfinanciering. Het is namelijk een dynamische 
proces dat telkens aangepast moet worden om optimaal het primaire proces van de 
onderneming uit te kunnen voeren. 

In het onderzoek zijn begrippen gebruikt die mogelijk om een toelichting vragen, deze 
toelichting is te vinden in de begrippenlijst na de literatuurlijst. Tevens is voor de 
leesbaarheid van het verslag gekozen om afkortingen te gebruiken . De afkortingen 
worden eenmaal toegelicht en kunnen ook worden nageslagen in de lijst van afkortingen 
na de begrippenlijst. 

Theorie OeelC Casestudy 

H1 I Probleemdefeniti e =i 
c 
~ 

!!. H2 I Universilair vastaoed in Nederland =1 ' !Er Probleemdefinitie 
> 

H3 I Een blik over de grens =i 

IH 4 I De huidi9e fi nanciele ~sitie =i , IH 10 IDe huidi9e linanciele eositie I 
H 5 I De universitaire vastaoedoorteleuille =1 IH 11 Joe universitaire vast9oed~rteleuille I 

c 
~ 

!!. H 6 I De herlinancierinasvormen =i 
CD 

H 7 I De herlinancierinasvormen oer tvoe vast,9oed I IH 12 loe herlinancierin9svormen eer t;i:ee vast9oed I 
IH 8 I Het keuzemodel =i IH 13 IHet keuzemodel (met het beleidsadvies) I 

~H141 / Deel 0 

Evaluatie van het model ~ 

• 
IH 15 I Conclusie en aanbevelinaen 

Figu1ur 1 .2 De hoofdstukindeling 
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H2 Universitai1r vastgoed in Nederland 
Voordat het proces van herfinanciering van het universitaire vastgoed nader wordt 
bekeken, is het van belang inzicht te hebben in de financiering van het universitaire 
vastgoed tot nu toe. In dit hoofdstul'< wordt de geschiedenis van de financiering van 
huisvesting van Nederlandse univers.iteiten beschreven. Daarbij wordt het mogelijke 
toekomstbee/d geschetst. 

2.1 De periode tot 1988: Ontstaan en eerste bloeiperiode 

De huisvesting voor het eerste wetenschappelijk onderwijs in Nederland was nauwelijks 
een probleem. In een paar weken tijd werd in 1557 de huisvesting voor de nieuwe Leidse 
universitei t geregeld: men kon direct hiet Barbara-klooster aan het Rapenburg betrekken. 
In de loop der eeuwen is de huisvesting van het wetenschappelijk onderwijs steeds 
uitgebreid en tevens complexer gevvorden. Jarenlang vormde het wetenschappelij k 
onderwijs een groeiend systeem, melt als primair proces het geven van onderwijs en 
doen van onderzoek. Huisvesting was hierbij een noodzakelijk middel waar niet op werd 
bezuinigd. Investeringen hadden betrekking op het slechten van ruimtetekorten. 
Vernieuwing kon gestalte krijgen in dE~ uitbreiding van het gebouwenbestand. Het risico 
van leegstand op lange termijn lag bij de minister. Intern was slechts een beperkt aantal 
mensen bij de planvorming betrokken10

. De huisvesting werd rond die tijd bekostigd door 
de overheid (a fonds perdu), waarbij totaal nog geen rekening werd gehouden met 
leegstaande gebouwen, flexibele en cloelmatige ruimten en dergelijke. Door de sterke 
groei van het universitair onderwijs en onderzoek is in de jaren '60 en de eerste helft van 
de jaren '70 enorm ge'investeerd in de uitbreiding van het gebouwenbestand. Het 
gebouwenbestand heeft daarmee tegenwoordig grotendeels de kritische leeftijd van 25 a 
35 jaar bereikt. Bovendien zijn de gebouwen relatief specifiek11 van aard, in het bijzonder 
die voor beta- , techniek en medische richtingen. 

2.2 1988-1993: Aan de hand van de overheid 

Tot 1994 was het budget dat vanuit de overheid beschikbaar werd gesteld voor de 
huisvesting van universiteiten in beheer bij het Ministerie van OC&W. Het jaarlijkse 
budget werd op grond van prioritering verdeeld over de universiteiten. Dus centraal werd 
bepaald wie wanneer een bedrag van de overheid voor de huisvesting ontving en 
daarmee werd centraal bepaald welke investeringen noodzakelijk en doelmatig waren. 
De overheid heeft in de periode van 1988-1993 instrumenten ontwikkeld om 
doelmatigheid en gelijkwaardigheid binnen de huisvesting te bevorderen. Voor de 
universiteiten waren dat onder meer het WORM (Wetenschappelijk Onderwijs 
Ruimtebehoefte-Model) en de WEX (Werkgroep Exploitatie). Met het WORM wordt het 
aantal (werk)plaatsen per activiteit berekend door de invoergegevens (studenten- en 
personeelsaantallen) te vermenigvuldigen met factoren. Sommering van deze 
ruimtebehoeften per activiteit levert d•e tota le ruimtebehoefte van een instelling op12 . De 
WEX impl iceerde een bekostiging van huisvestingsexploitatielasten op basis van 
ruimtebehoeften in plaats van op het aanwezige ruimtebestand. Zo was er een autonoom 
proces in gang gezet waarbij het vast:goed eindelijk werd gezien als een kostenpost en 
waardoor de leegstand werd beperkt. 

10 "School en Stad" door Gees Waal uit Thema, 1995 
" Specificiteit : de benaming voor het karakter van een vastgoedobject gebaseerd op een zodanige koppeling tussen het 

bedrijfsproces van de gebruiker van dat object en het gebouwde, dan wel de locatie ervan, dat bij vertrek van 
deze gebruiker (naar verwachting) geen logische vervolggebruiker voor dat object uit de mar1<t zal kunnen 
worden aangetrokken (Vastgoedbeheer Lexicon, prof.ir.W .G.Keeris MRICS, 2001). 

" Wetenschappelijk Onderwijs Ruimtebehoette Model, WORM versie 1989, Augustus 1989. MOC&W 
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2.3 1994-1995: Dece:ntralisatie van de universitaire 
instellingen 

Universit ai r Vastqoed 

Tijdens het bestuurlijk overleg tussen minister en VSNU op 2 februari 1994 werd het 
startschot gegeven voor een discussie over de toekomstige financiering van universitaire 
gebouwen. Nadat de discussie over de overdracht van gebouwen in het HBO grotendeels 
afgerond was, waren de universiteiten aan de beurt. Bij de decentralisatie werd een 
nieuw bekostlgingssysteem ontworpen voor de universiteiten; de IVH-operatie. 
Via de IVH-operatie (Integrale Verantwoordelijkheid Huisvesting) is de 
verantwoordelijkheid voor de grond met het vastgoed bij de instellingen gelegd, 
waardoor deze een integrale afweging kunnen maken tussen alle kostensoorten 
(bijvoorbeeld gebouwen versus personeel) . Bij de IVH zijn de volgende kernpunten 
afgesproken 13

: 

• Overdracht van het economisch 14 en juridisch15 eigendom van de grond met 
bijbehorend vastgoed van de overheid naar de universiteiten; 

• Universiteiten zijn gerechtigd op de kapitaalmarkt te lenen; 
• De overdracht van het vastgoed "om niet"••, omdat alle instellingen dezelfde 

uitgangspunten hebben; 
• Jaarlijks een financiele tegiemoetkoming van het ministerie voor de IVH-operatie 

(€30,- per m2 van de toenmalige ruimten (ge'indexeerd over de jaren)). 

2 .4 1995 - ± 2000: Na de decentralisatie 

Voor de decentralisatie werd vast:goed gezien als een kostenpost voor de overheid . De 
overheid wilde hier van af. Deze kostenpost is nu overgenomen door de universiteiten 
zelf. Universiteiten werden sinds 1995 op het gebied van huisvesting gelijkgesteld met 
private instellingen waarbij ze trachten deze kostenpost zoveel mogelijk te beperken 
omdat ze in theorie failliet kunnen gaan (aangezien ze niet meer in handen zijn van de 
overheid). Het primaire proces van een universiteit is het aanbieden van onderwijs en 
onderzoek aan de juiste menseni, tegen de juiste prijs, afhankelijk van hun precieze 
doelstellingen. Voor de huisves1ting betekent dit dat de kosten minimaal moeten 
wegvallen tegen de prestaties. Orn de prestatie te meten zijn er volgens Kohnstamm en 
Regterschot een viertal performance criteria die als graadmeter kunnen dienen. 
Effectiviteit, efficiency, flexibiliteit en creativiteit worden gebruikt om de huisvesting zo 
goed mogelijk te laten aansluiten op het primaire proces van een universitaire 
organisatie. De huisvesting is sindsdien verbeterd, bijvoorbeeld door efficienter roosteren 
van ruimten, bevordering gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen en flexibiliteit 
van ruimten voor meer dan een functie. Deze performancecriteria hebben daarbij invloed 
op de kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar huisvesting, waardoor er andere eisen en 
minder ruimten in de toekomst nodig zal zijn. Hierdoor is er de laatste jaren steeds meer 
financiele druk gekomen random de huisvesting. De huisvestingslasten bedroegen in 
2000 8,9% van de totale omzet, vooral voor afschrijvingen op de gebouwen en energie
schoonmaakkosten en onroerende-zakenbelasting" . In 1999 heeft de Commissie 

13 Huisvestingsmanagement in de onderwijssector, Herman van Langen, 1995 
14 Economisch eigendom : het belang of samenstelsel van rechten en verplichtingen bij onroerende zaken, 

waaraan deze zijn onderworpen, dat toek:omt aan een ander dan de juridisch eigenaar, of de beperkt 
gerechtigde als gevolg van een overeenkomst, welke tenminste inhoudt een bepaalde mate van risico ten 
aanzien van de waardevermindering en het tenietgaan van het betreffende object (Vastgoedbeheer Lexicon, 
Keeris, 1997). 

15 juridisch eigendom: het volledig zakel ijk: recht op het genot van een vastgoedobject, dat gevestigd wordt bij 
inschrijving in het openbare {kadastrale) register op basis van een notariele akte (Vastgoedbeheer Lexicon, 
prof. ir.W.G.Keeris MRICS, 2001). 

••"om niet" : wil zeggen dat gebouwen geschonken zijn door de overheid aan de universita ire instellingen, 
echter met achterstall ig onderhoud inbegrepen (Vastgoedbeheer Lexicon, prof.ir.W.G.Keeris MRICS, 2001). 

17 Branchejaarverslag universitelten 2001, financien en huisvesting, OC & W 
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Universitair Vastqoed 

Koopmans in opdracht van OC & W en de VSNU een onderzoek ingesteld naar normen 
voor het vermogen van universiteiten. Hieruit bleek dat de investeringsbijdrage van het 
ministerie van OC&W volstrekt ontoereikend was om de universiteiten in staat te stellen 
hun gebouwenbezit op peil te houden en om de investeringslasten (vanwege vervanging 
en herbouw) te kunnen financieren. Dat bleek naderhand oak voor de universiteiten, ze 
hadden een structureel tekort op de huisvesting. Omdat er naar verwachting niet 
gerekend hoeft te warden op meer financiele steun van het Rijk zou er dus gezocht 
moeten warden naar andere financieringsvormen voor de vastgoedportefeuille. Om de 
toekomstige bouw- en instandhoudingsplannen (en eventueel al de schuld van 
gerealiseerde plannen) te bekostigen zal moeten warden gezocht naar de meest optimale 
financieringsvormen. Binnen de Nederlandse universitaire instellingen wordt echter nag 
niet gezocht naar mogelijke herfinancieringsvormen naast de huidige financieringsvorm 
(externe of uit eigen vermogen gefinancierde investeringen voor het vastgoed) 18

• Dit 
wordt binnen de kantoren- en bedrijvensector al wel gedaan. 

2.5 De toekomst: Op zoek naar een optimale financiering 

Vastgoed wordt als een strategisch middel binnen het beleid van de universiteit gezien. 
Tegenwoordig (2002) zijn de universiteiten druk bezig met het maken en uitvoeren van 
plannen om de verouderde vastgoedvoorraad te renoveren of vernieuwen. Daarbij 
ondervinden universiteiten grote tekorten om de risico's en de financiering van deze 
plannen te dekken19 • Dit is gelegen in het feit dat naast het klein en groat onderhoud de 
universiteiten ook de verplichting hebben om het huisvestingscomplex aan te laten 
sluiten bij de voortdurend wijzigende eisen vanuit onderwijsvormen en 
onderzoeksmethoden (diepte-investeringen), bijvoorbeeld door het toenemend gebruik 
van ICT-hulpmiddelen, en bij de benodigde onderwijs- en onderzoekscapaciteit 
(uitbreiding- en krimpinvesteringen). Dit huisvestingsprobleem ligt sinds 1995 bij de 
universiteiten. Vandaar dat gezocht zal warden naar financieringsmogelijkheden voor de 
bekostiging van een optimale vastgoedvoorraad. Dit zal in de toekomst een trend 
worden; de mogelijkheid om vastgoed zo "optimaal" mogelijk te realiseren om een 
bijdrage te kunnen geven aan het primaire proces. In de navolgende trendlijn is 
aangegeven hoe de verantwoordelijkheid voor het vastgoed van universiteiten zich heeft 
ontwikkeld 20 : 

+/ -1990 +/ -1995 +/ -2000 

.... ··.1·1·,·1·· 
Figuur 2.1 : De trend van het vastgoed van universiteiten 

18 Analyse universitaire vastgoedplannen, ir. A. C. den Heijer, 2000. 
19 De vermogenspositie van universiteiten, commissie Koopmans, 1999. 
20 Eigen geanalyseerde trend binnen universiteiten 
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Voor de universiteiten in Nederland zal de volgende ontwikkeling zich gaan voordoen 21
: 

+/ -1990 +/-1995 +/-2000 toekomst ? 

.. ........ . - .. 
- - ... 

RUG nu 

UvTnu 

UT nu - - --- - -· UTcoekomst 
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VU nu - -----•• 

KUN nu&toekomst 
UWnu 

___ __,.., .. UUcoekomst 
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TU/enu 
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____ .. ..,...,"l<UGcoekomsc 

VUcoekomst 

UW1oekomst 
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TUDnu ---- --• ... TUDtoekomsc 
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RULnu ... RULcoekomst 

Figuur 2. 2 : Veranderingen binnen het vastgoed van Nederlandse univers iteiten 

2.6 Conclusie 

Universiteiten richten zich met hun primaire proces op het geven van onderwijs en het 
doen van onderzoek is waarbij huisvesting een van de 5 strategische middelen in de 
toekomst blijkt te worden . De huisvesting za l daarom worden aangepast, gelet op 
effectiviteit, efficientie, flexibiliteit en creativiteit. De bouw- en instandhoudingsplannen 
zullen niet geheel gefinancierd kunnen worden door enkel de rijksbijdrage voor 
huisvesting. Daarom dient er op andere manieren gezocht te worden om het vastgoed 
efficienter in te zetten of eventueel het vastgoed op andere mogelijke manieren te 
financieren. 

Universiteiten zijn tegen de nieuwe plannen voor financiering 22 

De universiteiten zijn fel gekant tegen de plannen van voormalig minister Hermans van 
Onderwijs en de Tweede kamer om de instellingen niet meer rechtstreeks te financieren. 
Minister Hermans en de Kamer vinden het wetenschappelijk onderwijs te zeer 
aanbodgericht. Ze will en studenten via vouchers ( een soort strippenkaart die recht geeft 
op onderwijs) meer keuzevrijheid geven, zodat universiteiten onderling met elkaar 
moeten gaan concurreren om zoveel mogelijk studenten binnen te halen. Op dit moment 
krijgen universiteiten rechtstreeks geld van het onderwijsdepartement. De universiteiten 
zijn echter tegen het feit enkel en alleen populai re studies aan te bieden om het hoofd 
boven water te houden, zoals psychologie, rechten en economie. Daar is de kwaliteit niet 
mee gediend, de student ook niet en de samenleving evenmin. 
Balkenende heeft net afgekondigd dat er waarschijnlijk 143 miljoen euro bezuinigd gaat 
worden op het hoger onderwijs23 • Voorzitter van de HBO-raad, Frans Leijnse en voorzitter 
van de VSNU, Ed d'Hondt zijn het er niet mee eens. Al s de overheid moet bezuinigen 
moet de overheid beter kijken naar haar verantwoordelijkheden. Niet elke opleiding heeft 
overheidsgeld nodig, zoals de economische masterstudies die zichzelf kunnen bekostigen. 
Politieke partijen beloven hogescholen en universiteiten juist meer geld2• • 

21 Eigen interpretatie van Analyse universitaire vastgoedplannen, ir. A. C. den Heijer, 2000. 
22 "Universiteiten tegen nieuwe financiering",het financiele dagblad, 29 April 2002 
23 'Een kenniseconomie kost geld', Trouw, 23 Juli 2002 
24 "Politieke partijen beloven hogescholen en universiteiten meer geld, Academia, April 2002 
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H3 Een blik over de grens 
Het probleem binnen Nederlandse universiteiten om toekomstige huisvestingsplannen te 
bekostigen komt in omliggende /anden niet voor. Wei zijn er financieringsvormen in 
andere landen die van toepassing kunnen zijn op Nederlands vastgoed. Dit vormt de 
achtergrond voor de beschrijving van ervaringen met andere financieringsmogelijkheden 
binnen het vastgoed in de 'overige sector'25 in Turkije, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, 
de Verenigde Staten en Be/gie. 

3.1 Build Operate Transfer 

Het begrip Build Operate Transfer (BOT) dateert uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, 
waarbij grote openbare werken gerealiseerd worden met behulp van een concessie. 
Volgens de literatuur is dit voor het eerst gebruikt door de Turkse premier, Turgat Ozal 20 • 

Toch is het fenomeen veel ouder. Delmon wijst erop dat de BOT/B002•-concepten 
voortkomen uit het Franse concessiebegrip dat teruggaat naar de Middeleeuwen en in de 
negentiende eeuw vooral is toegepast bij het realiseren van infrastructurele werken, 
waaronder de spoorwegen en de gas- en elektriciteitsvoorzieningen. Het meest bekende 
voorbeeld van een BOT-werk is het Suezkanaal, waartoe in 1854 aan de private partij 
Compagnie Universelle du Canale Maritime Suez een concessie van 99 jaar werd 
verleend. Aan het eind van de negentiende eeuw neemt de belangstelling voor deze wijze 
van het realiseren van grote werken af. 

3.2 Design Build Operate Transfer in het Verenigd Koninkrijk 

Aan het eind van de twintigste eeuw is een comeback te constateren. Deze comeback 
wordt aan de toenmalige Britse premier Margaret Thatcher toegeschreven, die zich met 
betrekking tot de bouw van de Channel Tunnel naar verluidt op het standpunt stelde dat 
deze gebouwd zou worden door een private onderneming of niet gebouwd zou worden 2s. 

Toen lanceerde de Britse regering het Design Build Operate Transfer (DBOT) voor grote 
infrastructurele werken. Dit bracht grote veranderingen teweeg in de manier waarop de 
openbare sector vastgoed en de bijbehorende exploitatie- en facilitaire beheerdiensten 
verwer~. Naarmate de markt zich ontwikkelde, zijn ook de mogelijkheden voor 
aannemers, leveranciers van facilitaire beheersdiensten, financieringsinstellingen, 
verzekeraars en juridische en financiele adviseurs toegenomen . 
Het initiatief is bedoeld om samenwerkingsverbanden tussen de publieke en particul iere 
sector te stimuleren ten aanzien van diensten op het gebied van vastgoed die in het 
verleden door de openbare sector werden geleverd. Het beleid is toegepast in de bouw en 
bij exploitatie van een uiteenlopende reeks projecten waaraan de behoe~e groot is. De 
projecten zijn gestart met wegen en bruggen en worden tegenwoordig ook toegepast bij 
scholen, ziekenhuizen, gevangenissen en wagenparken. Bij een Design Build Operate 
Transfer verleent de overheid doorgaans aan een consortium van private partijen de 
opdracht tot het financieren en langdurig (dertig jaar is niet ongebruikelijk) onderhouden 
van de voorziening, bijvoorbeeld een schoolgebouw, volgens zorgvuldig omschreven 
prestatienormen . Deze gedetailleerde prestatienormen dienen tevens als basis voor het 
vaststellen van de hoogte van de prestatieafhankelijke vergoeding van de overheid. Bij 
DBOT bekleedt de overheid de rol van de gebruiker, die voor de voorzieningen via een 
periodieke vergoeding betaalt. De kerntaken, zeals het voorzien in onderwijs en 

25 overige sector is de vastgoedbeleggingssector voor gemengde objecten en objecten met specifiek 
bestemmingen die niet voor standaard gebruik zijn. Hierbij horen de onderwijsinstellingen (scholen, 
universiteiten), zorginstellingen (ziekenhuizen, woonzorgcomplexen) en kazernes (poli t ie, brandweer) 

26 BOO/BOT Proj ects: a commercial and contractual guide, J.Delmon, 2000 
27 BOO staat voor Build Operate Own. 
28 Some universal issues in BOT-projects for public infrastructures, M. Fri let, ICLR 1997 
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gezondheidszorg, blijven ongewijzigd tot de verantwoordelijkheden van de overheid 
behoren. De private opdrachtnemer krijgt tijdens de contractsduur de vergoeding pas 
betaald vanaf het moment dat de voorziening beschikbaar is. De totale omvang van de 
betalingen tijdens de contractsduur (bijvoorbeeld dertig jaar) voorziet in vergoeding van 
de (ver)bouw -, onderhoud -, beheer - en financieringskosten van de private partijen, 
verhoogd met een winstopslag. In het Verenigd Koninkrijk wordt DBOT verantwoord door 
het geloof dat het realiseren en het ter beschikking stellen van kapitaalgoederen die zijn 
vereist om daarin of daarmee overheidsdiensten te verrichten, goedkoper, innovatiever 
en effectiever door private partijen kunnen worden uitgevoerd. De Britse regering heeft 
zich inmiddels ook toegelegd op het wereldwijd exporteren van de beginselen van 
DBOT/PPP. Zo worden er infrastructurele projecten uitgevoerd in Zuid-Afrika en is de 
Europese markt duidelijk in ontwikkeling. Met DBOT/PPP zouden bedrijven zich meer 
kunnen richten op hun kernactiviteiten zonder afgeleid te worden door 
vastgoedaa ngelegenheden29

• 

In een recent onderzoek zijn de mogelijkheden van DBOT bij de huisvesting van primair 
en voortgezet onderwijs in Nederland beschreven. Er is gebleken dat DBOT in financieel 
en juridisch opzicht haalbaar is bij scholen met een grote bouwomvang, indien de scholen 
multifunctioneel en flexibel gebouwd worden 30

. 

3.3 Real Estate Investment Trusts in de Verenigde Staten 

De Amerikaanse vastgoedmarkt is in de afgelopen paar jaren explosief toegenomen voor 
wat betreft het aantal beursgenoteerde vastgoedfondsen, Real Estate Investment Trusts 
en het daarin belegde vermogen. Hierbij wordt belegd in vastgoed door de equity-REIT's, 
waarbij inkomsten worden ontvangen uit huuropbrengsten van projecten; deze categorie 
is in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Het grote voordeel van een REIT is dat de 
ondernemingen niet belast worden met aan aandeelhouders uitgekeerd dividend. Daarbij 
zijn REIT's opgericht, die gespecialiseerd zijn op ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en 
onderwijsinstellingen. Dit is dus beleggen in het 'overig' vastgoed. Hierbij wordt een 2- a 
3- jarige financieringsconstructie met een normale looptijd en termen aangegaan. De 
economische termen houden in dat er sprake is van dekking van de jaarlijkse inflatie en 
een eerlijke markt met goede verkoopkansen voor leningen of leasen. 

3 .4 Vastgoedbevaks in Belgie 

In Belgie werden in 1995 de vastgoedbevaks ge"introduceerd. Het gaat om een andere 
manier om in vastgoed te investeren, naast het directe eigendom. De vastgoedbevaks 
zijn ge'inspireerd op de populaire Amerikaanse Reits (Real Estate Investment Trusts). Een 
vastgoedbevak is een beleggingsfonds met een vast aantal aandelen dat als doel heeft 
haar kapitaal te beleggen in vastgoed. Het is een beleggingsfonds dat belegt in vastgoed 
in plaats van bijvoorbeeld in aandelen, obligaties of cash. De beleggingsvennootschap 
haalt haar kapitaal op bij het brede publiek via de beurs. De investeerder koopt aandelen 
van een beleggingsvennootschap die investeren in vastgoed als hoofdactiviteit heeft. Een 
vastgoedbevak kan rechtstreeks beleggen in onroerende goederen of investeren in 
zakelijke rechten op vastgoed, bijvoorbeeld erfpacht of opstal. Hierbij is beleggen in 
'overig vastgoed', zoals universiteiten en gevangenissen, ook een mogelijkheid. 
In tegenstelling tot vastgoedcertificaten is er bij de vastgoedbevaks sprake van een 
actieve aan- en verkooppolitiek. Vastgoedcertificering is het door een vennootschap 
aantrekken van het eigen vermogen door het onderbrengen van de daarvoor uit te geven 
aandelen bij een administratiekantoor, dat vervolgens op basis van de tegenwaarde al 
dan niet verhandelbare waardepapieren zonder stemrecht uitgeeft. In Belgie is dit de 

2~ Artikel uit de vastgoedmarkt, april 2000 
10 Leren van LES, C.J. de Kock, januari 2002 
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algemene vorm van beleggen, wat in Nederland slechts incidenteel wordt toegepast door 
de verschillen in fiscale regelgeving31

• 

De investeerder van een vastgoedbevaks drukt dus eigenlijk zijn vertrouwen uit in een 
organisatie, terwijl de houder van een certificaat meer oog heeft voor het onroerend 
goed. Een investeerder in vastgoedbevaks koopt eigenlijk dividendgerechtigde aandelen. 
Hij participeert in het eigen vermogen van het bevak, geniet stemrecht en heeft recht op 
een jaarlijks deel van de winst in de vorm van dividend. De pluspunten van de 
vastgoedbevaks zijn ongetwijfeld de diversificatiemogelijkheden en het liquide karakter. 
Bovendien heeft de investeerder een (aantrekkelijk) rendement. Het dividend is 
voornamelijk afhankelijk van de netto-inkomsten die worden ontvangen, maar het kan 
ook be"invloed worden door gerealiseerde meerwaarden die het bevak niet herbelegt 
binnen de wettelijke termijn. Bovendien is een meerwaarde mogelijk via de 
koersontwikkelingen van het aandeel. Wanneer de gebouwen volgens de opgave van de 
taxateur in waarde zijn gestegen, zal zich dit uiten in de beurskoers. De investeerder die 
dan verkoopt, steekt een onbelaste meerwaarde in zijn zak. 

3.5 Conclusies 

In Nederland is DBOT bij aanbesteding van openbare infrastructuur niet nieuw meer. Het 
Verenigd Koninkrijk is de voorloper geweest maar inmiddels wordt het concept daar veel 
breder toegepast zoals in het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook de REIT's en de 
vastgoedbevaks zijn mogelijkheden om gelden te genereren om het vastgoed te 
financieren. In feite komen deze financieringsvormen op hetzelfde neer. De openbare 
instelling kan zich concentreren op haar primaire proces, waarbij een consortium bouwt 
en geld ontvangt van investeerders. In dit onderzoek zal deze financieringsmogelijkheid 
voor de universitaire instellingen in Nederland meegenomen worden. 

Een delegatie van de ministeries van OC & W, Financien en VWS, de gemeenten Den 
Haag, Wassenaar en Schipluiden, het Rijnlands Lyceum en de Stichting Confessioneel 
Onderwijs Lucas bracht onlangs een bezoek aan een groot scholenproject in Glasgow. 
Daar wordt op het gebied van scholenbouw het project 2002 gerealiseerd; een sprekend 
voorbeeld van wat samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven tot stand kan 
brengen. Het private consortium bouwt er sinds 1999 in drie jaar 11 nieuwe scholen en 
verbouwt 18 bestaande scholen voor het voortgezet onderwijs. Vervolgens neemt het 
particuliere consortium voor de duur van 30 jaar de zorg voor onderhoud en beheer op 
zich. De gemeente Wassenaar overweegt samen met het Rijnlands Lyceum de bouw van 
een nieuwe school voor 800 leerlingen als pilotproject via PPS te realiseren. De Stichting 
Confessioneel Onderwijs Lucas onderzoekt de mogelijkheid om de PPS-route te gebruiken 
met een nieuwbouw van een school " · 
Het Rijnlands Lyceum in Wassenaar en de vestiging Ypenburg van de Scholengroep Elsloo 
starten 11 Juli 2002 met de bouw van de publiek-private scholen. Zij zijn de eerste in 
Nederland die met deze Design Build Operate Transfer constructie startenn. 

" Vastgoedbeheer Lexicon, prof.ir.W.G.Keeris MRICS, 2001 
n "Kijkje in de Scotse schoolkeuken, PPS Post, jaargang 4, uitgave 1, april 2002 
33 "Twee proefprojecten van start met private financiering scholen", Cobouw, 11 juli 2002 
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H4 De huidige financiele positie voor 
huisvesting 

Het probleem van de financiering van de huisvesting wordt erkend binnen Nederlandse 
universiteiten. Vandaar dat het van belang is inzicht te hebben in de huidige financiele 
positie voor huisvesting van de universiteit. Hierbij warden de baten en lasten van 
huisvesting bekeken, de totale financiele positie voor huisvesting van de Nederlandse 
universiteiten en de financie/e mogelijkheden van het vastgoed voor een universiteit. 
Daarnaast warden fisca/e en juridische bepalingen beschreven waar universiteiten 
rekening mee zouden moeten houden. 

4.1 De financiering van de huisvesting 

4.1.1 De financiele baten en lasten van de universiteiten 

De financiering van universit eiten bestaat uit publieke financiering van de overheid, de 
jaarlijkse rijksbijdrage (1 e geldstroom) en de rij ksgelden ( 2 e geldstroom die v ia de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschappen ter beschikking worden gesteld>• ) en daarbij de gelden 
verkregen uit (contract) onderzoek, postinitieel onderwijs en overige activiteiten ( 3e 
geldstroom, waarbij ongeveer € 0,8 miljard door de Nederlandse universiteiten wordt 
verkregen35 ) . 

Het investeren in gebouwen kost de universiteiten veel geld. Er wordt jaarlijks een 
lumpsum bijdrage vanuit de overheid ter beschikking gesteld. Voor de huisvesting krijgen 
de instellingen jaarlijks een bedrag uit deze lumpsumbijdrage. Deze bijdrage is niet 
toereikend genoeg voor de bouw- en instandhoudingsplannen en dat betekent dat de 
universiteiten voor de rest van de benodigde financiele middelen zelf zorg moeten 
dragen. In de praktijk komen deze vooral ten laste van het lumpsum budget voor 
onderwijs en onderzoek en deels worden deze gefactureerd bij derde 
geldstroomactiviteiten36 • Dit is echter strijdig met de daaraan toegekende bestemmingen . 

Tweede 
geldstroom 
(€0,2 m id) 

........................................................ oc&w ............................................................... sF 

'r 

Eerste 
geldstroom 
(€ 2,6 mid) 

Universiteit 
collegegeld 
(€ 0,2 mid) ~ r 

... ... ... 
Onderwijs (€ 1,0 mid) 
Onderzoek (€ 2, 1 mid) 

Kennisoverdracht 

... .__ ___ Studenten .--- bijverdienen 

Derde 
geldstroom 
(€ 0,8 mid) 

Europese Unie 
Rijk 
Non-profit 
Bedrijfsleven 
Personeel 
Studenten 

I Rijksbijdrage AZ I Wachtgeld t(€ 0,5 mid) t (€ 0, 1 mid) 

Academisch Ziekenhuis Voormalig ~, 

levensonderhoud 

Figuur 4 .1: Financieringsstromen WO, bron OC &Win kerncijfers, 2001 

34 Derde-geldstroomactiviteiten bij universiteiten, Algemene Rekenkamer, 1995 
35 Veranderende huisvestingsbehoeften van universiteiten en hogescholen, R.Kemp, januari 2001, EIM 
36 Huisvesting Universiteiten; verkenning en stand van zaken per mei 2002, het ministerie van OC & W 
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Het blijkt dus dat de rijksbijdrage voor huisvesting ontoereikend is om het beheer, laat 
staan de bouw- en instandhoudingsplannen te kunnen bekostigen37

• Als gevolg van te 
geringe vergoeding enerzijds en de geconstateerde tekorten in het eigen vermogen 
anderzijds, I en en de universiteiten regel matig geld op de kapitaalmarkt voor de 
financiering van die plannen . Deze leningen worden overigens tegen lage tarieven 
verstrekt. 

Universiteiten zijn bijzonder in het verkrijgen van leningen. Ze hoeven geen onderpand 
te geven, omdat ze een hoge credit rating als instelling hebben. De credit rating bij 
bedrijven en organisaties loopt van F(faillietgevend; zeer veel risico) tot en met AAA 
(triple A; geen risico) . De universiteiten hebben hierbij de triple A rating, omdat ze in 400 
jaar nog nooit failliet zijn gegaan. Ook wordt een universitaire instelling niet gezien als 
een marktpartij, maar als een rijksoverheidsinstelling en deze worden geacht niet failliet 
te kunnen staan. Vandaar dat universiteiten goedkoop kunnen lenen; tegen de 
kapitaalmarktrente en daarboven op een risico-opslag van 2 basispunten (0,02% )38. 

Gebouwen die zich in de binnenstad bevinden en in eigendom zijn van de universiteit 
kunnen vanwege de meertal gunstige locaties een relatief hoge commerciele waarde 
hebben. Het kan daarom financieel interessant zijn om deze gebouwen te verkopen en 
daarmee een financieringsbron aan te boren voor nieuwbouw. Universiteiten lopen bij 
afstoting echter oak aan tegen de wensen van de gemeente en haar bereidheid om daar 
medewerking aan te verlenen . Binnenstedelijke gebouwen vormen niet alleen een 
aantrekkelijke locatie voor bedrijven of gemeente, ook studenten en medewerkers 
kunnen gecharmeerd zijn van een gebouw door de ligging ervan. De vraag welke van de 
aspecten voorkeur verdient (uitbaten van de commerciele aantrekkelijkheid via verkoop 
versus profiteren van de aantrekkelijke ligging door studenten en medewerkers) hangt 
ender meer af van de strategische aspecten die onderdeel uitmaken van de 
huisvestingsplannen39

• 

4 . 1.2 De baten- en lasten voor universiteiten 

De verantwoording van de inkomsten en uitgaven aan huisvesting wordt in dit onderzoek 
weergegeven in een baten- en lastenstelsel. 
Een baten- en lastenstelsel maakt het mogelijk integrale kosten (lasten) en opbrengsten 
(baten) per activiteit (hier dus de huisvesting) te herleiden uit de administratieve 
organisatie40

• Om de mogelijkheden voor financiering van de huisvesting te kunnen 
analyseren is het noodzakelijk het baten- en lastenstelsel voor huisvesting te kennen. 
Algemeen kan gesteld word en dat het baten- en lastenstelsel als volgt is onderverdeeld: 

37 Veranderende huisvest ingsbehoeften van universi teiten en hogescholen, R.Kemp, A.Muizer, j anuari 2001,EIM 
38 Interview Tom Odijk en Giel van Schijndel, DFEZ TU/e, 3 Maart 2002 
39Veranderende huisvest ingsbehoeften van universiteiten en hogescholen, R.Kemp, A.Muizer, j anuari 2001, EIM 
40 Vastgoedlexicon, Prof . I r. W.G. Keeris MRICS, 2001 
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De baten voor huisvesting zijn: 
• rijksbijdrage voor huisvesting; 
• huurinkomsten; 
• inkomsten uit erfpacht en verkoop; 
• subsidies. 

De lasten voor huisvesting zijn: 
• huurkosten; 
• wettelijke lasten; 
• onderhoudskosten; 
• schoonhoudskosten; 
• rente; 
• overige kosten. 

negatief 
baten/ lastensaldo 

rente 

vreemd vermogen 

t ijd 

Vrijwel alle lasten nemen toe of af rnet 
het aantal vierkante meters, op de reinte 
na. De rente is afhankelijk van de 
gemaakte schuld (vreemd vermogen) van 
de universiteit. Hoe hoger de schuld van 
de universiteit, hoe hoger de rentelastren . 
De schulden van een universiteit staan 
daarbij op de balans. Hierbij heeft men 
bepaalde panden in eigendom, die 
gefinancierd zijn met eigen en nnet 
vreemd vermogen. Zie nevenstaande 
balans : 

Figuur 4.2 Lasten afhankelijk van de gemaakte 

activa passiva 

Panden universiteit Eigen Vermogen 

Vreemd Vermogen 

Figuur 4.3 De balans van de universiteit 

Voor elke universiteit zullen de inkomst:en uit huur,verkoop, erfpacht en dergelijke en de 
lasten zeer verschillend zijn. Op grond van de OC&W begroting 2002•1 zijn de volgende 
rijksbedragen voor huisvesting bekend: 

- ---...... - -~~- - .... ~ 
Aandeel HV-budget · l rndee1 Hv-budget 

(min. Euro) ( n procenten) 
1995 2002 1995 200 2 

RUL 70 8 1 9 1% 88% 
uu 10 8 13 5 14 0% 14 6% 
RUG 77 93 10 0% 10 0% 
EUR 46 54 60% 58% 
UM 3 2 47 41% 51% 
UvA 9 5 10 9 12 2% 11 8% 
vu 6 1 7 6 7 9% 82% 
UVT 2,2 25 28% 27% 
KUN 6,2 7 5 80% 8 1% 
TUE 5 4 62 70% 6,7% 
TUD 10 1 11 8 13 1% 12 8% 
UT 4 5 so 58% 54% 
Tot. 77 3 92,5 II 1000% 100 0% ...;' 

Figuur 4 .4 Het huivestings;budget per universiteit 

4.1.3 De beoordeling van het baten- en lastenstelsel 

De huisvestingspositie van universitei lten kan het beste worden beoordeeld door het 
vergelijken van de huisvestingsbaten met de lasten. Echter niet alle huisvestingsbaten 
zijn bekend per universiteit. Daardoor wordt enkel het huisvestingdeel van de 

41 OC&W begroting 2002 (onderdeel huisvesting van universiteiten artikel 22.01) 
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rijksbijdrage van universiteiten tegen het licht van de gemaakte huisvestingslasten 
gehouden. Onderstaande tabel geeft dit weer voor 2002•2 : 

(x € mnl.) 2002 
Huisvestinqsdeel r iiksbiidraqe 92 5 
Totale huisvest inqslasten ( raminq o.b. v. jaarrekeninqen 2000 exploitatiebasis) 350 

Figuur 4 .5 De baten en lasten voor de huisvesting 

De rijksbijdrage bedraagt iets meer dan een kwart van de totale huisvestingslasten 
(totale huisvestingslasten is inclusief huur, onderhoud, WOZ-heffing, gas, water, licht en 
rente). De universiteiten gene1reren nog enige inkomsten uit verhuur, verkoop, 
erfpachtsconstructies, of subsidies. Echter deze gegevens zijn niet bekend. 
Maar desondanks de baten onder andere verkregen uit de rijksbijd rage, de verhuur en 
erfpacht kunnen de lasten absoluut niet gedekt worden. Het bl ijkt dat het 
lumpsumbedrag voor alle huisvestingslasten (€30,- per m2 in 1995, €33,- per m2 in 2000 43

) niet 
genoeg was om de lasten te deklken. Dit lumpsumbedrag, dat jaarlij ks wordt verkregen 
(met een indexatie voor inflatie), blijkt structureel te weinig te zijn over de jaren, zeker 
nu er renovatie moet worden gepleegd. 
Er kan volgens deze berekeningen worden bevestigd dater een structureel tekort bestaat 
voor huisvesting. Per universiteit zal de verhouding baten-lasten verschillen, maar er zal 
altijd een structureel tekort blijken te zijn. 

4.2 De huidige finandele positie van universiteiten 

De universiteiten in Nederland krijgen een te lage bijdrage van het rijk voor de 
huisvesting. Dit roept de vraag op, hoe de instandhoudings- en bouwplannen in de 
toekomst gefinancierd kunnen worden . De problematiek van dit huisvestingsvraagstuk bij 
de universiteiten is verschillend van aard. Zo spelen de toenemende eisen met betrekking 
tot de gebouwen en de technischie ontwikkelingen die gebruikt worden bij onderwijs en 
onderzoek ook een belangrijke ml in het huisvestingsvraagstuk. Dit stelt veel eisen aan 
de gebouwen en de kosten daarva1n zijn aanzienlijk. 
Op basis van de jaarverslagen ove!r 2000 ontstaat het vol gen de investeringsbeeld: 

Netto w erkkapitaal 1995 19!96 1997 1998 1999 2000 Investeringen 
(milioenen euro's) 2001 
RUL 47.6 25.6 19.1 16.4 2.2 -7.5 162.l 
uu 52 .8 73.1 68.0 83.1 92.3 84.0 196.9 
RUG 49.4 56.5 59.1 64.9 60.7 69.5 299.5 
EUR 17.7 9.7 20.7 18.S 23 .l 22.1 54.5 
UM 37.8 41.4 43.0 33.0 30.6 42.3 58.8 
UvA 14.4 29 .5 47.7 56.4 56.9 60.6 497 8 
vu 40.9 66.9 81.4 100.5 121. 1' 116.0 272.3 
KUN 90.9 106.9 115.5 120.6 121.6 116.3 109.8 
UvT 24.3 29.6 33.0 36 .2 41.8 31.8 9.5 
TUD 89.9 110.4 80.4 75.8 33.4 -29.3 454.8 
TU/e 59.4 45.2 42.2 36.5 23.5 -10.8 199.3 
UT 35.0 42 .3 35.6 39 .2 30.2 18.1 155.7 
Totaal landeliik 2471 0 

Fiquur 4.6 Het netto-werkkaoitaioil versus de investerinqen van de universiteiten 

Hoewel er geen recht evenredig verband is te constateren, kan toch een aantal 
belangrijke conclusies getrokken worden. 
De drie technische universiteiten lkennen ultimo 2000 een zeer laag (UT) of zelfs negatief 

42 OC&W begroting 2002 (onderdeel huisVE?Sti ng van universiteiten artikel 22.01) 
43 Dit is logisch te noemen, de beheerskos1ten (onderhoud, schoonhouden, GWL, overige kosten ) komen 

gemiddeld op€ 55, - voor een standaard ICT kantoor, Case Study JCT Centers, Bureau Rietmeyer, mei 2000) 
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(TUD en TU/e) netto werkkapitaal, terwijl nu juist in de technische hoek de meest 
omvangrijke investeringen worden geraamd (gezamenlijk circa 800 miljoen euro). 
Ook de UL kent een negatief netto werkkapitaal in combinatie met hoge, geraamde 
investeringen in huisvesting. Deze vier instellingen kennen over de beschouwde periode 
een voortdurend dalend netto werkkapitaal. 
Van de acht andere universiteiten ramen de RUG, VU, UvA, UU en KUN de hoogste 
investeringen in universitaire huisvesting. Opvallend is dat deze vijf een min of meer 
voortdurende stijging tonen van het beschikbare netto werkkapitaal. De verhouding 
tussen beschikbaar netto werkkapitaal en geraamde investeringen is echter veel minder 
'scheef' dan bij bovengenoemde vier instellingen. 
De KUN en UvT kennen ultimo 2000 een netto werkkapitaal dat boven het niveau van de 
geraamde investeringen ligt. Deze twee universiteiten kunnen daarmee de renovatie- en 
nieuwbouwplannen bekostigen. De andere universiteiten kunnen de huisvesting niet eens 
bekostigen met het geheel inzetten van hun netto-werkkapitaal. In de toekomst zal het 
ministerie van OC & W niet bereid zijn meer bijdrage te leveren aan de huisvesting van 
universiteiten . Dit maakt het extra dringend de mogelijkheden te onderzoeken om de 
huisvesting te kunnen financieren. 

De bijdrage van het rijk voor huisvesting blijkt niet toereikend en dat betekent dat de 
universiteiten voor de rest van de benodigde financiele middelen zelf zorg moeten 
dragen. In de praktijk komen deze vooral ten laste van het lumpsum budget voor 
onderwijs en onderzoek en deels worden deze gefactureerd bij derde 
geldstroomactiviteiten+< . 
Voormalig minister Hermans heeft laten blijken dat hij een overbruggingsregeling 
overweegt, waarna er een meer structurele oplossing meet worden bedacht. Een van de 
opties is een speciaal bouw- en onderhoudsfonds voor de universiteiten. 

4.2.1 De financiele mogelijkheden voor universiteiten 

Er zijn financiele mogelijkheden, om het structureel financiele tekort aan te pakken, 
geformuleerd door het ministerie van OC & W•s: 

1. Universiteiten zijn zelf verantwoordelijk voor de huisvesting, zij zijn 
probleemeigenaar (juridi sch en economisch) en blijven dat ook. De eigen 
vermogenspositie van de universiteiten wordt hiermee aangetast. Eerst lag de 
verantwoordelijkheid van de huisvesting bij het Rijk, maar deze wilde er van af en 
legde het probleem bij de universiteiten zelf. De vraag is of dit voor de 
bedrijfsvoering van de universiteiten wel een goede ontwikkeling is en of dit 
alternatief wel een positieve bijdrage levert aan een goede opbouw van de 
kennisinfrastructuur in Nederland. Concreet betekent deze optie dat de overheid 
geen extra bedrag voor de huisvesting aan de lumpsumbijdrage toevoegt. In het 
kader van de integrale verantwoordelijkheid dient de universiteit het probleem zelf 
op te lessen. Daardoor moet er worden gekeken naar alternatieve 
mogelijkheden van het universitair vastgoed . 

Financieringsmogelijkheden 
De Voorzitter van de VSNU Dhr. d'Hondt heeft geopperd dat er wetenschapsbelasting zou 
moeten worden betaald. Het bedrijfsleven zal op deze manier mee moeten betalen aan 
fundamenteel onderzoek van de universiteiten, nodig om de internationale concurrentie 
aan te kunnen. Hiervoor is het nodig de komende periode jaarlijks minstens € 100 
miljoen extra uit te trekken voor wetenschappelijk onderzoek, € 90 miljoen voor 
onderwijsinnovatie en € 150 miljoen om daarmee de nijpende huisvestingssituatie het 
hoofd te kunnen bieden46

• 

44 Huisvesting Universiteiten; stand van zaken mei 2002, het ministerie van OC & W 
45 Huisvesting Universiteiten; stand van zaken mei 2002, het ministerie van OC & W 
46 "VSNU: Bedrijfsleven moet wetenschapsbelasting betalen", Spits, dinsdag 16 April 2002, ANP, Den Haag 
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2. Het Ministerie van OC & W zou op basis van berekeningen een extra bedrag 
kunnen claimen bij het Ministerie van Financien ten behoeve van de huisvesting 
( 1 e voorstel Koopmans). Dit bedrag zou dan aan het lumpsum budget toegevoegd 
kunnen worden. 

Voor de universiteiten is dit de meest positieve oplossing. Niet voor het Ministerie 
van Financien. De kans is klein dat Financien voor de onderwijssector geld ter 
beschikking stelt" . 

3. De kosten voor de huisvesting zouden met vreemd vermogen opgelost kunnen 
worden ( externe financiering). Het Rijk zou ter dekking van rente- en 
aflossingsverplichtingen van aangetrokken vreemd vermogen een bijdrage kunnen 
leveren. Ook zouden private investeerders geld kunnen investeren in 
universiteiten, door middel van te creeren fondsen en dergelijke. 

4. Er zijn enkele oplossingen gepresenteerd door de gezamenlijke universiteiten (via 
de VSNU). De VSNU is gevraagd om naast de opgave van noodzakelijke 
investeringen in de komende periode een analyse te maken van mogelijke 
alternatieve oplossingsrichtingen. De geopperde bijdragen aan de oplossing zijn 
heel praktisch van aard en zeker het overdenken waard. Zo wordt voorgesteld om 
universiteiten vrij te stellen van OZB-belasting, een nultarief voor de BTW te 
introduceren, de kaskorting rentedragend en evenrediger te verdelen over de 
instellingen, de VSNU als inkooporganisatie te laten fungeren en met gemeenten 
te spreken over omzetting van bestemmingsplannen ... 

Van deze mogelijkheden kunnen enkel punt 1 en punt 3 worden onderzocht. Punt 2 en 
punt 4 omvatten beslissingen van het rijk of van de gemeente. Meer rijkssubsidie, 
vrijstelling van OZB-belasting, BTW-vrijstelling, of wijzigen van bestemmingsplannen zijn 
mogelijkheden waar de universiteiten vrijwel geen invloed op kunnen uitoefenen. In dit 
onderzoek worden de alternatieve mogelijkheden van het universitair vastgoed bekeken, 
zowel naar het vastgoed zelf als naar de financiering van het vastgoed (bijvoorbeeld de 
externe financiering). In hoofdstuk 6 worden deze financieringsmogelijkheden 
besch rev en. 

4.3 Fiscale aspecten 

4.3.1 Inleiding 

Doordat er vele ontwikkelingen gaande zijn binnen het universitaire vastgoed, zijn er -
naast organisatorische en financiele consequenties - ook juridische en fiscale 
consequenties die niet uit het oog verloren mogen word en. In onderstaande 
subparagrafen komen de heffing van BTW en vennootschapsbelasting, 
overdrachtsbelasting, andere belastingen en daarbij de fiscale positie van fondsen, 
leasing en het beleggen in vastgoed aan bod . 

4.3.2 BTW-hefting bij universiteiten 

De vrijstelling van omzetbelasting voor het verstrekken van onderwijs is in de wetgeving 
gebaseerd op Artikel 13,A, eerste lid, onderdeel i van de Zesde Richtlijn van de Raad van 
de Europese Unie•9 , De problemen die zich in de praktijk voordoen, spelen zich af met 

47 Huisvesting Universiteiten; stand van zaken mei 2002, het ministerie van OC & W 
48 Huisvesting Universitelten; stand van zaken mei 2002, het mlnisterie van OC & W 
49 Artikel 13,A, eerste lid, onderdeel i van de Zesde Richtlijn van de Raad van de Europese Unie bevat de 

richtlijn voor vrijstelling van omzetbelasting voor het verstrekken van onderwijs in de Nederlandse 
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betrekking tot de reikwijdte van deze vrijstelling. In de praktijk is niet altijd duidelijk 
welke prestaties zijn vrijgesteld van BTW en welke belast. Bijvoorbeeld de fiscus heeft 
vaak moeite met overheidsinstellingen. De regels betreffende de vrijstelling van BTW zijn 
hieronder weergegeven. De vraag of prestaties al dan niet van heffing van 
omzetbelasting zijn vrijgesteld, is in tweeerlei opzicht van belang (zie bijlage 2 voor de 
bepaling van vrijgestelde en niet-vrijgestelde prestaties)so : 
1. Een vrijstelling betekent dat de uitgaande declaraties niet met omzetbelasting 

worden verhoogt, anderzijds komt de door derden/leveranciers berekende 
omzetbelasting (de zogenaamdE~ voorbelasting) niet voor aftrek in aanmerking en 
werkt derha Ive kostenverhogencj. 

2. Indien prestaties wel aan de hef'fing van omzetbelasting zijn onderworpen, warden 
de in rekening gebrachte bedragen met omzetbelasting verhoogd en dient deze 
BTW op de aangifte omzetbelasting te worden afgedragen. De door derden ter 
zake van deze (inkoop)-prestaties in rekening gebrachte omzetbelasting blijft dan 
niet op de kosten drukken, ma1ar kan in aftrek worden gebracht op de aangifte 
omzetbelasting. 

Bijzondere onderwerpen binnen de omzetbelasting: 
• Ats de huurders voldoen aan het zogenaamde 90% criterium ( commerciele 

activiteiten voor 90% aanwezi~J) kan de huur gewoon met BTW worden belast, 
indien de huurders hier niet aan voldoen (vrijgestelde instellingen)wordt er een 
BTW-opslag op de huur geplaat:st. 

• Verhuur aan een vrijgestelde instelling is voor de verhuurder nadelig, omdat men 
dan geen recht heeft op verrekening (aftrek) van de investeringskosten-BTW en 
overige BTW-voorbelasting ( onderhoudskosten-BTW, financieringsverlies 
(rentelast over niet verrekenbare investeringskosten-BTW). Deze nadelen worden 
normaliter in de huurprijs verclisconteerd (met een "BTW -opslag") : hoger dan 
19%, namelijk er komt nag een BTW-opslag voor het onderhoud en de 
servicekosten bij ongeveer gesteld op 37 ,2 % boven op de "normale" huur. De 
BTW-opslag hoeft echter niet rond de 37 ,S % te zijn, maar kan zelfs oplopen tot 
60%, doordat de integratieheffings-BTW en onderhoudskosten-BTW hoog liggen 
wanneer er sprake is van een klein aantal vierkante meter WO, waardoor voor de 
verhuurder per saldo een resultaat ontstaat dat vergelijkbaar is met de situatie 
waarin wet BTW-belast kan warden verhuurd51

• 

Dit probleem van de BTW-opslcig speelt in de eerste 10 jaar, daarna valt dit weg 
in verband met de integratieheftfing(herzieningsperiode). 

• Verhuur van een onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. Ter zake van 
verhuur is goedgekeurd dat nevenprestaties, zoals verstrekking van licht en 
warmte, alsmede het ter beschikking stellen van inventaris en apparatuur, 
voor zover onlosmakel ijk verbonden aan de desbetreffende ruimte onder de 
vrijstelling mogen vallen, indien de ruimte zelf oak vrijgesteld wordt verhuurd. 
Ook kan er BTW belast warden verhuurd, als het congres-, vergader-, of 
tentoonstellingsruimte betreft, of als er meer dan 90% ten aanzien van BTW
belaste prestaties plaats vinden. Hotelaccommodatie of kantine verhuur is in 
beginsel be last met BTW tegeni een verlaagd tarief: 6%, tenzij er sprake is van 
alcoholische dranken (19%). Bij een omzet tussen € 22 .000 en €66.000 is 
spraken van een BTW-vrijgeste!lde opbrengst. BTW-belast is voordelig als er zal 
worden verbouwd. De verbouwingskosten kunnen, als bewezen is dat er BTW
belaste prestaties warden gebru1ikt, in aftrek warden gebracht52

• 

Dit is niet alleen bij universiteiten een hoofdregel en betreft enkel 5 
uitzonderingen : de verhuur van machines en bedrijfsinstallaties, verhuur in het 

wetgeving. Deze richtlijn betreft de harmonisatiE! van de wetgevingen van de lidstaten van de Europese Unie 
inzake omzetbelasting . De vrijstelling voor het v•erstrekken van onderwijs is in de Nederlandse wetgeving per 1 
januari 1979 verankerd in artikel 11, lid 1, letter O ten 1 en 2 Wet OB. 
so Fiscale en juridische aspecten bij onderwijsinstellingen;BTW-heffing, mr J.W. Verstraate, 2000 
51 Memo, Ors. J.C. de Zeeuw, Deloitte & touche, 17 Januari 2002 
52 Fiscale en juridische aspecten bij onderwijsinstellingen; BTW-heffing, mr J.W. Verstraate, 2000 
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kader van hotel en kantineverhuur, verhuur van parkeerruimten, verhuur van 
safeloketten en verhuur van onroerende zaken, mits de huurder deze gebruikt 
voor prestaties waarvoor hij (nagenoeg) volledig recht op aftrek van voorbelasting 
heeft53. Over deze uitzonderingen moet de universiteit dan ook BTW belasten 
boven op de huur. 

• Subsidies zijn in principe niiet belast met omzetbelasting (vrijgestelde prestaties). 
Echter commercieel onderzoek en dergelijke is wel aan BTW-heffing 
onderworpen 54

• 

4.3.3 Vennootschapsbelasting 

Een universiteit valt in de categorie overheidsinstellingen (naast de andere categorie 
private instellingen binnen onderwijsinstellingen). Er komt binnenkort een 
"contourenschets verruiming vennootschapsbelasting overheidsbedrijven". Hierbij zijn de 
overheidsinstellingen niet meer vrijgesteld van vennootschapsbelasting ( het huidige 
systeem; vrijgesteld tenzij .. ). De overheidsbedrijven zu llen dan juist belastingplichtig 
worden, tenzij een uitzondering van toepassing is. Tot nu toe zijn de universiteiten nog 
vrijgesteld van vennootschapsbelasting55

• 

4 .3.4 Overdrachtsbelasting 

De vrijstelling van artikel 15, ee:rste lid onderdeel k, van de Wet op belastingen van 
rechtsverkeer (WBR) geeft een limitatieve opsomming van een aantal in de 
onderwijswetgeving voorkomendc~ bepalingen. In deze bepalingen is voorzien in de 
mogelijkheid tot overdracht van universiteitsgebouwen aan andere soortgelijke 
rechtspersonen . Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor zover in de 
aangewezen gevallen het verkregen bestemd is voor onderwijs56

. Dus als er sprake is van 
overdracht aan een niet-onderwijsgerlchte organisatie za l er geen vrijstelling gelden voor 
de overdrachtsbelasting. 

4.3.S Andere belastingen 

Provincies, gemeenten en watersc:happen heffen diverse belastingen; waarde onroerende 
zaakbelasting (WOZ-beschiklKing), rechten (gebruik- genot- en 
vermakelijkhedenretributies), zoals rioolrechten, leges, provinciale en 
waterschapsbelastingen57

• 

4 .3.6 Fiscale aspecten met betrekking tot fondsverwerving 

Mede als gevolg van afnemende subsidiestromen en/of de behoefte van instellingen om 
binnen de doelstelling ook niet··subsidiabele activiteiten te ontplooien, hebben veel 
organisaties de afgelopen jaren activiteiten ontwikkeld om extra middelen te werven . 
Zeker indien deze extra geldstroom enige omvang aanneemt, kiezen veel organisaties 
ervoor om deze activiteiten in een afzonderlijk "fonds" onder te brengen. Ongeacht of er 
sprake is van een fonds of niet, zijn er aan deze geldverwerving een aantal fiscale 
aspecten verbonden. Bij schenkingen van een fonds geldt een schenkingsrecht en voor 
opbrengsten van activiteiten (ondernemersschap) binnen een fonds geldt omzetbelasting. 
Het fonds is onder bepaalde voorwaarden 58 niet belastingplichtig voor 
vennootschapsbelasting (beleggen) en wel vennootschapsbelastingplichtig als men 
onderneemt. Het fonds is niet vrijgesteld als haar hoofdactiviteiten geen vrijgestelde 

53 Vastgoedmarkt Almanak 2001, Fiscaal, mr. T.M. Berkhout MRE, mr. A.J. Oostenrijk MRE, 2001 
54 Fiscale en juridische aspecten bij onderwijsinstellingen;BTW-heffing, mr J.W. Verstraate, 2000 
55 Fiscale en j uridische aspecten bij onderwijsinstellingen;Vennootschapsbelasting, mr A. Brusse, 2000 
56 Vastgoedmarkt Almanak 2001, Fiscaal, nnr. T.M. Berkhout MRE, mr. A.J . Oostenrijk MRE, 2001 
57 Fiscale en j uridische aspecten bij onderwijsinstellingen;De overheid schat uw waarde, mr S. Bosma, 2000 
58 Artikel 6 Vpb jo. artikel 1 Vrijstellingsbesluit Vpb : lndien de onderneming een vrijgesteld lichaam is, mag e e 

winst mag niet meer zijn dan (6.000, en over de vier jaren niet meer dan (30.000,· bedragen. 
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activiteiten betreffen. Dit betekent dat een fonds omzetbelasting in rekening moet 
brengen en deze omzetbelasting is voor de geldgever weer aftrekbaar59 • 

4 .3 .7 Fiscale aspecten met betrekicing tot leasing 

In de winstsfeer is het van belang bi1j leasetransacties vast te stellen welke partij, de 
lessor of de lessee, gebruik kan maken van bepaalde fiscale faciliteiten alsmede de 
kwalificatie en de verwerving van de leasetermijnen. Bij leasing, speelt het begrip 
economisch belang voor fiscale doeleinden een belangrijke rol als een lease
overeenkomst als operationele dan wel als financiele leasing wordt aangemerkt. Het is 
daarom noodzakelijk het begrip "economisch belang" nader te beschouwen. 
Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting worden geheven als men economisch 
eigenaar is; dat wil zeggen als men de risico's van vermindering, restwaarde, tenietgaan, 
niet functioneren en de beschikkingsmacht heeft en het genot om de zaak te mogen 
gebruiken. Indien een overeenkomst wordt aangemerkt als financiele lease hoeft er naast 
geen betaling aan vennootschaps- en inkomstenbelasting ook geen BTW te worden 
betaald60 • 

Bijzondere fiscale aspecten spelen vaa k indien de lessor en lessee in verschillende landen 
gevestigd zijn. In de praktijk blijkt nogal eens dat landen een lease-overeenkomst 
verschillend kwalificeren bij de toepassing van hun nationale belastingregels en/of bij de 
toepassing van belastingverdragen. Dergelijke kwalificatieverschillen worden in de 
praktijk gebruikt om bepaalde fiscale voordelen te realiseren welke voordelen dan tussen 
lessor en lessee worden verdeeld61

• 

4.3.8 Beleggen in universitair vast:goed 

Instellingen beleggen en belenen publieke middelen en overige middelen, voor zover 
deze niet zijn afgescheiden van de p1ublieke middelen, risicomijdend. Risicomijdend wil 
zeggen dat directe beleggingen in aandelen of daarvan afgeleide producten derhalve niet 
zijn toegestaan, tenzij de investeerder over een hoofdsomgarantie van een financiele 
instelling beschikt. De transacties worden alleen aangegaan met financiele instellingen of 
betreffen door financiele instellingen uitgegeven waardepapier met minimaal een A
rating, afgegeven door tenminste een erkende rating agency met een gelijkwaardige 
kredietwaardigheid, voor zover vastgesteld en onderbouwt door de instelling zelf en met 
rechtspersonen voor wier waardepapier een solvabiliteitsratio van 0% geldt, omdat zij 
beperkte financiele risico's lopen. 
Het is mogelijk dat een instelling in het kader van de uitoefening van haar wettelijke taak 
deelneemt in een vennootschap. In dat geval is er geen sprake van beleggen, omdat 
tussen de instelling en de vennootschap een duurzame betrekking bestaat die de 
betekenis van de gehouden aandelen als waardepapier overschrijdt. Het gaat de 
instelling bij deze aandelen dus niet in de eerste plaats om het behalen van opbrengst 
en/of koerswinst, maar om aandelen die bijdragen aan de uitoefening van de wettelijke 
taak. Deze wet is mede gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (fido). 
Een belangrijk uitgangspunt van deze regeling is het bevorderen en transparant maken 
van een solide beleggings- en beleninnsbeleid, zonder de beschikkingsmacht van de door 
het ministerie van OC & W bekostigde instellingen aan te tasten. Autonomie, continu"iteit 
en transparantie voor en van de instellingen, die door het ministerie van OC & W 
bekostigd worden, is en blijft het leidE:!nde beginsel. Uitgangspunt is en blijft dat publiek 
geld wordt verstrekt ten behoeve van het primaire proces van instellingen, te weten het 
verzorgen van onderwijs en verrichten van onderzoek. Dit proces mag niet in gevaar 
worden gebracht door het aangaan van risico's die daar geen betrekking op hebben, 
zeals het risicovol beleggen van tijdelij k overtollig publiek geld62

• 

59 Fiscale en juridische aspecten bij onderwijsins.tellingen; Fiscale aspecten met betrekking tot fondswerving 
door steunstichtingen, mr J.W. Verstraate & drs. H.B.J.M.Vermeer, 2000 

60 Vastgoedmarkt Almanak 2001, Fiscaal, mr. T. M. Berkhout MRE, mr. A.J. Oostenrijk MRE, 2001 
61 Vastgoedmarkt Almanak 2001, Fiscaal, mr. T. M. Berkhout MRE, mr. A.J . Oostenrijk MRE, 2001 
62 Regeling beleggen en belenen door instelling•en voor onderwijs en onderzoek, uitleg Gele Katern, nummer 
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Universitair Vastaoed 
De Nederlandse institutionele investeerders beschouwen de "inflatiebestendigheid"van 
vastgoed als een van de belangrijkste redenen voor het beleggen in vastgoed. Bij een 
belegging in het universitair vast~1oed zal het fonds (gemeenschappelijke vermogens van 
deelnemers die door derden worden beheerd en bewaard) het gebouw beheren en de 
universiteit zal het gebouw slechts gebruiken en zich richten op onderwijs en onderzoek. 
In Nederland wordt belegd in won ingen, winkels, kantoren, bedrijfshallen en 
parkeerplaatsen/garages en in het overige vastgoed. Onder overig worden hierbij 
inbegrepen de gemengde object.en met specifieke bestemmingen voor niet-standaard 
gebruik. De beleggingsinstelling kan gaan investeren in woningen, winkels, kantoren, 
bedrijfsruimten parkeerplaatsen of gemengde portefeuilles. Ook kunnen ze zich 
gespecia liseerd hebben in het bE~leggen in een specifieke beleggingsmogelijkheid, met 
eventueel nog een geografische, valutaire of economische afbakening. Voor universitair 
vastgoed zal het een gespecialiseerde beleggingsinstelling zijn op basis van een 
beleggingscategorie, in eigen land, of zelfs regionaal: het nationale sectorfonds63

• I ndien 
men belegt in dit universitair vastgoed betreft het een besloten fonds, waarbij de 
deelnemers direct recht hebben op hun deel van de beleggingsopbrengsten welke (enkel 
voor de investeerder met inkomstienbelasting) 64 • 

4.3.9 Beleggen of specule1·en door de universiteiten 

Men mag als universiteit lbeleggen in Nederlandse overheidsobligaties en 
kwaliteitsschuldpapieren, omdat men minimaal een AA-rating nodig heeft. Echter bij 
universiteiten geldt de regel dat, ter voorkoming van renterisico, alleen belegd mag 
worden in obligaties met een rest1~rende looptijd korter of gelijk aan de periode waarover 
een positieve harde kern in liquidi1teiten wordt verwacht65

• 

4.4 Juridische bepali1ngen 

4 .4 .1 Inleiding 

In de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek ( WHW) en in de 
toeli chting op deze wet worden allerlei zaken beschreven . De bekostiging wordt 
besproken, waar het instellingsplan en andere financiele zaken aan de orde komen. In 
paragraaf 4 .6.2 wordt het instellingsplan behandeld, in paragraaf 4.6.3 het 
bestemmingsplan en in paragraaf 4 .6.4 de Europese aanbestedingsrichtlijnen. 

4.4.2 Instellingsplan 

Het instellingsbestuur stelt om hi~t jaar een plan met betrekking tot de instel ling vast. 
Om de vier jaar moet er een dergelijk plan bij het rijk worden ingediend. De rijksbijdrage 
hangt af van het aantal studentem en de studieresultaten en daarnaast is er nog een 
eventuele rijksbijdrage in verband met de verbetering van de kwaliteit en 
studeerbaarheid, welke door de minister jaarlijks in september bekend wordt gemaakt. 
Tot 25 december 1994 bestond het artikel 2.13: buitengebruikstelling gebouwen en 
terreinen. Op basis hiervan moest,en de gebouwen of terreinen, die blijvend afgestoten of 
verhuurd werden, doorgegeven worden aan het ministerie. De terreinen of gebouwen 
moesten dan of aan het Rijk teruggegeven worden of voor onderzoek en 
onderwij sinstell ing opnieuw worden ingezet. Tegenwoord ig geldt dit alleen voor 
academische ziekenhuizen. Dus universiteiten mogen tegenwoordig hun onroerende 
zaken op de markt verkopen en VE!rhuren66

• 

18a deel 1, 25 Juli 2001 
63 Vastgoedbeheer Lexicon, prof.ir.W.G.Kee!ris MRICS, 2001 
64 Vastgoedbeheer Lexicon, prof.ir. W.G.Keeris MRICS, 2001 
65 Treasury Management en Financieringsst:atuut,TU/e, 1998 
66 Artikel 2. 13 Wet op het Hoger onderwij s en Wetenschappelijk onderzoek 
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4.4.3 Bestemmingsplan (nationale regels) 

Nadeel bij verkoop van universiteitsgebouwen en gronden kan zijn, dat het 
bestemmingsplan alleen onderwijs en onderzoeksgericht is. Commerciele organisaties 
zullen zich dan niet kunnen vestigen op het terrein, tenzij het bestemmingsplan daarvoor 
gewijzigd wordt. Dit kan versneld via de procedure Artikel 19, eerste lid, van de Wet 
ruimtelijke Ordening67 . Hierbij moet er getracht worden medewerking te verkrijgen van 
de gemeenteraad. Als dat lukt, zal er een procedure moeten worden doorlopen om 
binnen het bestemmingsplan vrijstelling te verkrijgen ten gunste van het project. De 
procedure is beschreven in Bijlage 3. De nadelen hierbij zijn dat er toestemming moet 
worden verkregen van de gemeente en mocht eraan worden meegewerkt, nog een hele 
procedure doorlopen moeten worden68 . Er is ook de mogelij kheid om het 
bestemmingsplan te wijzigen. Tegenwoordig zal dit als er toestemming is verkregen van 
de gemeente maximaal 58 weken duren. Echter dit in het voornemen in het wetsontwerp 
van januari 2002 op de Wet Ruimtelijke Ordening was dat dit in de toekomst zal worden 
veranderd, doordat er een versterking van de positie en de actualiteit van 
bestemmingsplannen zal plaatsvinden (Zie bijlage 4 ). Hierdoor wordt het veranderen van 
een bestemmingsplan versneld. Het Ministerie van VROM streeft ernaar dat deze 
procedure voor de wijziging in plaats van 58 weken nog maar 34 weken gaat duren69

. 

Het is echter de vraag of deze plannen na de recente kabinetsformatie nog doorgaan . 
In de huidige situatie worden bij universiteiten vaak science parken ontwikkeld. Niet 
alleen komt dit voor bij Technische universiteiten waar technologie met wetenschap 
voorop staat maar ook bij andere universiteiten. Deze kennisintensieve bedrijven worden 
als gelieerde derden beschouwd, waardoor het bestemmingsplan vaak niet gewijzigd 
hoeft te worden. 

Wageningen 
De gemeente Wageningen kiest voor het ontwikkelen van Science Pares samen met 
Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Alleen kennisintensieve bedrijven kunnen 
zich op deze locaties vest igen10 • 

4.4.4 Europese aanbesteding 

Tegenwoordig is het 'onderhandelingsmodel', waarin men vrij was te onderhandelen met 
wie men wilde, aangepast. Daarvoor is er een sterk gereglementeerd 
'aanbestedingsmodel' gekomen. De organisatie dient een 'bestek' te maken; een 
beschrijving van de te vervullen opdracht en de daarbij geldende voorwaarde. Dit is een 
vrij strak stelsel van selectie-eisen en gunningcriteria . Ruimte voor eigen beleid is er in 
vele gevallen nauwel ijks71

• In bijlage 1 van de Richtlijn Werken worden instellingen van 
wetenschappelijk onderwijs, zoals vermeld in artikel 8 van de Wet op het 
Wetenschappelijk Onderwijs (1985), expliciet als publiekrechtelijke instellingen 
beschouwd. Reeds op deze grond worden zij als aanbestedende dienst aangemerkt. 
De volgende drie EG- Richtlijnen zijn voor Universiteiten van belang: 

• de EG-Richtlijn Leveringen 93/36/EEG; 
• de EG- Richtlijn Werken 93/37 /EEG; 
• de EG-Richtlijn Diensten 97 /52/EG. 

Indien een opdracht de zogenaamde Europese drempelwaarde overschrijdt, dan zal deze 
middels een Europese Aanbestedingsprocedure op de markt moeten worden gezet. De 
regels van Europese aanbesteding zijn sinds 1992 verplicht waardoor iedereen gel ijke 
kansen krijgt binnen een markt met regels voor vrije concurrentie. 

67 Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, prof.mr.P.J.J .van Buuren, prof.dr. Ch.W.Backes, Mr. A.A.J . de Gier 3e 
druk , Kluwer, Deventer 1999. 

68 Gesprek met A. D. van Eggelen, juridische medewerker TU/e, 14 Februari 2002 
69 Naar een nieuwe Wet ruimtelljke ordening, RPO, 2001, www.vrom.nl 
70 "Wageningen ziet af van businesspark", artikel uit de Cobouw, 30 Mei 2002 
71 Aanbesteden een hele opdracht, W.G. Ph. E. Wedekind, 2001 
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Per 1 januari 2002 bedraagt voor Universiteiten de drempelwaarde voor Leveringen en 
Diensten € 249.681 (excl. BTW). De drempelwaarde voor Werken is€ 6.242.028 (excl. 
BTW). 
Ook in geval van financieringsconstructies zijn deze Europese Aanbestedingsregels van 
toepassing. In de praktijk blijkt overigens vaak dat dit in specifieke gevallen wordt 
nagelaten. Tot op heden kennen de Europese Aanbestedingsrichtlijnen weinig 
onderhandelingsvrijheid. Het is daarom zaak om, voordat men een 
aanbestedingsprocedure start, te weten wat en hoe men wenst aan te besteden. 
Indien een universiteit ervoor kiest om bijvoorbeeld activiteiten in een privaatrechtelijke 
rechtspersoon onder te brengen of kiest voor samenwerking in een consortium, dan 
betekent dit zondermeer nog niet dat de Europese Richtlijnen niet meer van toepassing 
zouden zijn. Uit recente nationale en Europese jurisprudentie blijkt, dat ook in geval van 
Publiek-Private Samenwerking (PPS) rekening moet worden gehouden met de Europese 
Aanbestedingsrichtlijnen (zie Hof Den Haag d.d. 31 januari 2001 Projectbouw Zeeland 
B.V./ gemeente Middelburg en Hof van Justitie van de EG d.d. 12 juli 2001 Scala-theater 
in Milaan) 72

• 

4.5 Tot slot 

In dit hoofdstuk blijkt dat de universitaire onderneming zich als centrale doelstelling richt 
op het geven van onderwijs en doen van onderzoek, waarbij huisvesting als middel dient. 
Eerst lag de verantwoordelijkheid van de huisvesting bij het Rijk, maar deze wilde er van 
af en legde het huisvestingsprobleem bij de universiteiten zelf. 
Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zullen, gezien de te beperkte middelen 
die worden verkregen voor de huisvesting (beheer en investeringen), op zoek moeten 
gaan naar andere mogelijkheden om de toekomstige bouw- en instandhoudingsplannen 
(en eventuele al gemaakte aanpassingen) te kunnen financieren. Hierbij moet rekening 
worden gehouden met het feit dat universitaire instellingen vrijgesteld zijn van 
omzetbelasting en vennootschapsbelasting indien de bestemming onderwijs en 
onderzoek gerelateerd is. Rekening houdend met al deze belangen, financiering, fiscale 
en juridische aspecten, moet gezocht worden naar een optimale financiering van de 
huisvesting van het primaire proces. 

72 A. D. van Eggelen, juridische medewerker TU/e, 1 Maart 2002 
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HS De universitaire vastgoedportefeuille 
Voordat de financieringsmogelijkheden beschreven worden, is het van belang inzicht te 
hebben in het bestaande aanbod van de vastgoedportefeuille. Hierbij zijn de belangen in 
huisvesting noodzake/ijk om de performance van haar vastgoed te bepa/en. Daarbij is het 
bepalen van de financiele waarde van de vastgoedvoorraad van belang om te weten wat 
er op de markt aan financiele middelen kan worden verkregen. 

5.1 Het universitaire vastgoed 

5.1.1 Universitair vastgoed 

Om de performance van de vastgoedportefeuille te kunnen bepalen is inzicht nodig in de 
kenmerken van het vastgoed. 
Allereerst moet daartoe duidelijk zijn wat ender het universitaire vastgoed wordt 
verstaan. In zijn algemeenheid omvat universitair vastgoed de grond en gebouwen die 
universitaire instellingen gebruiken en/of beheren . Elke universiteit beschikt over 
verschillende typen gebouwen, die verschillende taken binnen de huisvesting vervullen. 

5 .1.2 De belangen in universitair vastgoed 

Er zijn drie verschillende, meestal met elkaar in conflict staande belangen in vastgoed te 
onderscheiden . Als eerste moet er warden omgegaan met het strategisch beleid van de 
universiteit, dat beperkingen oplegt aan de locatie, architectuur en dergelijke. Ten 
tweede wordt er gekeken naar de belangen van de gebruikers en dat betekent dat 
vastgoed een bijdrage moet leveren aan een optimaal primair proces. Ten derde zijn er 
nog de financiele belangen, dat wil zeggen dat de financiele efficiency van het vastgoed 
wordt gecontroleerd door minimalisering van de accommodatiekosten73

• 
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Eisen 

Financien 
Financiele eisen en 
randvoorwaarden 

Figuur 5.1 : Spanningsveld blnnen de universiteit 

Binnen deze drie belangen kunnen dus de volgende doelen worden gedefinieerd: 
1. vanuit een functioneel oogpunt: 

gebruikersvoordelen, hoe matcht het vastgoed met de eisen van gebruikers?; 
2. vanuit een strategisch oogpunt: 

corporate identity, shareholder's value, etcetera; 

73 Vastgoed Financieel, ir. W.NJ. Rust, prof.ir.F. Seyffert, ir. A.C. den Heijer, drs. Ing.J.P.Soeter 
74 Een methode voor de aanpak van Universitair Vastgoed, I.van der Weijden, 1999 
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3. vanuit een financieel oogpunt: 
de financiele positie van het vastgoed, de waarde op de bestaande markt. 

5 .1.3 De waarde van het universitaire vastgoed 

Om de waarde van de vastgoedportefeuille te kunnen bepalen warden de drie belangen 
van het universitaire vastgoed aan elkaar gekoppeld. 
Eerder onderzoek, waarbij gekeken werd naar het strategische en het financiele belang, 
is reeds gedaan door prof. Ir. H. de Jonge. Het strategische ten opzichte van het 
financiele belang werd daarbij in een matrix gezet. Hierbij werd het financiele belang 
aangeduid met courantheid, ofwel de verhandelbaarheid van de objecten in een bepaald 
gebied75

• In de matrix is te zien wat het verschil in afweging is ten aanzien van de 
verschillende situaties76

• 

Courant Incourant 
Strategisch Afweging verkoop of in eigendom In eigendom houden voor eigen gebruik. 

houden. 
Overtollioe meters afstoten. 

Niet strategisch Verkopen Direct verkopen als de kans zich voordoet. 
(kan ook voor woning- of winkelmarkt Herontwikkelen tot ( strateg isch) courant 
zii n) vastooed en dan eventueel verkooen. 

Tabel 5.2: 2 dimensionale model: de matrix 

Hierbij werd echter het functionele belang niet betrokken, dat juist van belang is voor het 
uitvoeren van het primaire proces van een organisatie. 
Vanuit het twee dimensionale model (de vier kwadranten uit de matrix 22) wordt een drie 
dimensionaal model ontworpen, metals toevoeging functional iteit. 

Strateg ie Strategie 

Functionaliteit 

.. 
Courantheid Courantheid 

Figuur 5.3: Van een 2 dimensionaal naar een 3 dimensionaal assenstelsel 

Courantheid blijft op de horizontale as: de x-as, evenals strategie op de verticale as: y
as, zeals in de matrix oak het geval was. Functionaliteit wordt weergegeven door de z-as. 
Het 3 dimensionale model moet uitspraak doen over de volgende belangen: 
1. functionaliteit voor de gebruiker; 
2. strategie voor de universitai re organisatie; 
3. courantheid voor de vastgoedmarkt. 

Met behulp van het drie dimensionale assenstelsel kan warden aangegeven of een object 
wel of niet strategisch, wel of niet courant en wel of niet functioneel blijkt te zijn. Het zijn 
dus drie soorten belangen die uiteindelijk in acht (23) categorieen ender te verdelen zijn. 

75 Vastgoedbeheer Lexicon, prof.ir .W.G.Keeris MRICS, 2001 
76 The Future of corporate real estate management, Jonge, H. de, 1994 
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Strategie 

F unctionaliteit 
.. 
E . 
J: 
" 

Courantheid 

Figuur 5 .4: Van assenstelsel tot kubus voor het universitaire vastgoed 

5.2 Methodes ter bepaling van de belangen van het 
universitair vastgoed 

5 .2.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe de belangen worden bepaald. Hierbij moet een 
uitspraak worden gedaan over al dan niet courant, strategisch en functioneel zijn van een 
object. Het zijn echter nooit eenduidige uitspraken omdat er altijd enige mate van 
courante/incourante, strategische/niet-strategische en functionele/ niet- functionele 
eigenschappen aan een object zijn verbonden. In het algemeen kan echter gesteld 
worden dat een object meer of minder dan gemiddeld courant, strategisch of functioneel 
blijkt te zijn. In onderstaande paragrafen worden de methoden beschreven hoe de 
strategie, courantheid en functionaliteit van een gebouw kan worden bepaald. 

5 .2.2 Strategie v an de universiteit 

Strategische beleidsvorming houdt in dat de organisatie expliciet de missie en afgeleide 
doelstellingen vaststelt, en tracht te verwezenlijken11• Het beleid dat ze hierbij aanneemt 
komt deels voort uit verwachtingen op de middellange termijn over aspecten als 
overheidsbeleid, studentenaantallen en technische ontwikkelingen. Een ander deel heeft 
te maken met het gewenste imago en de doelstellingen die de universiteit voor zichzelf 
heeft gesteld. 
Binnen de strategische beleidsvorming zijn tevens doelstellingen geformuleerd met 
betrekking tot de huisvesting van de faculteiten en instellingen. De beleidsbepalende 
aspecten hebben te maken met hoe de universiteit naar buiten treedt. Een aantal van 
deze aspecten heeft invloed op de huisvesting: 
• Het gewenste imago; 
• De beoogde doelgroep; 
• De positionering ten opzichte van de concurrenten; 
• De marktbenadering van de universiteit78 . 

Al deze aspecten bepalen samen het huisvestingsbeleid van de universiteit, dat 
vervolgens is vastgelegd in het instellingsplan. Het strategische huisvestingsbeleid 
bestaat uit de volgende onderdelen 79

: 

• Het voorzien in de huisvestingsbehoefte; 
• De exploitatievoorzieningen nodig om vastgoed aan te passen aan gebruikseisen 

en aan wet- en regelgeving; 
• De ruimteplanning en het vervangen van technische installaties. 

77 Vastgoedbeheer Lexicon, prof.ir.W.G.Keeris MRICS, 2001 
78 Een methode voor de aanpak van Universitair Vastgoed, I.van der Weijden, 1999 
79 Huisvestingsmanagement in beweging, C.J. Pen, 1998 
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Bij het bepalen van de strategie wordt uitgegaan van opvattingen van de het College van 
Bestuur en adviserende diensten. Het College van Bestuur bepaalt uiteindelijk de 
strategie voor het vastgoed. Het toekomstbeeld dat voor dit onderzoek als uitgangspunt 
wordt genomen is daarom gebaseerd op doelmatige en haalbare opvattingen 
geformuleerd door het College van Bestuur, waarbij de huidige ontwikkelingen als 
ongewijzigd worden doorgevoerd naar de toekomst (trendscenario) . (Zie Bijlage 12 voor 
nadere totstandkoming van het toekomstbeeld) 
Het CvB wil een vooraanstaande positie creeren binnen de regio ten opzichte van de 
concurrerende onderwijsinstellingen. De belevingswereld van de studenten en anderen 
tracht men door de herkenbaarheid en identiteit van het object te be'lnvloeden. De 
herkenbaarheid van bepaalde panden draagt bij aan de strategie die de universiteit 
uitstraalt. Ook de identiteit van een universiteit wordt weergegeven door de strategie 
waarmee een universiteit naar buiten wilt komen. Oat kan zijn door een 
campusuniversiteit met studentenhuisvesting en vele studentenvoorzieningen, of juist 
een stadsuniversiteit met een centrale ligging van enkele panden. De panden die voldoen 
aan de bijbehorende doelstellingen dragen hieraan bij. 

Strategle aspect Deel aspect Minima le Strategie op Strategie 
score onderdeel 

' 1 strategie 

Herkenbaarheid bouwmassa/blikvanger 1 0 niet strategisch 
1 strateqisch 

Identiteit doelstellingen 1 0 niet strategisch 
1 1 strateqisch 

Tabel 5.5: De m et hode voor het bepalen v an de strategie 

De concurrentie tussen universiteiten en hogescholen wordt steeds heviger, niet alleen 
nationaal maar ook internationaal. Hierdoor wordt de uitstraling van de universiteiten en 
hogescholen steeds belangrijker. Er wordt getracht het imago van een universiteit weer 
te geven in het uiterlijk van haar gebouwenvoorraad. Bij nieuwbouwplannen is daarom 
de keuze van de architect een belangrijk onderdeel, waar het College van Bestuur bij 
betrokken is80

• 

5 .2 .3 Bepaling van d e mate van courantheid 

De courantheid van een pand houdt in de verhandelbaarheid van de objecten in een 
bepaald gebied. De mate van courantheid kan worden bepaald aan de hand van de 
volgende factoren81

: 

• Locatie; 
• Milieuzonering; 
• Schaal / grootte; 
• Verschijningsvorm; 
• Gebruiksmogelijkheden object; 
• Specificaties gebouw; 
• Ouderdom gebouw. 
Het object kan als een courant object worden beschouwd als de locatie courant is en 
tenminste drie van de zes overige aspecten courant zijn. 

80 Veranderende huisvestingsbehoeften van universiteiten en hogescholen, R.Kemp, A.Muizer, januari 2001,EIM 
81 Courante en incourante objecten, afstudeerverslag Celine Lonis, 2001 
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' Courantheid aspect Deelaspect Score object Minimale score Courantheid op Courantheid 
courant onderdeel 

~· "'- - 1 2 3 4 5 I 

Locatie Bereikbaarheid 6 < 6 incourant 
Imaoo <score+ score) ~ 6 courant 

Milieuzonering 3 < 3 incourant 
~ 3 courant 

Schaal / grootte 3 < 3 incourant 
~ 3 courant 

Verschijningsvorm 3 < 3 incourant 
~ 3 courant 

Gebruiksmogelijkheden 3 < 3 incourant 
~ 3 courant 

Specificaties 3 < 3 incourant 
~ 3 courant 

Ouderdom 3 < 3 incourant 
~ 3 courant 

Tabel 5 .6 : De methode voor het bepalen van de courantheid 

De score uit bovenstaande tabel geeft een oordeel over de mate van courantheid per 
object. De tabel is opgebouwd uit courantheidsaspecten, welke aan een prestatie zijn 
gekoppeld. In de tabel wordt de score op ieder onderdeel ingevuld. 
Vastgoedinvesteerders hebben in het algemeen de intentie slechts courante 
vastgoedobjecten in hun portefeuille op te nemen. In bijlage 5 wordt op deze kenmerken 
dieper ingegaan. Zo za l er gekomen worden tot een indicator die aangeeft in hoeverre 
het hier een courant of incourant object betreft. 

5.2.4 Methode ter bepaling van de mate van functionaliteit 

Functionaliteit wordt gedefinieerd als de bruikbaarheid voor de gebruikers van het 
betreffende vastgoedobject, welke wordt gerelateerd aan de mate waarin het 
prestatieniveau tegemoet komt aan de huisvestingsvraag, gelet op de gewenste wijze 
van bedrijfsvoering. Dit noemt men ook wel 'strategisch ruimtebeheer'. Dit heeft 
betrekking op het inventariseren van de ruimtebehoefte, waarna deze afgestemd wordt 
op het ge·inventariseerde ruimteaanbod. 
De ontwikkelde waarderingsmethodee2 wordt in onderstaande afbeelding weergegeven: 

j 
2:! 
E 
2 
QJ 
u 
c 
QJ 

ro 
a. 
QJ 
co 

Ruimtebehoefte Ruimteaanbod 

Figuur 5 .7: De bepaling van de functionaliteit van de gebouwen 

Voor afstemming van de behoefte en aanbod zijn onderstaande gegevens nodig per 
ruimte: 

92 Universiteiten en strateglsch Ruimtebeheer, Nadia van Houwelingen, Mei 2002 
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Functionaliteit Rulmte behoefte Ruimteaanbod Functionaliteit 
aspect 
per actlviteit 

Da deel 
Ruimtetype Hoo te 

Oppervlakte 

Tabel 5 .8: De waarderingsmethode voor het bepa len van de functionaliteit 

Met deze waarderingsmethode wordt bekeken hoe de behoefte zich uit in de ruimten, 
vervolgens per verdieping en uiteindelijk per gebouw. (Zie bijlage 6) 
Hiermee kan de functionaliteit van een gebouw warden bepaald om vervolgens te komen 
tot een indicator die aangeeft in hoeverre het een functioneel of niet- functioneel object 
betreft. Aan de hand van een voldoende score voor de functionele aspecten kan het 
object als een functioneel object warden beschouwd (Bijlage 6) . 

5 .3 Algemene termen per type gebouw 

Uit voorgaande methodes voor strategie, courantheid en functionaliteit kunnen 
uitspraken warden gedaan over het al dan niet courant, strategisch en functioneel zijn 
van een object. Figuur 5. 7 is een samenvatting van de method en uitgezet in drie 
kolommen,elk gebaseerd op een van de belangen in vastgoed. 
Met deze drie kolommen kunnen er acht ( 23) verschillende mogelijkheden warden 
onderscheiden (8 mogelijkheden ) . De verschillende typen vastgoed krijgen allen een 
symbool toegekend. Deze symbolen vormen de uitgangspositie van de 
vastgoedportefeuille. Vanuit dit uitgangspunt wordt uiteindelijk gekomen tot een 
keuzemodel , waar de betekenis van de symbolen duidelijk meet zijn. Hieronder warden 
de symbol en weergegeven: 

Strategische Courante Functionele 
waarde waarde waarde 
hoog hoog Hoog 1 Ster • hoog laag laag 

~ 2 Leeuw ~A 
1 J 

hoog hoog laag - 3 Schilpad •· hoog laag laag 

laag hoog hoog 
t 4 Roos : ~ SLamp It 

laag laag hoog 

laag hoog laag 

laag laag laag 

w -J 
T 6 Sleutel ~ 

,,.-

~ 7 Ezel ~J 
~ 

' 

~ • 8Bom ' 
~ 

Figuur 5.9: De methode voor het bepa len van de verschi llende typen 

TU I e Technische Universiteit Eindhoven 
Pag 49 



Universitair Vastqoed 

Deze symbolen worden in het vervolg van het onderzoek gebruikt als aanduiding van het 
bepaalde type vastgoed. Als geheugensteun is aan de binnenzijde van de kaft de uitleg 
per symbool weergegeven. 
De algemene benaming van deze hoekpunten wordt als volgt weergegeven: 

1 

ii 
Courant,functioneel en strategisch: 

* In de regionale markt en binnen de universiteit zijn 
deze panden zeer 1geliefd (de ster) . Ze zorgen ook 
voor een beoaalde ''coroorate identitv'. STER 

• 
Niet courant, functiioneel en strategisch: 

~ Ze vormen een leidende factor (de leeuw) voor 
de universiteit: voor imago en primaire proces. 

LEEUW 

2 

~· 
Courant, niet functioneel en strategisch: 

/ 
Deze panden zijn door het imago (de buitenkant: het .. 
schild van de pad), nodig voor de universiteit, maar · 

. ze dragen niet bij aan het primaire proces. Ze zijn wel 
courant. SCHILDPAD 

3 

~ 
Niet courant, niet functioneel en strategisch: t Deze panden dragE~n alleen bij aan de beeldbepaling van 
een organisatie, m;aar kosten veel geld zonder bijdrage in 
welke zin dan ook (mooi uiterlijk, maar naalden prikken: 
roos). ROOS 

4 

!~ 
Courant,functioneel en niet strategisch: 
Deze panden drage!n niet bij aan de 'corporate identity'. l Maar ze zijn zowel courant voor de belegger als 
function eel voor de universiteit (zorgt voor het licht). LAMP 

5 

it 
Niet courant , functioneel en niet strategisch: t Deze panden hebben als enig doel het bijdragen aan het 
primaire proces (de sleutel tot succes voor primaire 
proces). SLEUTEL 

6 

r Courant, niet functioneel en niet strategisch: 

~ ~ 
Deze panden zijn 1geliefd in de markt maar niet voor 
universiteiten voo1r hun imago of primaire proces 
(domheid van een ezel om deze toch in voorraad te 
laten). EZEL 

7 

If 
Ni et courant, niet functioneel en niet strategisch: (~ 
Deze panden zijn voor geen enkel doel meer geschikt, • en vormen een bedreiging voor elke organisatie (de 
born). BOM 

8 

Figuur 5.10: De <1lgemene termen voor het universitair vastgoed 
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De algemene termen zijn eigen bewerkingen, 
afgeleid uit de Boston Consulting Group matrix. 
Hierin komen voor de ster, de koe, het kind en 
de hond. Zie nevenstaande figuur: Market Share 

Low 

High 

Market Growth 
High Low 

Figuur 5 .11: De Boston Consulting Group matrix 

5 .4 De importantie pe!r belang voor Nederlandse universiteiten 

Voor de huisvesting van universi1teiten zijn dus drie typen belangen te onderscheiden; 
strategie, courantheid en fu1nctionaliteit, waarin het universitaire vastgoed 
gecategoriseerd kan worden. Het is voor een universiteit niet zo dat de drie belangen in 
huisvesting even belangrijk zijn voor het vastgoed. In paragraaf 4.2.3 bleek al dat 
functionaliteit en strategie van invloed zijn op de gebruikers en de universitaire 
organisatie. De courantheid is voor een universiteit van minder belang, enkel indien 
financiele middelen gegenereerd kunnen worden uit verkoop van bepaalde courante 
panden. In deze paragraaf wordt: onderzocht in welke verhouding van importantie de 
belangen; strategie, courantheid en functionaliteit staan voor de universiteiten. Dit is 
gedaan aan de hand van interviews met vertegenwoordigers enkele universiteiten uit 
Nederland. (Zie bijlage 7) 
:;.. Bij de Universiteit Maastricht kwamen de volgende uitspraken naar voren: 

• "Voor de klanten/ studenten/ medewerkers is het acceptabel dat men een geed 
gebouw heeft, goede voorzieningen, en een goede kwaliteit van de 
voorzieningen. " 

• "Een belangrijk concurrentiemiddel binnen de algemene studierichtingen binnen 
universiteiten is de kwaliteit van het voorzieningenniveau en het imago. " 

• "Binnen de UM is men er mee bezig om de specifieke gedeelten te clusteren en 
zoveel mogelijk courantheid in een gebouw te verkrijgen. Het courante gebouw 
wordt dan verhandelbaar op de markt. Dat is een mogelijkheid, alleen levert dit 
enkel bij Alfa en Gamma fciculteiten werkbare combinaties op. Dit is niet mogelijk 
bij de Beta faculteiten." 

:;.. Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam kw amen de volgende uitspraken naar voren: 
• "Als EUR wordt er gedacht aan functionaliteit. Op de Universiteit van Utrecht, bij 

meneer Sikkema, zal er geopperd worden voor uitstraling van de universiteit. Dit 
is bij de EUR niet het geval. Functionaliteit heeft bij de EUR tech een prominentere 
plaats dan het imago van het bouwwerk." 

• "Courantheid voor de markt: is er totaal niet bij universiteitsterreinen." 
;. Bij de Universiteit Twente kwamen de volgende uitspraken naar voren: 

• "Vastgoed staat als volgt voorop: 
1. Functionaliteit van de ruimten; 
2. De UT meet een Open luchtmuseum voor naoorlogse architecten uitstralen. 

Hierbij is de UT geen eenheid maar laat haar verscheidenheid zien; 
3. Behoud van de ecologische structuur: veel water en green, dit vormt een 

buffer. " 
• "Als de UT ook gebouwen zou maken om te verkopen of te verhuren zou de 

gemeente hier niet mee akkoord gaan. De gemeente wil namelijk geen 
concurrentie creeren met andere bedrijven. Voor universiteiten is dit ook de 
moeite niet waard om zo ge~ ld te ontvangen, het levert vrij weinig op." 

~ Bij de Katholieke Universiteit Brabant kwam de volgende uitspraak naar voren: 
• "Echter meet een universite?it bij de financiele constructie het vol gen de behouden: 

1. Functionaliteit van de gebouwen: hierover meet een universiteit volledige 
zeggenschap behouden 
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2. Hoever de universiteit in haar organisatievisie is moet worden meegenomen: 
is huisvesting een strategisch middel of richt men zich alleen op core-business. 

3. De universiteit moet tracht12n de investeringen zelf te financieren, zo niet, dan 
moeten er andere oplossing1en word en bedacht." 

).. Bij de Technische Universiteit Eindhoven kwam de volgende uitspraak naar voren: 
• "De wens van de TU/e is een optimale universiteit, met een maximaal rendement 

uit het vastgoed. Het moet ten eerste functioneel zijn, maar ook bijdragen aan het 
imago. " 

Het blijkt dus uit de 5 afgenomen interviews met willekeurige universiteiten in Nederland, 
dat vrijwel elke universiteit functionaliteit voor strategie plaats, en dat courantheid haar 
beginstadium heeft bereikt binnen het universitaire vastgoed. Dit blijkt uit de volgende 
aspecten; het rendement van vastg1oed, het clusteren van courante ruimten of het 
efficient en effectief inzetten van vast~~oed. 
De volgende verhouding van importantie van de belangen in huisvesting mag warden 
aangenomen: 

1. functionaliteit; 
2. strategie; 
3. courantheid. 

Hierdoor wordt het vastgoed in de vol1gende stappen ge'inventariseerd naar de 8 typen: 

Functioneel 

Strategie 

Courant 

huidige vostgoedportefeuille 

functioneel nlet functloneel 

T ~u 1 l• t ~•I 
I 

-----, I I 
str:ate

1
9

,·scli str:ategisch niet sti:ategisch niet str:ategisch 

f!JJ ~ ~ ~ ···~ 
IT] [!J~~~"[IJ~[i] 
lamp sleutel stt~r leeuw schildpad roos ezel bom 

Figuur 5.12: De stappen kome1nd tot de categorisatie n aar de 8 typen vastgoed 

Net zo als de matrix courantheid-strategie (tabel 4.4) moet er weergegeven word en wat 
te doen met de typen vastgoed. Echter eerst zal er moeten word en gekeken naar de 
financiele waarde van de vastgoedvoorraad. Hiermee kan er worden bepaald of bij 
verkoop de gebouwen enige financiele middelen kunnen opbrengen, zonder verliezen te 
lijden door tekort aan benodigde ruimten en de daarbijbehorende te maken kosten. 
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5 .5 De financiele waci1rde van het vastgoed 

Omdat de huidige voorraad voor 1~en deel van functioneel ofwel strategisch en voor een 
deel van courant belang lijkt te zijn voor de universiteit, moet er tevens warden gekeken 
naar de financiele waarde van de huisvesting. Men moet open staan voor de financiele 
mogelijkheden, die de eigen vastgoedvoorraad biedt. Gebouwen staan soms op zo'n 
goede marktlocatie dat via een vergelijking met de marktwaardering de potenties van 
deze locaties in kaart gebracht l<unnen warden. Dit kan dus als leidraad dienen om 
begrip te kweken voor de mogelijkheden van het vastgoed, voor wat het dus eigenlijk 
kost om daar te zitten, zodat er bewust met de huisvesting en bijbehorende kosten 
omgegaan wordt83 . Vandaar dater de marktwaarde per gebouw van de universiteit moet 
warden achterhaald (zo niet beken1d zal deze moeten warden berekend) . 
Bij incourante panden wordt uitge:gaan van de marktwaarde, bij courante panden wordt 
gebruik gemaakt van het gebouw zelf en haar grondwaarde (hierbij wordt niet gekeken 
naar de omliggende terreinen en parkeerplaatsen••, enkel de grand en het pand). Zie 
voor de gebruikte termen in de beirekeningen de afkortingenlijst. 

Courante panden: 

Incourante panden: 

grondwaardeberekening + w aarde van het gebouw 

grondwaardeberekening 

5.5.1 De waardeberekenin1g voor incourante panden 

De incourante panden zijn in de huidige toestand niet geliefd op de markt. Vandaar dat 
er alleen wordt gekeken naar de grondwaarde. Dit is gedaan aan de hand van de 
residuele grondwaardeberekening. 
Residuele grondwaardeberekening bepaalt het bedrag dat resteert ten behoeve van de 
dekking van de grondkosten, nadat de beleggingswaarde van een te acquireren 
vastgoedobject, op basis waarvan dat object in portefeuille genomen zou kunnen warden, 
waarvan de met de realisatie gemoeide totale stichtingskosten warden afgetrokken•s. 

W prond = 0 - K: Grondwaarde = Opbrengsten in t oekomst - Kosten 

1. Nu warden de opbrengsten (0) verkregen door: (m2 VVO*huurprij s van 
kantoorpand of parkeerplaatsen" )/ (BAR). Met een BAR wordt bedoeld het Bruto 
Aanvangs Rendement, dat in het algemeen een rendementsprognose is op basis 
van ramingen van de theoretische huuropbrengsten . Hierbij wordt als vertrekpunt 
aangehouden dat men ~1etzelfde aantal vierkante meters terugbouwt. Dit 
vertrekpunt is gebaseerd op het feit dat er dan geen problemen met 
bestemmingsplannen en andere regels zijn. 

2. De kosten (K) warden bepaald door de m2 BVO* stichtingskosten. 
De stichtingskosten per vierkante meter ( exclusief BTW) warden gen omen op•1

: 

Bouw- en sloopkosten € 975,-
Honorarium 15% € 146,- (kosten architect, constructeur, adviseur) 
Bijkomende kosten 20% € 195.- {sloop-, ontwikkelingskosten,rente, risico ) 
Totaal €1.316,- (Prijspeil Juni 2002) 
De investeringskosten voor een parkeerplaats op een terrein is€ 1.928,56 , en in 
een parkeergarage € 13.613,41 88 • 

0 Een methode voor de aanpak van Universitair Vastgoed, I.van der Weijden, 1999 
84 Huur per jaar voor 1 parkeerplaats is ( 17 .500,- gebaseerd op huur parkeerplaats Kennispoort, juni 2002 
85 Vastgoedlexicon Prof. I r. W.G. Keeris MRICS 2001 

14 oarkeren 

huurprijs per parkeerplaats par1<eerterrein 

huurpriis oer oa r1<eerolaats oar1<eeraaraae I € 3 17,60 Casesludy ICT Centers. Bureau Rlelmeyer. prijspeil juni 2002 

€ 544,54 AGO, Riiksaebouwen in ciifers, iuni 2002 
87 Deloitte & Touche referentieprojecten 
88 RGD, Rijksgebouwen in cijfers, juni 2002 
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Residuele grondwaardeberekening (Wgrondl: 
Opbrengsten (0): (m1VVO*huurprijs kantoorpand/ parkeerplaats)/ BAR 
De kosten (K) bestaan uit: Cm1BVO*stichtingskosten Cl.316.251 
Grondwaarde C ... ,-
5.5.2 De waardeberekening vc>or courante panden 

Indien het pand courant is moet er n.aast de grondwaarde ook gekeken worden naar de 
waarde van het pand. In dit onderzoek wordt dit gedaan aan de hand van de DCF
methode. DCF-methode staat voor Discounted Cash Flow-methode waarbij de waarde 
wordt berekend op het desbetreffende aanvangsmoment van de toekomstige cashflow, 
over de beschouwde functionele periode (met behulp van de Dienst Huisvesting en 
Dienst Vastgoed), op basis van de aan1genomen (disconto)voet09 • 

Hierbij moet inzicht worden verkregen in de functionele levensduur van het pand, het 
aantal vierkante meters (VVO en BVO), de huurprijs van de panden op die bepaalde 
locatie, de exploitatiekosten en de restwaarde. Met deze waarden kan met behulp van 
een contante waarde berekening (de momentane waardering van een toekomstige 
cashflow) de waarde van het courante pand worden bepaald. 
De totale huuropbrengsten voor kant:oorverhuur worden bepaald door de huurprijs per 
vierkante meter VVO op die locatie te vermenigvuldigen met het aantal m2 VVO. 
De totale exploitatiekosten warden bepaald door m2 BVO te vermenigvuldigen met de 
exploitatiekosten per m2 90 • De exploitatiekosten zijn hierbij: 

exoloitatiekosten oer m2 BVO: 

belastinq en verzekerinq ( 7 -

onderhoudskosten ( 14 -

schoonmaakonderhoud ( 7 -

administratieve beheerskosten ( 2 -

soecifieke bedriifskosten ( 4 -

Tota al c 34.-
Prijspeil Juni 2002 

Figuur 5 .13: De exploitatiekosten per m 1 BVO 

De berekening voor courante panden (waarde pand) 
Wpand = I t=functionele levensduur ((huur * m 1 VVO) - (ex ploitatiekosten * m 2 BVO) + Wgrond) 

De restwaarde van de courante pande·n na de functionele levensduur wordt gebaseerd op 
de uiteindelijke grondwaarde, gedaan op dezelfde manier als voor de incourante 
gebouwen (met de residuele grondwaardeberekening). De restwaarde van het pand 
wordt gesteld op 0. De contante waarde van de getallen over de jaren (huuropbrengsten
exploitatiekosten) wordt over de functionele levensduur bij elkaar opgeteld, met daarbij 
de grondwaarde op dit moment,dat de waarde vormt van het courante pand op dit 
moment. 

5.5.3 Toelichting op de parameters 

De getallen uit bovenstaande berekeniingen zijn slechts parameters anno juni 2002. Het 
kan zijn dat de huurprijzen snel veranderen, evenals de BAR, de stichtingskosten en de 
exploitatiekosten. De parameters moeten dan veranderd worden om de juiste 
grondwaarden en marktwaarden van de panden op dat bepaalde moment te berekenen. 
Echter de methode blijft hetzelfde. 

89 Vastgoedlexicon, Prof. Ir. W.G. Keeris, 2001 
9 0 Deloitte & Touche referentieprojecten 
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H6 De portefeuille-acties en SWAP- acties 
In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden beschreven met betrekking tot het verstevigen 
van de financiele huisvestingspositie. Er wordt beschreven wat de mogelijkheden 
inhouden en wat de invloed ervan is op de financiele positie van de universiteiten. 

6.1 Inleiding 

Op dit moment zijn al deze objecten van de universitaire vastgoedportefeuille in 
eigendom, ondanks het tekort aan financiele middelen voor de aanpassing van gebouwen 
en andere gemaakte master- en uitbreidingsplannen. Vandaar dat gezocht moet warden 
naar mogelijkheden, zowel om het vastgoed efficienter in te zetten als naar alternatieve 
mogelijkheden om het vastgoed te financieren. 
De vol gen de mogelijkheden die een universiteit kan vol gen zijn: 

1. financiering uit eigen middelen; 
2. aanwenden van extern vermogen door hypothecaire onderzetting; 
3. herontwikkeling ; 
4. verkoop; 
5. verkoop & terug huren; 
6. verkoop & financiele lease back; 
7. verkoop & operationele lease back; 
8. lease and lease back; 
9. securisatie. 

6.2 De keuzecriteria 

De keuze voor een bepaalde mogelijkheid wordt gebaseerd op een vergelijking tussen de 
onderlinge voor- en nadelen. Het grate aantal mogelijke varianten, de onzekerheid van 
in de toekomst gelegen verwachtingen, en andere factoren maken een onderlinge 
vergelijking moei lijk. Naast puur financiele criteria spelen ook algemene criteria een rol. 
Tenslotte stelt de ondernemingsstrategie ( controle of niet) en de bestaande financiele 
situatie (benodigde liquiditeit en financiele middelen) randvoorwaarden aan de 
financiering van het vastgoed. Als eerste warden de mogelijkheden beschreven . 
Onderscheid per mogelijkheid wordt gemaakt aan de hand van keuzecriteria. 

Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende keuzecriteria43
: 

• Controle: de mogelijkheid om gebruikerswensen te realiseren; 
• Flexibiliteit: de noodzakelijke of gewenste flexibiliteit van de onderneming (dat wil 

zeggen de duur van de huurcontracten, de gebondenheid aan de contracten en de 
invloed op de leencapaciteit); 

• Belasting: de fiscale stimulansen: overdrachts-, vennootschapsbelasting en BTW; 

De fiscale betalingen van universiteiten zijn anders geregeld omdat de universiteiten 
vrijgesteld zijn van belasting. In artikel 13 van Wet op de omzetbelasting44 staat 
beschreven dat onderwijsinstellingen vrijgesteld zijn van omzetbelasting. In tweeerlei 
opzicht kan de BTW-vrijstelling consequenties hebben. Enerzijds betekent een vrijstelling 
dat de uitgaande declaraties niet met omzetbelasting warden verhoogd. 

0 De manager als bouwheer, P.P.Kohnstamm, L.J. Regterschot, 1994 
44 Artikel 13,A, eerste lid, onderdeel i van de Zesde Richtlijn van de Raad van de Europese Unie bevat de 

richtlijn voor vrijstel ling van omzetbelasting voor het verstrekken van onderwijs in de Nederlandse wetgeving. 
Deze richtlijn betreft de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten van de Europese Unie inzake 
omzetbelasting. De vrijstelling voor het verstrekken van onderwijs is in de Nederlandse wetgeving per 1 
januari 1979 verankerd in artikel 11, lid 1, letter 0 ten 1 en ten 2 Wet OB. 
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Anderzijds komt de door derden/leveranciers berekende omzetbelasting (de 
voorbelasting) niet voor aftrek in aanmerking en werkt derhalve kostenverhogend . Bij het 
huren en leasen van gebouwen zal een universiteit een toeslag op de huurprijs in 
rekening gebracht krij gen door de investeerder, omdat deze haar BTW wil terugvorderen 
wat niet gelijk is omdat de universiteiten vrijgesteld zijn. Hierdoor is huren of leasen 
duurder voor een universiteit dan voor een commerciele onderneming, wat nadelig is 
(voor verdere uitwerking zij bijlage 2)45 . Ook zijn universiteiten vrijgesteld van 
ven nootscha psbelasti ng. 

• De financieringskosten voor het eigen vermogen en/of vreemd vermogen om de 
huisvesting te bekostigen; 

Bij de financieringskosten wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie waarbij sprake 
is van een te behalen rendement op eigen vermogen van 0% ten opzichte van een in de 
markt algemeen aangenomen rendementseis van 7 %. (Zie bijlage 8) 
Echter in het vervolgonderzoek wordt uitgegaan van een maat= schappelijk rendement 
van 0% voor universiteiten. Universiteiten hebben nog geen rendementseis gesteld. 

• De beheerskosten voor de huisvesting; 
• Het marktrisico (dat wil zeggen het risico van waardefluctuaties en het 

leegstandsrisico bij overcapaciteit van het gebouw). 
• Liquiditeit wil zeggen de hoeveelheid financiele middelen die di rect verkregen of 

opgeeist kunnen worden voor andere doeleinden. 

Al deze criteria zijn in onderstaande figuur naast elkaar geplaatst: 

• • ••
• • 

,. I I I . -

Figuur 6.1: De keuzecriteria binnen de financieringsvormen 

Op deze manier worden de mogel ijkheden beoordeeld. De beoordeling is als volgt: 

Voordelen worden aangegeven met een +, nadelen met een - en als het gelijk 
blijft ten opzichte van het volledig in eigendom houden van het vastgoed wordt 

dit aangegeven met een =. 
Hieronder word en de mogelijkheden besproken: De tekentechniek die wordt toegepast 
voor de weergave van deze mogelijkheden is beschreven in Bijlage 9. 

6.2.1 Financiering uit eigen middelen: 100°/o eigen vermogen 

Het eigen vermogen van een universitaire organisatie heeft een dekkings-, waarborg- en 
financieringsfunctie. Het biedt de mogelijkheid tot interne financiering . Dit laatste doet 
zich voor als men gaat financieren of herontwikkelen met eigen middelen. De financiele 
middelen uit het eigen vermogen worden ingezet ter financiering van het vastgoed met 
eventuele herontwikkelingskosten . Hiervoor moet een universitaire organisatie over een 
groot eigen vermogen beschikken. 

45 fiscale en juridische aspecten bij onderwijsinstell ingen, Ernst & Young, 2000 
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Voor- nadelen 

Alternatief ••••• ----···-. . .. . .. .. . . .. . .. . . . .... 
I ' . 

100%EV Uitgangsituatie 

Figuur 6.2: De keuzecriter ia b ij financiering uit eigen middelen: u itgangpositie 

6 .2.2 Aanwenden van extern vermogen door hypothecaire onderzetting 

Voor de financiering van de nieuwe plannen en uitbreidingen kan gebruik gemaakt 
worden van vreemd vermogen. Zie onderstaande figuur voor de structuur met 
bijbehorende beschrijving. 

Structuur Beschrijving 

De onderneming De onderneming 
-Bank verstrekt een lening aan de 
onderneming op basis van 77% van de 
marktwaarde van het vastgoed. 

Hypothecair 
rechl + 

I 

Hypothecair 
rechl + 

Renie + Lening 

Aflossing 

Renie + Lening 

-Dit kan op object basis (1) maar ook 
op portefeuille basis(2}. In het laatste 
geval wordt een juridische entiteit 
gevormd waarin de objecten worden 
ingebracht. (de portefeuille) 

Aflossing 

Bank 
1 

Bank/kapitaal markt -Veelal is de rente lager op portefeuille 
niveau dan voor alle afzonderlijke 
projecten samen. 

Portefeuille 

2 

Figuur 6.3: Hypothecaire lening 

tekentechniek 
Bijlage 9 

Bij externe financiering spelen vier elementen een cruciale rol , namelijk: 
1. de hoofdsom, oltewel het totale leenbedrag. Naarmate dit bedrag een groter deel 

uitmaakt van de totale investering, is er minder eigen vermogen nodig. Een 
bestaand gebouw dient als onderpand bij een hypothecaire lening, maar niet bij 
een ander type lening, waardoor de te verstrekken hoofdsom afhangt van: 

ligging/locatie (bestemming, milieuaspecten, ontsluiting); 
courantheid van het gebouw (verkoopbaarheid, verkoopmarkt, verhuurmarkt, 
verhuurbaarheid); 
verschijn ingsvorm van het gebouw (specifieke karakter, grootschaligheid, 
trendgevoeligheid, bouwkundige staat, onderhoudssituatie, onderhouds
gevoelig karakter, splitsbaarheid). 

2. de rente. Hierbij is niet alleen het percentage van belang, maar ook het feit of dit 
percentage voor de hele looptijd (met betrekking tot de koersontwikkeling) is 
gefixeerd of periodiek wordt aangepast. 

3. de looptijd ( duur). In principe kan elke looptijd worden overeengekomen en 
kunnen verschillende rentetypen gedurende die looptijd van toepassing zijn . 

4. het betalingsschema van rente en aflossingen, die vaak wordt gezien als 
resultante van de hoofdsom, de rente en looptijd. 

De financiele leningsvormen worden aangeduid op grond van het type betalingsschema: 
• een lineaire lening, waarbij elke periode een vast deel van de oorspronkelijke 
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hoofdsom wordt afgelost. De rente wordt betaald over de verstrekte hoofdsom, 
verminderd met het reeds afgeloste gedeelte. Dit betekent dat de lasten elk jaar 
minder worden. De aflossing blijft gelijk, maar het rentebestanddeel daalt; 

• een annurteitenlening, die zo is opgezet dat de periodieke betalingen (rente en 
aflossing) constant blijven. In het begin van de looptijd is het rentebestanddeel groot 
en neemt de hoofdsom langzaam af, maar aan het einde van de looptijd is dit 
omgekeerd. Het aflossingsgedeelte wordt dan grater en het rentebestanddeel 
kleiner. In vergelijking met de lineaire lening resulteert dit in een aanzienl ijk lagere 
aanvangslast en een hogere last aan het einde van de looptijd. 

• Een klimlening waarbij de betalingen jaarlijks met een vast percentage toenemen 
en de aflossingen voor een groot deel verschuiven naar het einde van de looptijd. 
De rentelasten zijn hierdoor hoger dan bij een lineaire en annu'ltaire leningsvorm; 

• Een gei'ndexeerde /ening, waarbij een periodieke leningslast niet met een vast 
percentage groeit maar volgens een (meestal inflatie) index46

• 

Het verschil tussen het hypothecair gefinancierd vastgoed en het volledig in eigendom 
hebben van vastgoed, berust op het feit dat er geen grate som eigen vermogen 
ge·investeerd hoeft te worden, maar enkel rente en aflossing per periode betaald wordt. 
Dit behaalde voordeel blijkt uit het feit dat het vrijgekomen eigen vermogen (niet 
benodigd voor het financieren van de huisvestingsplannen) ingezet kan warden in het 
primaire proces. Voor de rest verschilt een hypothecaire financiering voor een object vrij 
weinig met een door eigen vermogen gefinancierd object. Een universiteit kan echter 
lenen tegen een laag rentepercentage door haar Triple A- rating (kapitaalmarktrente 
+ 0,02%), wat altijd lager ligt dan de rentelasten die investeerders4 7 stellen. 
Voordelen: + liquide middelen verkrijgen uit hypotheek 

70/o :++lage rente aan hypotheek t.o.v. rendement eigen vermogen 
Nadeel : 0% :- rente van hypotheek betalen 

Voor- nadelen 

Alternatief •• ··•··· ·· ······ ···· . - . . . - . ,. . 

100% EV Uitgangsituatie 

Hypotheek = ++ + 

Figuur 6.4: De keuzecriteria bij hypotheek 

6.2.3 Herontwikkeling 

Indien panden niet meer voldoen aan de functionele en/ of strategische eisen kunnen ze 
herontwikkeld warden. Dit kan met behulp van eigen financiele middelen of met behulp 
van private investeringen. Dan warden er door een of meerdere partijen geld 
ge"lnvesteerd in een fonds, consortium of maatschap, die vervolgens de universiteit 
financiert. De universiteit betaalt daarvoor een overeengekomen huur of lease. 
Herontwikkeling waarbij de universiteit zelf gaat herontwikkelen spreekt voor zichzelf. De 
universiteit investeert zelf, behoud het vastgoed en heeft na een bepaalde periode haar 
vastgoed herontwikkeld. 
Indien een universiteit een private investeerder haar vastgoed laat herontwikkelen, zal 
het vastgoed uit handen warden gegeven. Zie hiervoor de structurr en beschrijving op de 
volgende bladzijde. 

46 Huisvestingsmanagement in de onderwijssector, Herman van Langen, 1995 
47 De gemiddelde investeerders stellen een rendement op E.V. van 7% (Bijlage 8), sociale huursector stelt zelfs 

al een rendement van 6,5% op het eigen vermogen . 
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Structuur 

Universiteit 

Overdragen 
van 

zaken 

I Beschrijving 

-Verkoop en terug huur van vastgoed 
onder conditie van een service level 
agreement voor een lange periode. 

-De service level agreement bevat 
sterk prestatiegerichte elementen 
('performance criteria'). 

-Het consortium bestaande uit de 
private investeerder een beheerder, 
financier en projectontwikkelaar. 

-Het consortium heeft specifieke 
vastgoed kennis zodat het vastgoed 
voor de onderneming behouden blijft. 

tekentechniek 
Bijlage 9 

Figuur 6.5: De structuur bij ht~rontwikkeling door private partijen 

De keuzecriteria van herontwikkeling met eigen middelen : 

Voor- nadelen 

Alternatief 

100%EV ••••••• Uitgangs ituatie 

Figuur 6.6: De keuzecrite1ria bij financiering uit eigen middelen: uitgangspositie 

De keuzecriteria van herontwikkeling door een private partij ( bijvoorbeeld DBOT, zie H3) 

Voor- nadelen 

Alternatief ••••••• 100%EV 

Verkoop & Huren 

Figuur 6 .7: 

6 .2.4 Ver koop 

Uitgangsituatie 

"/--- - =1--
.. 

= I-
++ 

De keuzecriteria bij herontwikkeling door private partijen . 

Zie onderstaande figuur voor de struc1tuur met bijbehorende beschrijving van verkoop. 
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Structuur 

Universiteit 

Verkoop 

opbrengst 
Vastgoed 

vermogen 

lnvesteerder 

-

Figuur 6.8: 

Beschrijving 

-Het verkopen van huisvesting brengt 
financiele middelen op. 
-Bij verkoop wordt het gebouw van de 
balans af gehaald. Hierbij verkrijgt men 
het 'voordeel' van een eenmalig hoge 
opbrengst in combinatie met minder 
ruimte. 
-Door verkoop geeft men het 
economisch en juridisch eigendom af 
aan de kopende organisatie, met alle 
branchevreemde risico's van dien. 
- Voor andere onderwijsinstellingen, 
zoals Fontys en TNO zullen geen 
branchevreemde risico's voorkomen. 

Verkoop 

tekentechniek 
Bij lage 9 

Indien er geen andere ruimte wordt teruggehuurd/ gekocht, vereist dit extra 
inspanningen om de werknemers en studenten te verdelen over de andere ruimten 
binnen de vastgoedvoorraad . 

Voor- nadelen 

Alternatief ••••••• 100%EV Uitgangsituatie 

Verkoop ++ + + +++ 

Figuur 6 .9 : De keuzecriteria bij verkoop 

6.2.S Verkoop en terughuren 

Er wordt over verkoop en terug huren gesproken wanneer een vastgoedeigenaar zijn 
vastgoed aan een derde verkoopt met het recht van terughuur voor een bepaalde periode 
(eventueel met optiejaren), teg,en een bepaalde (aan de markthuur gerelateerde) 
huursom. 

Verkoop

opbrengst 

Structuur 

De onderneming 

Beheer Huur 

Vastgoed 

lnvesteerder 

Figuur 6 .10: 
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.. Beschrijving 

-Ondernem ing verkoopt zijn vastgoed 
aan een investeerder met het recht 
van terughuur voor een bepaalde 
periode. 

-lnvesteerder is vera ntwoordelijk voor 
alle operationele kosten , belastingen, 
financieringslasten, beheerkosten , 
onderhoudskosten en groot 
onderhoud. 

Verkoop en terughuren 

tekentechniek 
Bijtage 9 
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Het huren van huisvesting kan, gezien de relatief korte duur van huurcontracten, het 
geringe vermogensbeslag en het feit dat de leencapaciteit op pei l blijft, aanzienlijk 
bijdragen aan de flexibiliteit van een organisatie. Dit hangt af van de looptijd. Een 
huurcontract is flexibel als de duur vrij kort is. Bij huurcontracten is er wat betreft de 
specifieke gebruikerswensen (indeling, lay-out) meer mogelijk. De kosten bestaan uit 
huurpenningen, de servicekosten en in het algemeen de kosten voor het dagelijks 
(gebruik)onderhoud. De overige (technische) onderhoudskosten zijn voor rekening van 
de vastgoedeigenaar, al kan in het huurcontract een andere verdeling worden 
overeengekomen. Verkoop en terughuren heeft de onderstaande voordelen ten opzichte 
van een hypothecaire lening: 
• Veelal 100% van de marktwaarde wordt gefinancierd, terwijl dit bij een 

hypothecaire lening slechts 77% van de executiewaarde bedraagt; 
• De lease voor de gehele contractduur wordt vastgesteld (behoudens eventuele 

jaarlijkse indexeringen). Bij hypothecaire leningen wordt de rentevoet na een 
aantal jaren herzien, terwijl de lening meestal voor een periode van 30 jaar is 
afgesloten; 

• De belastingen, evenals het economisch eigendom, en daarmee het economisch 
risico, berusten niet bij de hurende organisatie, maar zijn voor de eigenaar van 
het gebouw (verhuurder); 

• Het gebouw verschijnt voor de huurder niet op de balans en er hoeft geen of 
slechts beperkt eigen vermogen in het gebouw ge"lnvesteerd te worden. 

De nadelen ten opzichte van een hypothecaire lening zijn: 
• hele hoge huurlasten; 
• geen controle meer over het vastgoed. 

De huurbetalingen moeten door de gebruiker volgens een overeengekomen 
betalingsschema worden voldaan. Het voordeel van huur is dat de universiteit enkel 
maandelijkse huurbedragen betaalt in plaats van eigen vermogen investeert in een 
object. Deze betalingen zijn niet aftrekbaar van de belasting, en de contractduur is kort 
en daardoor flexibel. 
Bij krimp van studentenaantallen kan op basis van deze flexibiliteit de ruimte worden 
afgestoten. De universiteit krijgt verkoopopbrengst van het vastgoed bij aanvang van de 
overeenkomst, die direct in het primaire proces kan worden ingezet. Het vastgoed raakt 
men kwijt, waarbij het marktrisico bij de lessor ligt, maar de universiteit verliest daarbij 
ook de controle. De verhuurder bepaalt hoe de ruimte er uit komt te zien waar geen 
gebruikerseisen worden meegenomen. Bij huur kan geen stille reserve worden gecreeerd. 
Voordelen: + geen beheerskosten 

+ geen risico door overdracht economisch eigendom 
++ liquide middelen verkrijgen uit verkoop 

Nadel en: minder controle door overdracht economisch eigendom 
overdracht juridisch eigendom: belasting 

0%: --- hoge huurbetalingen 
7%: = hoge huurbetalingen 

Voor- nadelen 

Alternatief ••••• • ••••••• . . . . . .. . . . . . . . ... ,. . 

100% EV Uitgangsituatie 

Verkoop & Huren = + + ++ 

Figuur 6.11: De keuzecriteria bij verkoop en terughuren 
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6.2.6 Verkoop en operationele lease back 

Structuur 

De onderneming 

Verkoop 
Vastgoed opbrengst Lease 

Beleggers 

Beschrijving 

-Verkoop van object, waarna de 
nieuwe eigenaar (lessor) het object ter 
beschikking stelt aan de huidige 
gebruiker (lessee) . 

-Het juridisch eigendom (+risico) 
berust bij de lessor en heeft het 
vastgoed (in een portefeuille) op de 
balans staan. 

-Operationele kosten komen veelal 
voor rekening van de lessee. 

Figuur 6.1 2: Sale and Operational leaseconstructie 

tekentechniek 
Bijlage 9 

Verkoop en operationele lease back is de vorm van leasing waarbij het juridisch 
eigendom van het vastgoedobject voor de lessor wordt verkregen uit handen van de 
lessee (de universiteit). Hierbij krijgt de lessee in een keer een grote hoeveelheid 
financiele middelen. Vervolgens wordt dit vastgoedobject door de lessor weer aan de 
lessee in lease gegeven, en deze verkrijgt gedurende de duur van de leaseperiode het 
economische risico. 
Operationele lease bevindt zich in tegenstelling tot financiele lease dichter bij huur en 
combineert de voordelen van koop en huur beter. Er kunnen meer gebruikswensen 
worden gehonoreerd omdat de duur van de lease langer kan zijn dan de looptijd van een 
huurcontract, terwijl de huisvestingslasten c.q . het leasebedrag (in tegenstelling tot 
jaarlijks aangepaste huren) gedurende de overeengekomen periode vaststaan. 
Operationele lease kan zodanig warden ingericht dat de mogelijkheid bestaat fiscale 
voordelen te behalen die met huur niet reali seerbaar zijn. Ten opzichte van een 
hypothecair gefinancierde koop biedt het de vol gen de voordelen: 
• Veelal 100% van de marktwaarde wordt gefinancierd, terwijl dit bij een 

hypothecaire lening slechts 77% van de executiewaarde bedraagt; 
• De lease voor de gehele contractduur wordt vastgesteld (behoudens eventuele 

jaarlijkse indexeringen). Bij hypothecaire leningen wordt de rentevoet na een 
aantal jaren herzien, terwijl de lening meestal voor een periode van 30 jaar is 
afgesloten. 

Afschrijving op het vastgoed is (uiteraard) niet toegestaan. De leasetermijnen moeten 
door de gebruiker volgens een overeengekomen betalingsschema warden voldaan, 
waarbij dit betalingsschema (net als bij leningen) voor een deel op de wensen van de 
gebruiker kan warden afgestemd. Het voordeel van operationele lease is dat de 
universiteit enkel maandelijkse leasetermijnen betaalt in plaats van eigen vermogen te 
investeren in een object. Deze leasetermijnen zijn echter niet aftrekbaar van de 
belasting, en de contractduur is vrij lang en dus inflexibel. Ze krijgen de 
verkoopopbrengst van het vastgoed bij aanvang van de overeenkomst die direct in het 
primaire proces kan warden ingezet. Het vastgoed raakt men kwijt, waarbij het 
marktrisico bij de lessor ligt, maar de universiteit verliest daarbij ook de controle. Ook 
kan, doordat operationele lease dicht bij huur ligt, geen stille reserve warden gecreeerd, 
tenzij in de contracten wordt overeengekomen dat dit wel mag48

• 

48 uitspraak Joop Kluft, partner Tax bij Deloitte & Touche, 15 November, 2001 
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Voordelen: 

Nadelen: 

+ geen risico door overdracht economisch eigendom 
++ liquide middelen verkrijgen uit verkoop 

minder controle door overdracht economisch eigendom 
minder flexibiliteit door lange contractduur 
overdracht juridisch eigendom: belasting 

0%:-- hoge EV & VV kosten moeten worden betaald 
7%:- hoge EV & VV kosten t.o.v. rendement EV 

Voor- nadelen 

Alternat ief -••••••••• •••• . . . . . .. . . . . . . . ... .. . 

100%EV Uitgangsituatie 
-·---·-·--- ·-----.. ---·-----.. ·-·- ·--·-·----·--·--·-··-.. -.. _ .. _, _________ .. __ , _____________ _ 

Operational lease =I+ + ++ 

Figuur 6.13: De keuzecriteria bij sale and Operational leaseconstructie 

6.2.7 Verkoop en financiele lease back 

Verkoop en financiele lease back is de vorm van leasing waarbij het juridisch eigendom 
van het vastgoedobject door de lessor wordt verkregen uit handen van de lessee, de 
universiteit. Hierbij krijgt de universiteit in een keer een grote hoeveelheid financiele 
middelen. Vervolgens wordt dit vastgoedobject door de lessor weer aan de lessee in lease 
gegeven. De gebruiker (lessee) verwerft een gebruiksrecht van een vastgoedobject met 
alle lusten en lasten. Het kent een splitsing van economisch en juridisch eigendom dat 
volgens het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek moeilijk te construeren is. Contractueel is de 
lessee gebonden aan de gei'nvesteerde hoofdsom, vermeerderd met een rentevergoeding 
en afschrijving aan de vastgoedeigenaar/ financier(lessor) te betalen in een (van tevoren 
overeengekomen) aantal termijnen. Over het algemeen kan de lessee na de laatste 
leasetermijn het vastgoedobject van de lessor overnemen tegen betaling van een vooraf 
overeengekomen bedrag, verminderd met de gepleegde aflossingen. Financiele lease is 
daarom in feite een huurovereenkomst, waarbij aan het einde van de huurperiode de 
overdracht van het vastgoedobject aan de lessee wordt geregeld. Onderstaande figuur 
legt de structuur van sale and financiele lease back uit: 

Structuur 

De onderneming 

Verkoop 
Vastgoed opbrengst Lease 

Beleggers 

Figuur 6 .14: 

Tu I e Technische Univers1te1t Eindhoven 

Verplic ht ing 
terug koop 

Beschrijving 

-Verkoop object aan beleggers (lessor) 
waarna het object ter beschikking 
wordt gestelt aan de huidige 
onderneming (lessee). 

-De lessee neemt na de laatste termijn 
het object van de lessor over, tegen 
een overeengekomen bedrag. 

-De lessor is de juridisch eigenaar van 
het vastgoedobject en brengt dit in, in 
een juridische entiteit (portefeuille) 
waarbij het vastgoed off-balance staat. 

-Het econ om isch eigendom ligt bij de 
lessee, die het object en de 
financiering op de balans activeert. 

Sale and Financia l leaseconstructie 

tekentechniek 
Bijlage 9 
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Het economisch eigendom (en daarmee ook het economische risico) ligt bij de lessee, die 
daardoor verplicht is het vastgoed op de balans te activeren ( activa) onder gelijktijdige 
opname van de schuld aan de passiefzijde (passiva). 
Bij een verkoop en financiele leaseback loopt een lessee in economisch opzicht in feite 
dezelfde risico's als ware hij eigenaar van het leaseobject. Bij afloop van het 
leasecontract heeft deze het leaseobject (grotendeels) betaald. Veelal zal hij dan een in 
het leasecontract opgenomen koopplicht moeten nakomen die in de praktijk overigens 
nogal eens worden geformuleerd als een aan de lessee verleende koopoptie. In geval van 
nakoming van de koopplicht, c.q. uitoefening van de koopoptie gaat het leaseobject 
tegen betaling van een zeker bedrag, na levering, over in het vermogen van de lessee. 
Niet nakoming van de koopplicht leidt in de praktijk veelal tot een betalingsplicht van de 
lessee van, wat in de internationale leasepraktij k wel wordt genoemd, de "stipulated loss 
value"49

• 

Verkoop en financiele lease is daarom een 'onbalance' financieringsfaci liteit en biedt de 
(gebruikers)organisatie ten opzichte van een hypothecair gefinancierde koop de 
voordelen: 
• Veelal 100% van de marktwaarde wordt gefinancierd, terwijl dit bij een 

hypothecaire lening slechts 77% van de marktwaarde bedraagt; 
• De lease voor de gehele contractduur staat vast over de jaren (behoudens 

eventuele jaarlijkse indexeringen), terwijl bij hypothecaire leningen de rentevoet 
na een aantal jaren wordt herzien. 

Het voordeel van financiele lease is dat de universiteit enkel maandelijkse leasetermijnen 
betaalt in plaats van eigen vermogen te investeren in een object. Deze leasetermijnen 
zijn echter niet aftrekbaar van de belasting en de contractduur is vrij lang, gekoppeld aan 
de afschrijvingsperiode en dus meestal niet flexibel. Als het vastgoed op het einde terug 
wordt gekocht, blijven de controle, de beheerskosten en het marktrisico hetzelfde als bij 
het in eigendom houden van het vastgoed, omdat het vastgoed na afloop weer terug 
wordt verkregen. Het nadeel is dat men geen controle heeft over het object en het 
daarbijbehorende voordeel dat het marktrisico is opgeheven. 

Voordeel: + liquide middelen verkrijgen uit verkoop 

Nadelen: minder flexibiliteit door lange contractduur 
overdracht juridisch eigendom: belasting 

I 

0% :-- hoge EV & VV kosten moeten word en betaald 
7% :- hoge EV & VV kosten t .o.v. rendement EV 

Voor- nadelen 

Alternatief ••••••••• •••• . . . : . . . . . . . . . ... 
I ' . 

100% EV Uitgangsituatie 
. _______ ,, __ ,,_,, _____ ........ __ _ 

Financial lease + 

Figuu r 6 .15: Keuzecriteria bij sate and Financial leaseconstruct i e 

Toepassingsgebied Verkoop en financiele Lease back (vergelijking met huurkoop) 
Het voordeel bij Financiele lease is dat het tegen een vrij lage waarde kan worden 
teruggekocht . Voorbeelden van objecten die aan deze kwalificaties voldoen zijn onder 
andere ziekenhuizen, gevangenissen en specifieke bedrijfspandenso 

49 Sale and lease back en artlkel 3.84 lid 3 BW, Mr A.I .M. van Mierlo, Nieuwsbrief September 1992, aflevering 9 
50 Vastgoedlease, ing. R. Slikkeveer, MRE, Vastgoedrecht, nr .3, 1998 
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Financial lease Ooerational lease 
Aard overeenkomst Financierina (huurkooo) Huur 
looptjjd Geliik aan (economisch) levensduur Korterdan levensduur 
Economisch eigendo m Lessee Lessor 
Juridisch eiaendom Lessor Lessor 
Activerina oo de balans Lessee Lessor 
Wetteliike beoalinaen Wet huurkooo Huurbeoalinaen 

Publieke instellingen krijgen over het algemeen geen subsidies op het gebied van milieu 
en energie. Aan private instellingen worden wel subsidies verstrekt. Indien private 
investeerders via sale and leaseback vormen eigenaar worden van publieke instellingen 
kunnen deze subsidies wel worden verkregen. In onderling overleg met de investeerder 
en de publieke instelling kan er een lager rendement voor de private investeerder worden 
overeengekomen . Echter sinds 26 September 2002 worden deze subsidies in zijn geheel 
niet meer verstrekt, ook niet aan private investeerders. Dit komt door het feit dat de 
budgetten van het Rijk voor deze subsidies voor het jaar 2002 reeds overschreden zijn" . 

6.2.8 Lease and lease back 

Lease and lease back is een volledige vennootschapsconstructie. Zo blijft het economisch 
eigendom bij de universiteit, dus er hoeft geen 6% overdrachtsbelasting betaald te 
worden in Nederland. Wat wordt bijvoorbeeld in Amerika toegepast. 

nederland 

Amerika 

Economisch 
eigendom 
Amerika 

Structuur 

Jaarlijkse 
lease· 

termijnen 

Amerikaanse 
Beleggers 

Figuur 6.16: 

Gebruiks
recht 

Nederland 

Beschrijving 

-Het huurrecht geeft de organisatie aan 
een Amerikaanse belegger, zij bezit 
voor Amerikaanse begrippen het 
eigendom. 
-Oit huurrecht geeft de Amerikaanse 
belegger in 1 keer aan de organisatie. 
- Voor Nederlandse begrippen heeft de 
organisatie het economisch eigendom. 
-De belegger verhuurt terug aan de 
organisatie. Het is een gefixeerde 
huur, vrijwel geen inflatiecorrectie. 
-Lease and lease back is een volledige 
vennootschapsconstructie. 

Lease and lease back constructie 

tekentechniek 
Bijlage 9 

Maar er rust een groot nadeel op lease and lease back voor universiteiten omdat ze : 
• BTW-opslag boven op de huur: hogere leasebetaling is niet van de belasting 

af te trekken; 
• Geen vpb voordeel, omdat universiteiten dit toch niet hadden hoeven te betalen; 
• Als universiteit ben je gebonden aan de huurcontracten, inflexibel dus. 
Het voordeel is dat ze slechts maandelijkse huurtermijnen betalen in plaats van het eigen 
vermogen te investeren in een object. Ze krijgen een bedrag in 1 keer voor de komende 
50 jaar bij aanvang van de overeenkomst die direct in het primaire proces kan worden 
ingezet. Voor de rest zijn de controle, de beheerkosten en het marktrisico hetzelfde als 

51 " Regeling buiten toepassing stellen VAMIL, EIA en MI A", Artikel Ministerie van Financien, 26 September 2002 
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bij het in eigendom houden van het vastgoed, omdat het vastgoed na afloop weer terug 
wordt verkregen. De investeerders eisen een vrij hoog rendement. 
Voordeel: + liquide middelen verkrijgen uit afgekochte verhuurinkomsten 
Nadelen: minder flexibi liteit door lange contractduur 

0%: -- hoge VV kosten moeten worden betaald 
7%: - hoge VV kosten t.o.v. rendement 

Voor- nadelen 

Alternatief ••••• -...••.. . . - · -- . . - . . . . . - -,. . 

100%EV 

Lease and Lease 

Figuur 6.17: 

6 .2 .9 Securisatie 

Uitgangsituatie 

+ 

De keu zecr iter ia bij Lease and leaseconstructie 

Deze vanuit de Angelsaksische (rechts)praktij k overgewaaide financieringsvorm heeft 
meestal ten doel balansverkorting en daarmee vermindering van het kapitaalbeslag te 
bewerkstelligen . 

Structuur 

De onderneming 

Vastgoed- : ... 
manage-/: 

ment././ Manage
/ :' mentkosten .. . . . . 

,' .. 
: : Vastgoe 

/ ,' 
,; :' 

Assetmanager 

Fonds
management 

Beheerskosten 

Beleggers 

Flguur 6 .18: 

Beschrijving 

-Het vastgoed wordt ondergebracht in 
een fonds waarin beleggers kunnen 
participeren door het kopen van 
aandelen. 

-Het fonds kan vreemd vermogen 
aantrekken van een bank of bij 
voldoende grootte obligaties plaatsen . 

-Het beheer kan gedaan worden door 
een externe of interne asset manager. 

Securisatie 

tekentechnie 
Bijlage 9 

Het komt er kort gezegd op neer dat de " orginator" van de securisatie, de oorspronkelijke 
gerechtigde, een aantal van haar vermogensrechten (meestal vorderingen op debiteuren) 
overdraagt aan een speciaal daartoe opgericht vastgoedfonds. Dit fonds verkrijgt dus 
deze vermogensbestanddelen en zal daarvoor een koopsom beta len die veelal 
(gedeeltelijk) wordt gefinancierd doordat er obligaties worden uitgegeven op de 
kapitaalmarkt. In ieder geval wordt vaak mede beoogd te voorkomen dat het fonds meet 
worden opgenomen in de (geconsolideerde) jaarrekening van de originator, bijvoorbeeld 
door alle aandelen in het fonds te houden door een speciaal daartoe opgerichte stichting. 
Als gevolg van de nieuwe ontwerprichtlijn za l een dergelijke manier van off-balance 
financiering wel eens een stu k lastiger kunnen warden. Voor universiteiten is deze 
constructie op grond van fiscale redenen niet voordelig, omdat ze vrijgesteld zijn van 
belasting. 
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Het voordeel van securisatie is dat de universiteit een koopsom krijgt aan het begin van 
de periode, die direct in het primaire proces kan worden ingezet. Het vastgoed raakt men 
kwijt, waarbij het marktrisico bij de lessor ligt, maar de universiteit verliest daarbij ook 
de controle en (ook) de verhuurder bepaald hoe de ruimte er uit komt te zien. Er worden 
geen gebruikerseisen (worden er) meegenomen. 
Voordelen: + liquide middelen verkrijgen uit hypotheek 

+ geen risico door overdracht economisch eigendom 
7%:+ lage rente aan hypotheek t.o.v. rendement EV 

Nadelen: 0%:- rente van hypotheek moet worden betaald 
minder controle door overdracht economisch eigendom 
overdracht juridisch eigendom: belasting 

6 .3 Indeling van de mogelijkheden 

Het blijkt uit voorgaande paragraaf dater twee typen mogelijkheden te onderscheiden 
zijn om liquide middelen te genereren. De eerste type mogelijkheden zetten het vastgoed 
efficienter in om de financiele huisvestingspositie te verstevigen. De tweede type 
mogelijkheden financieren het vastgoed op andere mogelijkheden, waardoor er financiele 
middelen kunnen worden verkregen . 
Efficienter inzetten van de vastgoedvoorraad kan gedaan worden aan de hand van: 

• Verkoop (of sloop); 
• Herontwikkeling. 

Hierbij wordt het niet functionele vastgoed of afgestoten (bij een overschot aan ruimten) 
of herontwikkeld naar functioneel vastgoed (indien men de ruimte nodig heeft). 
Deze mogelijkheden hebben betrekking op het werkelijke vastgoed, en worden 
portefeuille- acties genoemd. Deze acties hoeven geen invloed te hebben op de 
financiering van het vastgoed. Dit is wel het geval bij het tweede type: de 
financieringsmogelijkheden, de SWAP-acties genaamd . Hierbij zijn er geen consequenties 
voor het specifieke vastgoed, maar voor de financiering van de vastgoedvoorraad. De 
SWAP-acties zijn dan ook: 

• Financiering uit eigen middelen; 
• Aanwenden van extern vermogen door hypothecaire onderzetting; 
• Verkoop & terug huren; 
• Verkoop & financiele lease back; 
• Verkoop & operationele lease back; 
• Lease and lease back; 
• Securisatie. 

Binnen de universitaire vastgoedportefeuille wordt eerst gekeken naar de portefeuille 
acties. Bij een overschot aan huisvesting worden gebouwen verkocht of afgestoten, 
indien er financiele middelen uit voort kunnen komen. Bij een tekort aan huisvesting zal 
vastgoed moeten worden aangekocht of worden herontwikkeld. 
Na deze portefeuilleacties wordt de financiele positie bekeken. Indien de financiele positie 
positief blijkt te zijn, hoeven er geen andere acties worden ondernomen. Is de financiele 
positie negatief, dan wordt er opnieuw actie ondernomen. Ditmaal zullen dit SWAP-acties 
zijn binnen de resterende vastgoedvoorraad. Wanneer er voor een bepaalde SWAP-actie 
wordt gekozen, hangt af van de voordelen tegenover de nadelen per financieringsvorm . 

Voor- nadelen 

Alternatief ••••• -...••.. . . - . - .. . . - . - . . .. -,. . 

100%EV Uitgangsituatie 

Securisatie + =I+ + + 

Figuur 6.19 : De keuzecriteria bij securisatie 
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De portefeuille-acties: 
Verkopen van de ezelgebouwen; 
Herontwikkelen van schildpad- en roosgebouwen; 
Eventueel bij overschot aan ruimten de lampgebouwen verkopen, 
indien er financiele middelen uit kunnen warden verkregen; 

OVERSCHOT: 
Slopen van de bomgebouwen; 

TE KORT: 
- Herontwikkelen van de bomgebouwen, indien dit niet duurder is dan 

een ruimten kopen of nieuw bouwen; 
- Aankopen, huren of bouwen van de gevraagde ruimten; 

Na de portefeuilleacties blijven de ster- , sleutel -, de resterende lamp- en 
leeuwgebouwenbehouden. Vervolgens wordt gekeken naar de financiering van deze 
resterende kernvoorraad . 
De SWAP-acties: 

Indien mogelijk 100% in eigendom houden van de ster-, sleutel -, de 
resterende lamp- en leeuwgebouwen; 
Bij financiele nood warden er hypotheek, verkoop & financiele lease of 
verkoop & operationele lease vormen afgesloten. 

6.4 Overzicht van de keuzecriteria per financieringsvorm 

Nederlands universitair vastgoed wordt voornamelijk in eigendom gehouden. De eerste 
mogelijkheid om daarbij minder financiele lasten te betalen is door het vastgoed in te 
zetten. Indien de vastgoedvoorraad al efficient wordt benut zal er over moeten warden 
gegaan op andere acties, de SWAP-acties. Hiermee kunnen er meer financiele middelen 
gegenereerd warden . Al de financieringsmogelijkheden zijn hierboven behandeld: 

• Financiering uit eigen middelen; 
• Aanwenden van extern vermogen door hypothecaire onderzetting; 
• Verkoop & terug huren; 
• Verkoop & financiele lease back; 
• Verkoop & operationele lease back; 
• Lease and lease back; 
• Securisatie. 

Hieronder warden de mogelijkheden, volgens de keuzecriteria zoals P.P.Kohnstamm en 
L.J . Regterschot (1994: H6.2), in een tabel naast elkaar geplaatst: 

Voor- nadelen 

Alternatief ••••••• 100% EV Uitgangsituatie 

Hypotheek ++ + 

Verkoop & Huren 
+ = ++ 

Operationele leas + ++ 

Financiele lease = ++ 

= 

/ 1 

Figuu r 6.20: De keuzecriteria bij a lle financier ingsvormen 
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Echter lease and lease back en securisatie vallen voor universitaire instell ingen af omdat 
dit constructies zijn om de ven rnootschapsbelasting in Nederland te omzei len. 
Onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van zowel vennootschapsbelasting en BTW en 
hoeven dit dus niet te omzeilen . 
Het blijkt dus dat met deze mogelijkhe~den liquide middelen gegenereerd kunnen warden . 
Bij enkele constructies zal de controle over het vastgoed of de flexibiliteit minder warden, 
maar er warden ook voordelen verkregen. Zoals minder marktrisico, geen beheerkosten 
meer, etcetera. De fi nancieringsvorrn verkopen en terughuren is de minst optimale 
oplossing omdat er tegen marktconforme tarieven moet warden teruggehuurd. Deze 
vorm is nadel iger dan verkoop en op1:!rationele lease back. Bij verkoop en operationele 
lease back behoeft er m inder rendement op eigen vermogen betaald te warden en tevens 
is er dan meer controle op het vastgoed aanwezig . Het is wel zo dat verkoop en 
terughuren slechts vijf jaar aan een contract is gebonden en verkoop en operationele 
lease meestal 20 jaar. De huur die betaald wordt over vijf j aar komt overeen met de 
leasetermijnen samen van de 20 j aar. Dus al met al is verkoop en terughuren geen 
mogelijkheid. Hoe de keuzecriteria zich onderling verhouden wordt weergegeven in de 
onderstaande ta be I: 

Financierinqsvormen Voordele:n Nadelen 
financierina uit eiaen middelen aeen financieringskosten eiqen middelen nodig 
hvootheca ire lenina aeen eiaen middelen nodig rente betalen 
verkoop & terug huren geen eigen middelen nodig hoge huur betalen (TE HOOG) 

ver lies van controle 
verlies van flexibiliteit 

GEEN OPTIE VOOR UNIVERSITEITEN 
verkoop & f inanciele lease back geen eigen middelen nodig lease betalen (incl. rendement) 

verlies maar op einde weer controle 
verlies van flexibiliteit 

verkoop & operationele lease back geen eigen middelen nodig lease betalen ( incl. rendement) 
verlies van controle 
verlies van flexibiliteit 

lease and lease back geen eigen middelen nodig lease betalen 
verl ies van controle 
verl ies van flexibiliteit 

Overdrachtsbelasting wordt omzeild, maar dit speelt niet bij universiteiten. 
GEEN OPTIE VOOR UNI VERSITEI TEN 

securisatie geen eigen middelen nodig lease betalen 
verl ies van controle 
verl ies van flexibiliteit 

Overdrachtsbelast ing wordt omzeild, maar dit speelt niet bij universiteiten. 
GEEN OPTIE VOOR UNIVERSITEITEN 

Tabel 6.2 1 : De mogelijke SWAP-acties 

De optimale voorraad (de vastgoedvoorraad na portefeuilleacties) kan het best word en 
gefinancierd met het lumpsumbedrag van het rijk of derde geldstroom of door extra 
financiele middelen (investeringen van private partijen of extra bijdragen van het rijk of 
besparingen door de universiteit zelf). Als dit alles niet haalbaar is zal er uiteindelijk toch 
gekozen moeten warden voor andere fiinancieringsmogelijkheden. Dan kan men overgaan 
tot een hypothecaire lening of verkoop en operationele of financiele lease back. 
Bij hypotheek blijft zowel het juridisc:he en economische eigendom in handen van de 
universiteit. Daarbij is de controle geheel in eigen handen van de universiteit. Bij 
verkoop en financiele/operationele lea1se wordt het juridisch afgestaan en verliest men 
enige mate van controle. Daarentegen is het verband van de controle met de liquide 
middelen tegenovergesteld. Indien men het gehele eigendom met een hypotheek 
financiert wordt enkel een deel aan financiele middelen verkregen (75% van 
marktwaarde). Echter bij het afstaa1n van het juridisch eigendom wordt de totale 
marktwaarde verkregen . Indien men een hypothecaire lening aangaat, za l er rente 
moeten warden bet aald. Bij lease-eoinstructies wordt een bepaald rendement door de 
investeerder gevraagd wat de universiteit zal moeten beta I en. Dit rendement is 
doorgaans hoger dan de hypothecai re rente. De keuzecriteria moeten tegen elkaar 
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warden afgewogen. De afweging vindt plaats tussen de te krijgen financiele middelen 
tegen over de af te geven controle en het te lopen risico. Zie de figuur op de volgende 
bladzijde. 

Opera•tionele 
Sale& Lease 

Batek 

Financiile 
Sale & LeHe Hypotheek 

Back 

Figuur 6 .21: Keuzce tussen financiele middelen en controle/risico 

Hierbij moet rekening gehouden warden dat het College van Bestuur duidelijk moet 
weergeven wat de huidige horizoin is. Er moet namelijk gehandeld warden op basis van 
een bepaalde toekomstvisie (birnnen welke termijn de universiteit het vastgoed gaat 
afstoten, de toekomstige rentevisie, e.d.) . 

6.4 Conclusie 

De universiteit heeft een aantal rnogelijkheden om haar financiele positie te versterken. 
Het blijkt echter dat het het verstandigste is om het functionele en strategische vastgoed 
met eigen vermogen te financierein, het strategische, niet functionele vastgoed met eigen 
vermogen te herontwikkelen en het niet functionele en niet strategische vastgoed indien 
mogelijk geheel te verkopen. Doet de universiteit dit niet, dan is de universiteit minder 
flexibel door de looptijd van de contracten en zullen er· financieringslasten moeten 
warden betaald. Indien men het functionele vastgoed niet meer kan financieren met het 
eigen vermogen kan men enkele financieringsvormen aan gaan (waarbij de universiteit 
zelf bepaald welke voor- en nadielen het meest optimaal zijn). Dit is voor universitair 
vastgoed een hypothecaire lenirng, verkoop en financiele lease back, of verkoop en 
operationele lease back. 
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H7 De mogelijkht~den per type vastgoed 
In dit hoofdstuk zullen de mogelijkheden gekoppeld warden aan de verschillende typen 
vastgoed. Hierbij wordt gekeken naar de waarde van het vastgoed, tezamen met de 
beschreven mogelijkheden uit het voorgaande hoofdstuk. 

7 .1 Het keuzemodel 

In dit hoofdstuk wordt er een keuzemodel ontworpen voor het universitair vastgoed. 
Voor het keuzemodel wordt uitgegaan van de randvoorwaarden(gesteld door prof.ir.H. de 
Jonge bij de matrix courantheid-strateqie: ta be I 4.4): 

• Indien de panden een strategische waarde hebben, moet de universiteit trachten 
deze panden in eigendom te houden voor het uitvoeren van haar strategisch 
beleid; 

• Courante panden ( maar geen strategische pan den) moeten zoveel mogelijk 
worden verkocht (en indien nodig teruggehuurd/geleased) 

Voor de functionaliteit is de volgende r1andvoorwaarde geformuleerd: 
• De panden moeten functioneel bijdrage leveren aan het primaire proces. Zo niet 

dan worden ze verkocht, gesloopt of herontwikkeld; 

Uitgaande van de verdeling van HS.5 wordt gekomen tot onderstaand schema: 

Functioneel 

Strategie 

huldlge vostgoedportefeullle 

I 
$'1rate11tsc11 

h I ' kk I eron w1 c en 

I 
nit1 stin1egi~h 

I 

~~' ~~.-1~~ ·~ 
~ 

-

I 100!> elget1 vermogen 
I I 

~ 
nict r.aur11 

~* 
tiyµo1heek 

Courant coura111 nict ~urnn• 

~ J!J ..... 100~ algen venflogen 
hyµotheek 

verkoop yebo111f1 ~loop eu vertcoo11 gronc 
•Ye1Sobet. ~•rt hypolbeek 

•"'1<o~ l)cbOllW 1toll tiiO~n -•nol)efl 
hypolhc>t.k 
~e ""'° i\1 .. ,.1 .. Jlf#u t>oe~ 
~$noel OO«MiOMI ioU• bttl! 

Figuu r 7 .1 : De inde ling naar mogelij kheden b innen de typen vastgoed 

Het bleek uit hoofdstuk 6 dater twee soorten mogelijkheden aanwezig zijn: 
• de niet-functionele panden worden afgestoten, danwel herontwikkeld; duidelijke 

acties die direct invloed hebben op het vastgoed; portefeuille-acties 
• de functionele panden worden zoveel mogelijk in eigendom gehouden, waarbij 

vooral gelet wordt op de mogeliijke financieringsvormen van het vastgoed; SWAP
acties. 
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7.2 De mogelijke porltefeuille-acties 

7 .2.1 Schildpadgebouwen 

Dit vastgoed wordt zoveel mogelijk in eigendom gehouden; daarbij in 
gedachten houdend dat dit vastqoed in eigendom wordt gehouden voor de 
strategie van de universiteit en 1niet voor de functionaliteit. Vandaar dat het 
herontwikkeld zal worden. Dit kan door de universiteit met eigen vermogen 
gefinancierd worden. Indien dit niet haalbaar is worden de schildpadgebouwen 
door private partijen gefinancierd. Portefeuille-actie: 
• Herontwikkeling 

7.2.2 Roosgebouwen 

Bij de roosgebouwen is er behoefte aan herontwikkeling . Dit omdat het 
vastgoed niet functioneel is. Dit zal zoveel mogelijk met eigen vermogen 
moeten worden gedaan, omdat dit vastgoed niet courant is (geen interesse 
private partij). Portefeuille-actie: 
• Herontwikkeling 

7.2.3 Ezelgebouwen 

Dit vastgoed is niet functioneel en niet strategisch, dus levert geen bijdrage aan 
de onderneming. Het is echter wel courant waardoor het object een hoge 
opbrengst kan genereren. Portefeuille-actie: 
• Verkoop 

7 .2 .4 Bij een overschot aa1n ruimten: Lampgebouwen 

Dit vastgoed is ook courant, dus er is voldoende vraag op de markt naar dit 
vastgoed, waardoor er hoge inkomsten kunnen warden gegenereerd indien er 
geen tekort aan ruimten zal komen. Echter de ruimte is functioneel en bij een 
tekort aan ruimten kan deze ge?mist worden. Bij overschot aan functionele 
ruimten kunnen deze ruimten verkocht worden. Portefeuille-actie: 
• Verkoop bij overschot aan functionele ruimten 

7 .2.S Bomgebouwen 

Dit vastgoed is niet functioneel en niet strategisch, dus levert geen bijdrage aan 
de onderneming. Het is ook nie?t courant waardoor het object vrijwel niks 
opbrengt. Dit vastgoed houden is ook niet verstandig, omdat het alleen kosten 
oplevert en geen opbrengsten geniereert. Sloop zal een optie zijn. Er is mogelijk 
behoefte aan herontwikkeling indien er ruimten tekort zijn. Portefeuille-acties: 
• Sloop 
• Herontwikkeling bij tekort aan functionele ruimten 

7.3 De mogelijke SWAP-·acties 

7.3.1 Stergebouwen 

Dit vastgoed is functioneel en s1trategisch, waardoor de universiteit controle 
wenst te behouden over de voorra1ad. Dit vastgoed is ook courant, dus de vraag 
op de markt naar dit vastgoed is hoog, waardoor er hoge opbrengsten kunnen 
worden gegenereerd bij verkoop. De universiteit zal echter het niet verkopen 
omdat het functioneel en strategisch is. Het beste is het vastgoed te houden en 
te financieren met eigen ve1rmogen. Indien de financiering van de 
huisvestingsplannen niet mogelijk blijkt te zijn, zal er een hypotheek, verkoop 
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& financiele lease back en verkoop & on:>erationele lease back mogelijk zijn. SWAP-acties: 
• Financiering met eigen vermogen 
• Hypotheek 
• Verkoop en financiele lease back 
• Verkoop en operationele lease back 

7.3.2 Leeuwgebouwen 

Dit vastgoed is functioneel & strategisch en behoeft geen aanpassing. 
Dit vastgoed is niet courant, dus de vraag op de markt naar dit vastgoed is 
laag, waardoor het object vrij weinig op zal brengen . De beste mogelijkheid is 
om dit vastgoed te houden en te financieren met eigen vermogen. Indien de 
financiering van de huisvestingsplannen niet mogelijk blijkt te zijn, zal er een 
hypotheek mee aangetrokken kunnen warden. SWAP-acties: 
• Financiering met eigen vermogen 
• Hypotheek 

7.3.3 Lampgebouwen 

Dit vastgoed is functioneel en behoeft geen aanpassing. Dit vastgoed is ook 
courant, dus er is voldoende vraag op de markt en indien er ruimten nodig zijn 
kan dit vastgoed het best in eigendom warden gehouden, gefinancierd met 
eigen vermogen. Echter indien er tekorten zijn binnen de huisvesting kan er 
een hypotheek, verkoop & financiele lease en verkoop en operationele lease 
warden aangegaan. SWAP-acties: 
• Financiering met eigen vermogen 
• Hypotheek 
• Sale and financiele lease back 
• Sale and operationele lease back 

7.3.4 Sleutelgebouwen 

Dit vastgoed is functioneel & strate1gisch en behoeft geen aanpassing. Dit 
vastgoed is niet courant, dus de vraaq op de markt naar dit vastgoed is laag, 
waardoor het object vrij weinig op zal brengen . De beste mogelijkheid is om dit 
vastgoed te houden en het met eigen vermogen gefinancierd te krijgen. 
Eventueel kan er een hypotheek aangetrokken warden. SWAP-acties: 
• Financiering met eigen vermogen 
• Hypotheek 

7.4 Conclusie 

-

Het blijkt uit bovenstaande paragrafen dat de portefeuille-acties oplossingen genereren 
voor het efficienter en effectiever benutten van de vastgoedvoorraad. Hierbij is de meest 
optimale oplossing bij herontwikkeling van de schildpad- en roosgebouwen dat dit 
gefinancierd wordt met eigen vermogen, indien er genoeg financiele middelen aanwezig 
zijn. De SWAP-acties zijn allen niet aan te raden, indien de universiteit haar vastgoed uit 
eigen financiele middelen kan financieren. Er hoeven dan geen financieringslasten te 
warden betaald en er hoeven geen lancgdurige contracten aangegaan te warden. 
Er moet dus naar de performance van het vastgoed warden gekeken om bepaalde 
ruimten te verkopen of te slopen. Port1~feuille-acties zorgen dat het vastgoed efficienter 
en effectiever in wordt gezet. SWAP-ac:ties moeten zoveel mogelijk vermeden warden. 
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HS Het keuzem1odel 
In dit hoofdstuk wordt het definitieve keuzemodel gegeven. Dit model volgt uit de in 
voorgaande hoofdstukken beschreven stappen. De stappen warden uitge/icht en in het 
kart beschreven. Hieruit zal het onderlinge verband van de te nemen stappen blijken, wat 
uiteindelijk in een keuzemodel voor het universitair vastgoed kan warden weergegeven. 

8 .1 Inleiding 

Om het tekort op huisvesting te ve~rminderen en in de toekomst universitair vastgoed aan 
de wensen en eisen te laten voldoen moet getracht warden mogelijkheden te vinden om 
de toekomstige huisvestingsplannen te financieren. Vandaar dat er een keuzemodel is 
ontworpen van de mogelijkheden ter versteviging van de financiele positie voor 
universitaire huisvesting. Onderstaande paragrafen beschrijven hoe dit keuzemodel tot 
stand is gekomen en welk stappenplan gehanteerd kan warden door een universiteit om 
in de toekomst haar vastgoed te herfinancieren. 

8 .2 Het keuzemodel 

Als eerste wordt gekeken of er inderdaad een structureel tekort bestaat binnen de 
financiering van de huisvesting. Indien de financiele positie voor huisvesting negatief is, 
zal er gezocht moeten warden niaar mogelijkheden om de huisvestingsplannen in de 
toekomst te kunnen bekostigen. Om een optimale financiering van de huisvesting te 
behalen moet ook met fiscale en juridische aspecten gerelateerd aan universitair 
vastgoed rekening warden gehouden. 
Daarnaast wordt bekeken wat de wensen en eisen zijn van de gebruikers en eigenaars/ 
beheerders van de universiteit. Met deze wensen en eisen en eventuele beperkingen op 
fiscaal en juridisch gebied kan het vastgoed worden geanalyseerd. 
Universiteiten hebben echter vrijwel geen wensen en eisen geformuleerd. Vaak is er is 
niet bekend wat er moet gebeuren met de huisvesting binnen een aantal jaren, hoe de 
beslissingen moeten worden genomen, en wat men onder functioneel en strategisch 
verstaan. Vandaar dat er met bepaalde methoden gezocht is om het vastgoed te 
waarderen, gebaseerd op drie kenmerken: 

• Het belang van de v;astgoed markt: Courantheid ; 
• Het belang van de u niversitaire organisatie: Strategie; 
• Het belang van de g1ebruiker: Functionaliteit. 

Op basis van deze kenmerken wordt de vastgoedvoorraad gecategoriseerd. Indien de 
huidige financiele positie voor de huisvesting en de categorisatie van het vastgoed 
bekend zijn kan er gezocht worden naar mogelijke acties om de financiele positie voor 
huisvesting in de toekomst te verbeteren. De huidige vastgoedvoorraad bekeken naar 
functionaliteit, courantheid en stra1tegie, zijn onder te verdelen in: 

• te nemen portefeuille-actiies; waardoor de vastgoedvoorraad efficienter wordt 
gebruikt en financiele middc~len kunnen warden verkregen; 

• te nemen SWAP-acties; indien de universiteit het vastgoed niet met eigen 
vermogen gefinancierd krij9t. 

8.2.1 De altijd te ne men pe>rtefe uille-acties 

De born- en ezelgebouwen warden afgestoten omdat zij geen bijdrage leveren aan de 
universiteit (niet functioneel E:m niet strategisch). De roosgebouwen en de 
schildpadgebouwen warden heronttwikkeld omdat ze strategisch zijn voor de universiteit 
maar nog niet functioneel. Bij eE~n tekort/ overschot aan ruimten zullen per gebouw 
afzonderlijk beslissingen worden £1emaakt. Bij een overschot worden de lampgebouwen 
verkocht en bij een tekort warden ze in eigendom gehouden . 
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8 .2 .2 Indien noodzake lijk te n•~men SWAP-acties 

Bij een negatieve financiele positie op de huisvesting en onmogelijk te financieren 
plannen met eigen vermogen zal moeten gezocht warden naar andere 
financieringsmogelijkheden. Deze zogenaamde SWAP-acties zorgen voor meer liquide 
middelen op korte termijn. Hieraan zijn echter negatieve consequenties verbonden zoals 
verlies van controle, flexibi liteit en hogere financieringslasten. 

8.3 Het stappenplan 

De universiteit zal de mogelijkheden van herfinanciering van de vastgoedvoorraad gaan 
inventariseren aan de hand van vier hoofdstappen, onderverdeeld in kleinere stappen. 
De vier hoofdstappen zijn: 

1) De inventarisatie naar de finianciele positie van de huisvesting 
2) De inventarisatie van de bel.angen en toetsing van de belangen aan de 

vastgoedvoorraad, komend tot een categorisatie van het vastgoed; 
3) De inventarisatie van de benodigde oppervlakte leidend tot portefeui lle-acties; 
4) Eventueel uit te voeren SWP~P-acties. 

Uitgaande van de verdeling van HS.5 wordt gekomen tot onderstaand schema: 

huisvestings 
tekort 

Functioneel 

Strategie 

Figuur 8 .1: 

huldlge vost9oedportefeullle 

De indeling 1naar mogelijkheden binnen de typen vastgoed 

Met dit keuzemodel za l het universitair vastgoed zo efficient en effectief mogelijk warden 
ingezet. Hierbij kunnen financiele middelen warden vrijgemaakt indien de renovatie en 
nieuwbouwplannen niet meer door het eigen vermogen kunnen warden gefinancierd. 
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H9 Probleemdefinitie 
De financiering van bouw- en instandhoudingsplannen is een actuee/ onderwerp binnen 
de TU/e. De problematiek die naar voren komt op het gebied van de financiering van de 
huisvestingsplannen vormt de basis voor deze casestudy en zal in dit hoofdstuk warden 
toegelicht. 

9 .1 De positioner ing 

De TU/e, een van de drie Technische Universiteiten in Nederland, is gevestigd op een 
omvangrijk terrein midden in de stad Eindhoven . Eindhoven ligt centraal in een 
natuurlijke omgeving, met directe aansluitingen op het Europese wegennet, het Europese 
spoorwegnet en directe vliegverbindingen via Eindhoven Airport . Eindhoven bevindt zich 
op korte afstand van de Randstad (Amsterdam-Rotterdam), het industriele Ruhrgebied in 
Duitsland en de Europese zakencentra Antwerpen en Brussel . Daarom wordt Eindhoven 
steeds nadrukkelijker gezien als de ICT-regio van Nederland. Dit imago is te danken aan 
de vestiging van een aantal TNO-vestigingen op het terrein van de TU/es1 • Andere feiten 
die het ICT-karakter onderstrepen zijn ender andere de komst van het Twinning Center 
op de TU/e, het Multimediapark op het Sciencepark Eindhoven en de beslissing om deze 
regio te kiezen als zogenaamde "Kenniswijk"; een samenwerkings- project tussen 
overheid, bedrijfsleven en hoger onderwijs dat innovaties op ICT-gebied en elektronische 
diensten dichter bij de burger wil brengen52

• Binn en Eindhoven is een sterke concentratie 
van onderwijsvoorzieningen, waaronder TU/e, Fontys Hogescholen en de Design 
Academy. De TU/e en de Fontys Hogescholen zijn gevestigd in het noordoosten van het 
centrum en de Design Academy midden in het centrum. De TU/e beslaat een groot 
terrein van 84 hectare, gelegen tegen het stationsgebied en het dichtbebouwde 
Fellenoord 53 (Voor totstandkoming TU/e-terrein, zie Bijlage 13). De gemeente Eindhoven, 
met 203.000 inwoners, wil zich profileren als "Eindhoven techniek stad". De TU/e kan 
hierin de toekomst een belangrijke rol gaan spelen, omdat zij van oudsher een "campus"
universiteit is, waarbij de technologie een belangrijke rol speelt. 54 

Figuur 9 .1: TU/e gelegen in Eindhoven 

51 Analayse Kantorenmarkt Eindhoven, RSP Makelaars, 1 Oktober 2001 
52 www.tue.nl, laatste update: oktober 2001 
53 Discussienota Huisvestingsplan in hoofdlijnen Oktober 1994 
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Kenniswijk niet van de grond•• 
Kenniswijk dreigt uit te lopen op een fiasco. De Kenniswijkdoelstelling blijkt na anderhalf 
jaar nag maar 360 woningen in Eindhoven op internet aangesloten te hebben . 
Bedrijfsleven, overheid en kenniscentra hebben echter weer de krachten gebundeld om 
de economische structuur van de regio Eindhoven te versterken. 19 concrete projecten 
over mens, technologie en omgeving zu llen worden gestart om Eindhoven in Europa aan 
te dragen als 'region of excellence" ... 

9 .2 De decentralisatie 

Sinds 1994 is het Masterplan Huisvesting TU/e in ontwikkeling, vooruitlopend op het feit 
dat de universiteit in 1995 eigenaar zou worden van haar gebouwen. Hierbij worden de 
vol gen de oorzaken genoemd om het Masterplan uit te gaan voeren: 

1. Veel gebouwen zijn 40 jaar oud en techn isch gezien aan een opknapbeurt toe; 
2. Ruimte reductie binnen de TU/e; 
3. Nieuwe eisen: 

inrichting onderwijsruimten (minder laboratoria, meer groepsonderzoek); 
verbetering klimatiseren van ru imtes voor personeel en studenten; 
introductie in 1997 van het Ontwerp Gericht Onderwijs (OGO), wat 
specifieke eisen stelt aan de onderwijsinfrastructuur; 

4 . Teruglopende inkomsten (ten gevolge van teruglopende studentenaantallen en 
hogere uitgaven in de toekomst) waardoor er met € 15 miljoen bezuinigd meet 
worden op de uitgaven van de universiteit; 

5. In het algemeen wordt verwacht dat de studentenaantallen zul len dalen. Alleen 
door de komst van de nieuwe studierichtingen Industrial Design en Biomedische 
Technologie kan de TU/e juist op een hogere instroom rekenen. 

Lichte groei instroom op de TU/e5 ' 

De TU/e heeft voor het komend studiejaar tot dusverre bijna 3% meer nieuwe studenten 
ingeschreven dan in dezelfde periode vorig jaar. De belangstelling per studierichting 
verschilt daarbij. Vernieuwende opleidingen als Biomedische Technologie ( +18%), 
Industrieel ontwerpen en Industrial Design scoren geed. Het aantal inschrijvingen bij 
Werktuigbouwkunde, Scheikundige Technologie, Technische Natuurkunde (7,5%), 
Techniek en Maatschappij (35%), Technische Bedrijfskunde en Bouwkunde is gedaald. 

Hierbij is het uitgangspunt van het Masterplan Huisvesting de concentratie van de TU/e 
gebouwen in de zuid-westhoek van het TU/e terrein te vestigen, om reden van 
functionaliteit en kostenbeheersing. 

9 .3 Probleemdefiniering 

Het Masterplan is inmiddels in uitvoering, waarbij grote nieuwbouwprojecten gerealiseerd 
worden en grootschalige verbeteringen warden uitgevoerd. Dit brengt hoge investeringen 
met zich mee. Tevens hoeft de TU/e de afgelopen jaren meer studenten gekregen dan 
voorspeld was (de instroom collegejaar 1996 was 1026, terwijl die in het collegejaar 
2001 gestegen was naar 1460). Hierdoor ontstond meer behoefte aan passende 
onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten, waar geld voor vrijgemaakt moest worden . Verder 
is de TU/e met nieuwe onderwijsmethoden gestart, wat specifieke eisen stelt aan de 
onderwijsinfrastructuur. Door dit alles was het reguliere bouwbudget volstrekt 
ontoereikend. De financiering middels de eerste geldstroom (de rijksbijdrage) voor 

s4 www.tue.nl, laatste update oktober 2001 
ss ' Duur glasvezelnet blijkt struikelblok voor Kenniswijk', Eindhovens Dagblad 12 April 2002 
56 'Kennis, kennis, kennis'is motto voor regionale economie', kranteknipsel eindhovens dagblad, 14 Juni 2002 
s7 "Lichte groei instroom op de TU/e", Eindhovens Dagblad, 31 Mei 2002 
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huisvesting kon en kan op geen enkele! wijze dekking bieden. De TU/e heeft daardoor een 
groot tekort in de begroting, waardoor de uitvoering van het Masterplan gedeeltelijk is 
stop gezet. Er zal gezocht moE:!ten worden naar mogelijkheden binnen de 
vastgoedvoorraad en binnen de financiering om de nodige bouw- en 
instandhoudingsplannen in de toekomst te kunnen bekostigen. 

Tekort TU/e circa 13,5 miljoens• 
De TU/e heeft over 2001 een tekort geboekt van ongeveer 13,5 miljoen euro. Oud
collegevoorzitter De Wildt wijt de late ontdekking van de tekorten aan een complex van 
factoren, waaronder menselijk falein. Maar ook het ondoorzichtige systeem van 
geautomatiseerde financiele administratie (ORCA) is er debet aan. Tevens speelt de 
sterke groei van het aantal studentE~n in de afgelopen jaren bij een achterblijvende 
bekostiging. Universiteiten worden naimelijk pas gefinancierd wanneer de studenten hun 
diploma hebben behaald. De TU/e is verder in de knel gekomen door het 
geldverslindende (her)huisvestingsplan. 

58 'Tekort van TU/e circa 13,5 Miljoen', Eindhovens Dagblad, 13 April 2002 

Tu I e Technische Universiteit Eindhoven Pog 1182 



Universitair VastQoed 

H10 De huidige ·financiele positie voor 

huisvesting 
Dit hoofdstuk zal de financiele positie voor huisvesting van de TU/e in kaart brengen. 
Hierbij is inzicht verkregen in de huisvestings/asten en baten van de huisvesting, de 
bekostiging ervan en de mogelijkheden voor het universitair vastgoed. Daarbij komen 
tevens de juridische en fiscale aspecten ter sprake voor huisvesting binnen de TU/e. 

10.1 De financiering van de huisvesting 

10.1.1 De baten en lasten van de vastgoedvoorraad 

De verantwoording van de inkomsten en uitgaven aan huisvesting wordt in dit hoofdstuk 
weergegeven in een baten- en lasttenstelsel. 
De administratie van de TU/e over de loop der jaren is vastgelegd in jaarverslagen. De 
baten en lasten zijn ook te herleiden uit deze jaarverslagen, waarbij enkele aanvullende 
gegevens zijn verkregen van de Dienst Vastgoed. 

Voor de huisvesting van de TU/e worden per jaar de volgende baten verkregen: 
~ Inkomsten uit verhuur van ruimten; 
~ Erfpachtconstructies; 
~ Rijksbijdrage voor de huisvesting (een vastgesteld deel van de totale 

rijksbijd rage). 

Daarnaast is er binnen de TU/e sprake van de volgende huisvestingslasten: 
> Onderhoud, exploitatie, renovatie; 
> Rente. 

In onderstaande paragrafen worden de baten en lasten nader toegelicht. 

10.1.1.1 De inkomsten uit verhuur 

De panden Arubahal, Dienstwoningen, Multimediapaviljoen, Omegapaviljoen en 
Alphacentrum genereren huurinkomsten door de panden te verhuren aan (gelieerde) 
onderzoeksinstituten en startende ondernemers. Ook wordt er ruimte verhuurd in het 
Hoofdgebouw, Matrix, De Hal, Traverse, IPO-gebouw, Cascade, W-hoog en het 
Laplacegebouw. 

10.1.1.2 Rijksbijdrage voor die huisvesting van de TU/e 

De TU/e ontvangt ieder jaar een bepaalde rijksbijdrage en subsidies voor onderwijs en 
onderzoek. De rijksbijdrage is een lumpsum-bedrag dat de universiteit ontvangt voor de 
gehele organisatie. Personeel, huisvesting, apparatuur, materiaal en meerdere lasten 
moeten hiervan betaald warden. In 1995 werd binnen de totale rijksbijdrage een 
vaststaand deel toegezegd voor huisvesting, waarvan de lasten konden warden betaald. 
De rijksbijdrage voor huisvesting is bepaald aan de hand van de vierkante meters in 
eigendom van de universiteiten in 1995. Toen is de huisvestingsvergoeding voor 
universiteiten gesteld op ongevee:r € 30,- per m 2 

s• ,uitkomend op een rijkssubsidie van 
ongeveer € 5.454.545,- voor de TU/e in 1995 (oppervlakte toen van ongeveer 182.000 
m2 

). In de jaren wordt dit bedrag gecorrigeerd met inflatie, waarbij de rijksbijdrage voor 
huisvesting op ongeveer 6,2 miljoen euro komt anno 2002 (Zie hoofdstuk 5.1.2). In de 
loop der jaren zal dit dezelfde trenid voortzetten. 

59 Hogescholen kregen een subsidie van € 73,- per m2 . 
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Rijksgeld is dominante deel van het budget•• 
Het zal altijd zo zijn dat rijksgeld het dominante deel van ons budget uitmaakt. Oat een 
universiteit daarnaast andere inkomsiten genereert blijft wenselijk om de tekorten te 
dekken, aldus Collegevoorzitter TU/e H. de Wildt. 
Of de uitspraak dat de rijksbijdrage het dominante deel van het budget van een 
universiteit zal blijven wordt in twijfel getrokken . Dit is bijvoorbeeld al het geval bij het 
scenario "de universiteit als multinational"" , waarbij private investeringen in 
universiteiten zeer gaan toenemen en uiteindelijk de boventoon zal gaan voeren. 

10.1.1.3 Inkomsten verkregen uit het uitgeven van grond in erfpacht 

Gelieerde derden kunnen zich vestigen op het TU/e terrein, indien ze grond verkrijgen in 
erfpacht. Het recht op een perceel grond wordt door de TU/e en de gelieerde derde via 
het zakelijk recht van erfpacht gevestiqd. Hiermee verwerft de gelieerde derden het voile 
genot van de betreffende grond van de! TU/e, tegen een daarbij vastgestelde vergoeding. 
Zo is dat gebeurd bij TNO, de Fontys Hogescholen en bij de Kennispoort (voor het 
gedeelte van de Kamer van koophandel): 

~ Het onderzoeksinstituut TNO heeft een eenmalige 
vergoeding verstrekt in 1999 van€ 3.636.000,-; 

,.. De Fontys Hogescholen gaven geen vergoeding voor het 
genot van de grond. Zij ruild1en echter een deel van de 
grond tegen grond van een and1er perceel; Figuur 10.1: TNO 

);>- De Kamer van Koophandel betaalt een jaarlijkse 
vergoeding (vanaf 2001) voor het recht van erfpacht en 
een daaraan gekoppeld appartementsrecht. Per jaar wordt 
er voor € 204,- per m2 BVO een ge·indexeerd bedrag (met 
2,8%) betaald. (€ 52.837,26 in 2001•2 ) . 

10.1.1.4 Onderhoud-, exploitatie- en restauratielasten 

Figuur 10.2: Kennispoort 

De TU/e heeft haar jaarlijks de onderhoud-, exploitatie- en restauratielasten beschreven 
in het baten- en lastenstelsel, een onderdeel van de financiele verslaggeving van de 
jaarrekening. Hierbij werd de volgende uitsplitsing gemaakt: 

• Huurkosten; 
• Wettelijke lasten; 
• Schoonhouden gebou1wen; 
• Onderhoudskosten (aid hoc); 
• Gas, water, licht; 
• Overige kosten; 

Deze lasten worden betaald uit de rijksbijdrage voor huisvesting. 

60 Steeds verdergaande samenwerking tussen TU/e en mkb", artikel uit tijdschrift Eindhoven Helmond Zakelijk, 
jaargang 9, nummer 3, mei 2002 

61 scenario's uit verslag ir. A.den Heijer, Universitaire vastgoedplannen, 2002 
62 De regel in de gemeente Eindhoven is anno 2002 voor de OBG prijs €143,- / m2 VVO(Openbare en 

Bijzondere Gebouwen). Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen commerciele en niet commerciele 
OBG, dat eerder wel het geval was. ( € 68,18/m2 voor niet commerciele OBG in 2000) Informatie gemeente 
Eindhoven, H. Meulendijks 17 April 2002. 
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10.1.1.5 Rente 

Voor gemaakte schulden zal de TU/e de vol gen de last hebben : 
}:>- de rente 

Hoeveel de rente was van de voorgaande jaren over enkel alleen de huisvesting is met 
verhoudingen bepaald; 

lbalanstotaal : panden :schulden totaal : schulden pandenl 

10.2 Het baten- en lastenstelsel voor de huisvesting van de 
TU/e 

Onderstaand schema laat de baten en lasten zien van de voorgaande jaren. Hierbij is de 
rente afgeleid met behulp van de verhoudingen. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

baten 
Huur € 1.542.853 € 1.179.829 € 1.633.609 € 1.542.853 £ 1.905.8n € 2.400.000 €2.400.000 
Erfpachtsconstruclies €0 €0 €0 €0 € 3636.362 €0 € 52.837 
Rijksbijdrage huisvestingsdeel € 5.454.545 € 5 .563.636 € 5.674.909 € 5.788.407 € 5.904.175 € 6.022.258 € 6 .142.704 

Totaal € 6.997.399 € 6.743.466 €7.308.520 € 7.331.264 € 11.446.419 € 8.422.264 € 8.595.548 

last en 

Huur € 90.756 t' 45.378 € 136.134 € 181 .512 € 181.512 €0 € 200.000 
Wetteli)ke lasten € 907.560 € :998.316 € 1.270.585 € 1.270.585 € 1.225.207 € 1.500.000 € 1.300.000 
OnderhoudSkosten € 5.399.985 € 5. 127.716 € 9.620.141 € 8.667.202 €4.583.180 € 3.500.000 €8.200.000 
Schoonhouden gebouwen € 2.087.389 € 2. 132.767 €2.087.389 € 2.042.01 1 € 2.314.279 € 2.100.000 € 2500.000 
Gas/water/licht € 3.584.864 € 3.766.376 € 4.129.400 € 3.630.242 € 3 .766.376 €4.300.000 € 5.200.000 
Overige kosten € 317.646 € 453.780 €0 €0 €0 €0 €0 

Aente €0 €0 €0 €0 € 100.863 € 309.349 € 1.409.949 

Totaal € 12.388.200 € 12.,524.334 € 17.243.648 € 15.791.552 € 12.171.417 € 11 .709.349 € 18.809.949 

Saldo '€5.390.601 ·€ 5.760.666 ·€ 9.935.126 ' € 8.460.286 ·€724.996 ·€ 3.287.065 ·€ 10214.401 

Panden € 71 107.360 € 96.1019.894 € 96655.186 € 104596.340 € 121.250.074 € 135.000.000 € 180.059.990 
Balanstotaal € 206.106.974 € 222.•987.598 € 222.896.842 € 237.463.187 € 242.500.147 € 218.200.000 € 268.184.108 

lverhoudin2 financierin2sbes1a2 35% 43% 43% 44% 56% 62% 67%1 

1Aenteto1aal €0 €0 €0 €0 € 181.512 € 500.000 € 2100.000 
€0 €0 €0 €0 € 100.863 € 309.349 € 1.409.949 Rente panden 

Tabel 10.3: Het baten- en lastenstelsel van de huisvesting van de TU/e 

Het blijkt dat de TU/e inderdaad een jaarlijks een financieel tekort heeft voor huisvesting. 
De tekorten fluctueren over de ja1ren. Er blijkt een verband te zijn tussen de grootte van 
het tekort en de hoogte van de onderhoudskosten. Hoe hoger de onderhoudskosten, hoe 
groter het tekort (met een uitzondering in 1999, waarbij veel inkomsten zijn gegenereerd 
uit erfpacht). Het blijkt dat de ho1ogte van de onderhoudskosten ongeveer overeenkomt 
met het tekort. En daar komt vanaf 1999 tevens de rente bij, boven op het tekort. 

10.3 Het beoordelen van het baten- en lastenstelsel voor de 
huisvesting 

Sinds 1995 is het huisvestingssaldo (baten-lasten) jaarlijks negatief geweest. Het blijkt 
dus dat de baten ontoereikend zijjn om de lasten te dekken en om de vastgoedvoorraad 
in stand te kunnen houden. Van lhet rijk wordt voor de jaarlijkse huisvestingslasten een 
rijkssubsidie (€ 5.454.545,- in 1995) verkregen jaarlijks gecorrigeerd met een 
inflatiecorrectie (gemiddeld over de 7 jaren is dit : 5.800.000,-) . De rijkssubsidie van 
huisvesting berust op een vergoeding per vierkante meter VVO voor universiteiten. Deze 
was in 1995 voor universiteiten gesteld op € 30, - per m 2 aan rijksbijdrage voor 
huisvesting, terwijl de vergoeding voor het HBO€ 73,- per m2 was. 
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De huisvestingslasten: 
De huisvestingsbaten: 
Het huisvestingstekort: 

€ 14.376.921,
€ 8.120.697,-
€ 6.256.224,-

Universitair Vastaoed 

De vaste lasten per jaar kunnen met enkel de bijdrage van het rijk niet warden gedekt (€ 
14 miljoen euro aan vaste lasten tegenover 8,1 miljoen euro aan rijksbijdrage). Dit is 
logisch te noemen, omdat de beheerskosten ( onderhoud, schoonhouden, Gas, water, 
licht, overige kosten) al gemiddeld komen op € 55,- voor een standaard ICT kantoor, 
zonder enige investering of renovatie te plegen.•> 
Door extra huur en erfpacht inkomsten kunnen de vaste lasten nog steeds niet warden 
bekostigd. Ook moet er geld beschikbaar zijn om investeringen in de toekomst te doen. 
Het huisvestingstekort per jaar is gemiddeld € 6.256.224,-. Er is dus wel degelijk een 
structureel tekort aanwezig binnen de huisvesting van universiteiten ... 
De oorzaak van dit tekort komt door het feit dat de gebouwen onderhouden en 
schoongehouden moeten warden, wat hoge kosten met zich meebrengt. Ook zijn de 
kosten voor gas, water en licht hoog. 
De laatste jaren zijn de huisvestingsbehoelten en de beschikbare middelen steeds verder 
uiteen gaan lopen. Aan de ene kant zijn er toenemende eisen die aan gebouwen gesteld 
warden, aanpassingen aan de vereiste infrastructuur o.a. door toename of afname van de 
noodzakelijke onderwijs- en onderzoekcapaciteit, het onderhoud, investeringen etc. 
Aan de andere kant is gedurende al die ontwikkelingen, de rijksbijdrage, gecorrigeerd 
voor inflatie, zo goed als gelijk gebleven. De financiele positie op de huisvesting is 
daardoor verslechterd (zie bijlage 14). 

Boekhouding TU/e is nog lang niet op orde0 

De boekhouding van de TU/e is nog lang niet op orde. Er ontbreken betrouwbare cijfers 
over hoeveel de universiteit de achterliggende maanden precies heelt verdiend. Een 
stuurgroep heelt de chaotische financiele administratie doorgelicht. Daarbij werd duidelijk 
dat het systeem gebruikt voor de financiele administratie (ORCA) slecht functioneert, 
waardoor er op de universiteit geen goed zicht kon bestaan op de totale inkomsten en 
uitgaven. 

10.4 De financiele mogelijkheden voor de TU/e 

De TU/e blijkt op dit moment een tekort te hebben op haar huisvesting. In de loop van 
de jaren is de universiteit vreemd vermogen aan moeten gaan wenden om dit alles te 
betalen. Daarvoor is rente een bijkomende last geworden. 
Deze post is de afgelopen drie jaar fors toegenomen. In de toekomst zal dit alleen maar 
meer en meer warden als de TU/e niets doet. De schulden moeten zoveel mogelijk 
verminderen om de rente te laten dalen. 
Om dit probleem aan te pakken zal er warden gezocht naar mogelijkheden om het 
financieringstekort aan te pakken. 
Er kan getracht warden financiele middelen te rea liseren door leningen aan te gaan, 
besparingen binnen de onderneming te realiseren of binnen de huisvesting, ruimten te 
verhuren, verkopen of grand uit te geven in erfpacht; de portefeuille- en SWAP-acties66 • 

Eerst moet de performance van het vastgoed bepaald warden om te weten welke 
portefeuille-acties en SWAP-acties ondergaan kunnen warden. Dit wordt gedaan in het 
volgende hoofdstuk. 

63 Case Study ICT Centers, Bureau Rietmeyer, mei 2000 
64 Indien er een rijksbijdrage werd verkregen evenals het HBO (HBO€ 73,- per m2

) dan konden de vaste lasten 
worden gedekt, echter de investeringen in gebouwen (afschrijvingen) zouden niet gefinancierd kunnen 
worden enkel en alleen met de rijkssubsidie van HBO ( 73,- per m2

• 
65 "Boekhouding TU/e is nog rang niet op orde, Eindhovens Dagblad , 28 Mei 2002 
66 Universiteiten zien heil in dertiende maand", krantenartikel Het financiele dagblad, 29 mei 2002 
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De fiscale en juridische aspecten binnen de TU/e 

Binnen de in eigendom zijnde vastgoedvoorraad van de TU/e zijn enkele bijzondere 
aspecten aanwezig. Deze aspecten leggen beperkingen op voor de verkoop van enkele 
gebouwen. Deze beperkingen zijn: 

10.5.1 Loopbruggensysteem•1 

De TU/ e heeft een loopbruggensysteem voorzien op de eerste verdieping, waarmee een 
strikte scheid ing wordt aangegeven tussen de voetgangers en ander verkeer. Niet alleen 
voetgangers zie j e op de loopbruggen maar ook postkarretjes en zelfs complete 
proefopstellingen. Het is de letterlijke en fysieke vertaling van de ge'integreerde netwerk 
universiteit. Het nadeel van het loopbruggensysteem is dat het voor een bepaald gebouw 
met een loopbrug een barriere kan vormen voor mogelijke verkoop van het pand. 

10.5.2 Bestemming voor 'onderwijsactiviteiten' 

Het TU/ e terrein heeft een gemeentelijke bestemming voor 'onderwijsactiviteiten' . Dit 
houdt in dat er enkel onderwijs en onderzoeksactiviteiten kunnen plaatsvinden en 
eventueel activiteit en door gelieerde derden . De gemeente Eindhoven beslist over de 
invulling van het bestemmingsplan. Juridisch gezien is deze sociaal -culturele bestemming 
relevant. Als een commerciele instelling zich zal gaan vestigen op het TU/e terrein met 
onderwijs- en onderzoeksbestemming moet de procedure beschreven in paragraaf 5.4.3 
worden gevolgd. 
Indien de gemeente als gevolg van het bestemmingsplan niet toelaat dater commerciele 
organisaties of bedrijven op het universiteitsterrein gevestigd worden, zouden er 
problemen kunnen ontstaan bij de verkoop van gebouwen. 
(Zie Bijlage 17 voor bestemmingsplan TU/ e) 

67 Masterplan TU/e Eindhoven, juni 1999 
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H11 De universitaiire onderneming en haar 
vastgoedport•~feuille 

Voordat onderzocht wordt welke aanpassingen van de vastgoedvoorraad en de 
financieringsvormen voor de huisvesting het meest geschikt zijn, is het van be!ang inzicht 
te hebben in de performance van il?et vastgoed. Zowel de waarde op strategisch, 
functioneel en courant gebied wordt uitgewerkt en de financie/e waarde wordt berekend. 

11.1 Het universitaire vas.tgoed 

11.1.1 De huidige vastgoedvoor'raad 

De huidige vastgoedportefeuille van de Technische Universiteit Eindhoven wordt in deze 
paragraaf bekeken naar eigendoms- ein verhuurderspositie. De vastgoedvoorraad van de 
TU/e is te zien op het onderstaande kaartje. (zie voor afkortingen op einde)6• . 

Gegevens per pand (inclusief afbeelding) staan i1n de gebouwenmap . 

• 

Figuur 11.1: 
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De totale gebouwenvoorraad op het TU/e terrein 

In dit onderzoek wordt enkel en adleen gekeken naar gebouwen gelegen op het 
hoofdterrein . Hierbij zijn daardoor h1et studentencentrum, MMS, Woning MMS en de 
Roeiloods niet meegenomen, omdat deze buiten het terrein gesitueerd zijn . Door de 
komst van de PTH en TNO-instituten is het aandeel van derden in huisvesting op het 
TU/e complex sterk toegenomen. In 1984 bedroeg dat totaal 8.510 m2

• In 1994 is dat 

68 Bouwtekeningen Bouwtrechnische Dienst van de TU/e, gegevens mei 2001 
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toegenomen tot 26.410 m2
; bijn21 14% van het gehele complex. Vervolgens zijn er nog 

meerdere gelieerde derden op het terrein gehuisvest, zoals de PABO en het Twinning 
Center. In het vervolg van dit onderzoek worden alleen de in eigendom zijnde gebouwen 
in de analyse meegenomen. Het College van Bestuur heeft de zeggenschap over deze 
vastgoedvoorraad. Het College v.an Bestuur kan hiervoor een keuze maken binnen de 
mogelijkheden (verkoop of herontwikkeling) en financieringsvormen om nodige bouw- en 
instandhoudingsplannen in de toel<omst te kunnen financieren. 

11.2 De drie belangen van het universitaire vastgoed 

In deze paragraaf wordt de vastigoedvoorraad ge'inventariseerd. Het blijkt dat de TU/e 
vrijwel geen huisvestingsbeleid heeft geformuleerd. Er is niet bekend wat er binnen de 
huisvesting als functioneel is aan te merken, wat strategisch is voor de voorraad en 
dergelijke. Vandaar dat er gewerkt is met de ontwikkelde methoden uit HS. In 
onderstaande paragraven worden de gebouwen bekeken naar strategie, functionaliteit en 
courantheid. 

11.2.1 Strategie 

Bij het bepalen van de strategie wordt uitgegaan van opvattingen van de het College van 
Bestuur en adviserende diensten binnen de TU/e. Het College van Bestuur wil dat de 
TU/e een universiteit is met een iinternationaal karakter, waarbij onderwijs en onderzoek 
onderling verweven zijn. De kwaliteit van het onderwijs en onderzoek is de primaire 
doelstelling en voldoet aan de hoge externe, internationale maatstaven. Hierbij ligt de 
focus op verdergaande ontwikkeling van het onderwijs en het doen van onderzoek69

• 

De regio Eindhoven is in Europa in technologisch opzicht een van de meeste 
vooraanstaande regio's, vandaar de ambitie van de TU/e om tot de top vijf van 
technologie-universiteiten in Europa te behoren. De TU/e wil daarbij een positie creeren 
van het huidige nationale kader naar een positie op Europees niveau. 
In het instellingsplan zijn de doelstell ingen, die een directe relatie met huisvesting 
hebben, de volgende70

: 

1 - De TU/e streeft naar sterke onderlinge verwevenheid tussen onderzoek en 
onderwijs 

2 - De TU/e kiest vooral die expertisegebieden als haar werkdomein, waarop zij een 
internationaal vooraanstaande positie inneemt c.q. kan verwerven. 

3 - De TU/e positioneert zich in de wereld als een Europese universiteit. 
4 - De kwaliteit van het onderwijs en onderzoek van de TU/e dient te voldoen aan 

Internationale standaarden. 
5 - De TU/e is organisatorisch meer dan de som van der delen. De afzonderlijk 

onderdelen werken samen aan en binnen een gemeenschappelijk beleidskader. 
Hierbij is het voor de TU/e van belang om naast een kwalitatief hoogwaardig onderzoek
en onderwijsniveau op nationaal en internationaal niveau, tevens een relatie te hebben 
met andere onderwijsinstellingen, en (gelieerde) onderzoeksinstituten. De TU/e ziet haar 
compacte complex daarom graag aangevuld of omringd met aanpalende instituten; zoals 
TNO en voor startende bedrijven als spin-off van universitaire activiteiten. Daarnaast 
kunnen ook andere instellingen en organisaties waarmee zij samenwerkt een plaats 
krijgen op het universiteitsterrein .. Specifiek op de voorraad vastgoed zijn er vrijwel geen 
eisen en wensen geformuleerd. Enkel de hoge bebouwing staat vast als beeldbepalend 
element voor de 'corporate identity' van de TU/e. De drie hoge gebouwen: T-hoog, 
Hoofdgebouw en E-hoog vormen hierbij de schuine lijn in het plan. 

69 www.tue.nl 
70 Gedenkboek Technische Universiteit Eincjhoven , M. Bakker & G. van Hooff, 1991 
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Het Auditorium en het sportcentrum zijn ook van belang voor 'corporate identity' . 
Volgens ir. H. Roumen is het Auditor ium de ontmoetingsplaats van de TU/e, de plaats 
waar alle festiviteiten zich 
afspelen11 • Ook het 
sportcentrum trekt vele 
studenten aan om aan de 
TU/e te gaan studeren. 
Volgens de werkwijze zijn 
de volgende strategische 
panden72aanwezig: 
• T-hoog; 
• Hoofdgebouw; 
• E-hoog; 
• Auditorium; 
• Het sportcentrum. 
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Figuur 11.2: De strateg ische panden 
Boven: De drie hoge gebouwen: T-hoog, Hoofdgebouw en E- hoog 

Onder: De ontmoetingsruimten: Sportcentrum en Auditorium 
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Tabe l 11.3: De uitwe1rking van de methode voor het bepalen van de strategie 

11.2.2 Courantheid 

De mate van courantheid kan worden bepaald aan de hand van de volgende factoren 
locatie, milieuzonering, schaal I grootte, verschijningsvorm, gebruiksmogelijkheden 
object, specificaties gebouwen de ouclerdom van het gebouw (zie 5.4.3). De locatie is 
hierbij het veto-criterium waaraan die TU/e in ruime mate aan voldoet. De TU/e is 
namelijk een mainport, langs internationale corridors en in de nabijheid van grote 
knooppunten. Tevens is het een bekende locatie. Deze casestudy beperkt zicht echter tot 
de onderverdel ing van de panden per bestemming van het gebouw en zal niet in gaan op 
de factoren die de courantheid bepalenn. Dit is bepaald door de Dienst Huisvesting en 
Vastgoed. 
Om gebouwen op de markt aan te ku1nnen bieden moet het vastgoed geschikt zijn voor 
een bedrijfsfunctie en niet al te sp,ecifiek zijn . Op het TU/e terrein bevinden zich 
meerdere laboratoria en specifieke gebouwen die niet als courant aangemerkt kunnen 
worden. Oak beschikt de TU/e over 1:?nkele kantoorgebouwen, die als courant worden 
aangemerkt. 
Echter naar persoonlijke inschatting zijn er twee gebouwen niet courant te noemen. Dat 
zijn het Paviljoen en Paviljoen B. Het Paviljoen is gebouwd als tijdelijke huisvesting voor 
de TU/e in 1958 en Paviljoen B in 1968 om enkele vakgebieden te huisvesten die geen 
duidelijke plaats op het TU/e terrein hadden gekregen . Deze panden hebben een 
kantoorfunctie echter zijn niet coura1nt te noemen. Dit omdat zij enkel als tijdelijke 
huisvesting zijn gebouwd, waardoor de gebouwen niet voldoen aan minimale eisen voor 
permanente huisvesting. De indeling iop courantheid wordt in de tabel op de volgende 
bladzijde weergegeven. 

71 Interview Ir. H. Roumen, secretaris van de Un iversitei t, 22 Maart 2002 
72 Interview Hoofd Vastgoed Karin Overdijk en medewerker dienst Vastgoed Amo Senders 
73 Geen analyse op basis van de factoren voor courantheid door het tekort aan informatie en tijd. 
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Courante waarde 
I - Ci 

~ 
.c 
"" "' =' ,, " 0 'ii £ :: > 'ii .. "' € ~ 

ii 0 "' 0 .. 
c e c E .!! .. 0 "' c 3 .. i ~ ~ .a " .... "" " "' 0 " ;;; .c 3 s: 

0 'ii "' 0 ~ .. u .0 ~ .a .. .c ~ .. ii ! i 'E " .. " ~ "' .a "' > "' 
Pavlljoen nationaal weaennet 4 campus hiQhte<:h universiteit 3 VOLDOET 3 4 11964,91 l 2 1 0 1 

Alphacentrum natlonaal wegennet 4 campus highte<:h un iversiteit 3 VOLDOET 3 4 1080,92 4 2 1 0 4 

Dommelgebouw natlonaal wegennet 4 campus highte<:h universiteit 3 VOLDOET 3 4 1223,18 4 2 1 0 3 

Pavlljoen B natlonaal wegennet 4 campus highte<:h universiteit 3 VOLDOET 3 4 4660,31 3 2 1 0 1 

Dlenstwo nlngen nationaal wegennet 4 campus highte<:h un iversiteit 3 VOLDOET 2 l 191,68 5 - 1 0 1 

Sportcentrum natlonaal wegennet 4 campus hlghte<: h universite it 3 VOLDOET 5 3 7051,42 2 3 1 0 1 
Hoofdgebouw natlonaal wegennet 4 campus highte<:h universlteit 3 VOLDOET 3 4 36459,61 1 2 1 0 3 
T raverse nat ionaal wegennet 4 campus highte<:h universiteit 3 VOLDOET 3 4 5651 ,79 2 2 1 0 3 

Audit orium nationaal wegennet 4 campus hlghte<:h universitelt 3 VOLDOET 3 4 10549,58 1 4 2 handel,communicatie 2 

I PO-gebouw nationaal wegennet 4 campus hlghte<:h unlversltelt 3 VOLDOET 3 4 4984,61 3 2 1 0 3 

Arubahal nationaal wegennet 4 campus highte<:h universitelt 3 VOLDOET 5 3 439, 28 5 1 2 handel,communlcatle 2 

Satelllet gebouw nationaal wegennet 4 campus highte<:h universiteit 3 VOLDOET 3 4 249,57 5 3 1 0 2 

Ntssenhut nationaal wegennet 4 campus hlghte<:h universiteit 3 VOLDOET 3 4 472,7 5 3 2 handel,communlcatle 3 
CERES nat ionaal wegennet 4 campus highte<:h universiteit 3 VOLDOET 5 3 445,97 5 3 2 handel,communlcat ie 3 
MMP nationaal wegennet 4 campus highte<:h un iversiteit 3 VOLDOET 3 4 4163,64 3 5 2 handel,communlcatle 3 

Omegapavllj oen nat1onaa1 wegennet 4 campus highte<:h universite1t 3 VOLDOET 3 4 138,55 5 2 1 0 3 

TEMA-gebouw nationaal wegennet 4 campus highte<:h unlverslte1t 3 VOLDOET 3 4 2270,46 4 2 1 0 2 

E- hoog nationaal wegennet 4 campus highte<:h unlverslteit 3 VOLDOET 5 3 17235,83 1 4 1 0 3 
E-laag nat.ionaal wegennet 4 campus highte<:h un1versltelt 3 VOLDOET 6 1 1818, 35 4 3 2 handel,communlcatle 3 
EE· gebouw nationaal wegennet 4 campus highte<:h universiteit 3 VOLDOET 5 3 5849,72 2 1 2 handel ,communicatie 2 

W·hal nationaal wegennet 4 campus highte<:h universiteit 3 VOLOOET 3 4 14387,87 1 3 2 handel,communicatie 2 

Facllltelt engebouw nationaal wegennet 4 campus highte<:h universiteit 3 VOLOOET 3 4 3479,59 3 2 2 handel,communicatie 3 

De Hal nationaal wegennet 4 campus highte•:h universiteit 3 VOLDOET 3 4 4690,68 3 3 2 handel,communicatie 

Mat r ix nationaal wegennet 4 campus hlghte1:h universiteit 3 VOLDOET 5 3 5596.39 2 3 2 handel .communicatie 2 

Hogedruklab nat.ionaal wegennet 4 campus hlghte<:h universiteit 3 VOLOOET 6 1 455,08 5 3 2 handel,communicatie 2 
T·laag nationaal wegennet 4 campus highte<:h universiteit 3 VOLDOET 5 3 7406,9 2 1 2 handel ,communicatie 2 
BBC nationaal wegennet 4 campus highte<:h universlteit 3 VOLDOET 6 1 1182, 39 4 1 2 handel,communicatie 2 
STgebouw nationaal wegennet 4 camous hiohte<:h universiteit 3 VOLDOET 5 3 22898,82 1 4 1 0 3 

Athene nationaal wegennet 4 campus highte•:h universitelt 3 VOLDOET 5 3 1240,14 4 1 1 0 2 
Cyclotron nationaal wegennet 4 campus hiohte<:h universitelt 3 VOLDOET 5 3 3718,65 3 1 2 handel,communlcatle 2 
N· laag nat lonaal wegennet 4 campus highte<:h universitelt 3 VOLDOET 5 3 15301,29 1 4 1 0 3 
La b Akoestlek nationaal wegennet 4 campus h iQht e<:h universiteit 3 VOLDOET 6 1 459,66 5 1 2 handel,communicatie 2 
Cascade nationaal wegennet 4 campus highte1:h universltelt 3 VOLDOET 5 3 5191,29 2 3 2 handel ,communlcatie 2 
W-hoo g nationaat wegennet 4 campus highte<:h universlteit 3 VOLDOET 3 4 16953,29 1 4 1 0 3 
W· laag natlonaal wegennet 4 campus hlohte<:h universitelt 3 VOLOOET 6 1 10865,6 1 3 2 handel,communicatle 2 
l aplacegebouw nationaal wegennet 4 campus hightech unlverslteit 3 VOLDOET 3 4 9939,01 2 2 1 0 3 
n leuwbouw 

Kennlspoort nationaal weoennet 4 campus highte1:h universiteit 3 VOLDOET 3 4 16152 1 2 1 0 3 
Technologlegebouw nationaal wegennet 4 campus h lghte<:h universitelt 3 VOLDOET 5 3 6480 2 1 1 0 2 
herontwlkkellng 

T- hoog I nationaal we2eonet I 4 lcampus highte<:h universitelt I 3 1voLDOET I 31 4 1 161521 11 4 1 2 l handel, communicatle I 31 

11.2.3 Functionaliteit 

De functiona liteit van de panden is niet aan de hand van de methode (beschreven in 
paragraaf 5.4.4) gewaardeerd. De oorzaak is te v inden in het grote aantal te 
inventariseren gegevens en enkele niet te achterhalen gegevens benodigd voor deze 
methode. Vandaar dat er wordt uiitgegaan van het feit dat de ruimten die de universiteit 
in eigendom heeft, ook functioneel zijn . Er kan dus geen uitspraak worden gedaan over 
efficiency en effectiviteitverbeteriingen1• binnen de gebouwen (door ruimten bet er in te 
delen, met anderen te benutten en dergel ijke), omdat de ru imten geheel functioneel 

74 Universiteiten en strategisch Ruimtebeheer, Nadia van Houwelingen, Mei 2002 
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Universitair VastQoed 
warden aangenomen. Echter op gebouwniveau kan er wel een uitspraak warden gedaan 
over de functionaliteit van het gebouw. Daarvoor is met de Dienst Huisvesting de 
functionele levensduur van de gebouwe?n bepaald. 
De bepaling van de functionele levensduur van de gebouwen is gebaseerd op een 
indeling in drie categorieen: korter dan 5 jaar, 5-15 jaar, en langer dan 15 jaar. Bij 
enkele gebouwen zal de functionele llevensduur niet lang meer volstaan, tenzij er in 
ge'investeerd zal warden. In dit onderzoek is aangenomen dat de panden waarbij de 
functionele levensduur !anger dan 5 jaar is, functioneel genoemd kunnen warden. Dus de 
panden waarbij de functionele levens.duur in de categorie 5- 15 jaar en de categorie 
!anger dan 15 j aar wordt ingedeeld, is functioneel. De panden met een functionele 
levensduur van minder dan 5 jaar zijn niet functioneel. 
Onderstaande figuur vormt de indeling voor de gebouwen van de TU/e op functionaliteit. 

naam 

Traverse 

Auditorium 

IPO- ebouw 

Arubahal 

Satelliet ebouw 

Nissenhut 

Faciliteiten- ebouw 

ST- ebouw 

Athene 

C clotron 

N-laa 

Lab voor Akoestiek 

Figuur 11.5: 
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De functionele levensduur van de gebouwen 
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11.3 De categorisatie van het universitair vastgoed 

In paragraaf 9 .3 werden de drie b1elangen in het vastgoed van de TU/e uitgewerkt. Met 
deze gegevens per type gebouw kan de vastgoedportefeuille van de TU/e 
gecategoriseerd worden naar strat:egie, courantheid en functionaliteit (Zeals in H 5.5 
ontworpen is) . 

1 

• 
Courant,functioneel en strategisch: u Kennispoort 
T-hoog ( nieuw bouwkundegebouw) 

STER 

• 
Niet courant, functioneel en strategisch: 

~ Auditorium 
Sportcent rum 

LEEUW 

2 

~' 
Courant, niet functioneel en strategisch : 

~ Hoofdgebouw 
E-hoog 

SCHILD PAD 

3 

~ 
Niet courant, n iet functioneel en strategisch : t 

ROOS 

4 

• 
Courant,functioneel en niet strategisch: 
Dommelgebouw, TEMA-gebouw, Sattelietgebouw, J. Nissenhut, s1r-ge bouw, IPO-gebouw, Alphacentrum, 
Laplacegebouw, MMP, W-hoog, Traverse, ... 
Facilite itenqeb•ouw LAMP 

5 

• 
Niet courant, functioneel en niet strategisch: 

' 
Matrix, W-hal, Cascade, Cyclotron, Paviljoen B, 
Laboratorium voor akoestiek, Arubahal, Paviljoen, 
Technologiegebouw, BBC, W-laag 

SLEUTEL 

6 

r /, 

~ 
Courant, niet functioneel en niet strategisch : 

~ Omegapaviljoe1n, N-laag, De Hal 

' 
' EZEL 

7 

~ 
Ni et courant, niiet functioneel en niet strategisch: r 
E- laag, EE-gbouw, Hoge druk laboratorium, T- laag, • CERES, Athe ne 

BOM 

8 

Figuur 11.6: IOe categorisatie van de panden van de TU/e 
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11.4 De marktwaarde van panden van de TU/e 

De marktwaarde van de courante en iincourante panden, die de potentiele mogelijkheden 
van het vastgoed weergeeft, wordt in deze paragraaf uitgewerkt. Hierbij bevindt de TU/e 
zich op een goede locatie1s. De metlhode beschreven in hoofdstuk 5.4 wordt ook hier 
toegepast . Deze is als volgt: 

Courante panden: 

Incourante panden: 

grondwaardebere•cening + waarde van het gebouw 

g rondwaa rdebere•cen ing 

11.4.1 De waardeberekening v1oor incourante panden 

De incourante panden zijn panden die in de huidige toestand niet geliefd zijn op de 
markt. Vandaar dat er alleen wordt gekeken naar de grondwaarde. Dit is gedaan aan de 
hand van de residuele grondwaardebe?rekening (H 5.5.1 ). 

W grond = 0 - K : 
Grondwaarde = Q1pbrengsten in toekomst - Kosten 

De huurprijzen voor de TU/e kunnen door een analyse van de huurprijzen in de markt in 
de buurt van de TU/e worden verkreg,en. Zie onderstaande figuur: 

c 13{j, -

Figuur 11.7: 

terrein lute zonder 
z ichtlocatie 
c 132,27 

De huurprijzen rondom het TU/e terrein 

- -

1s In de regio Brabant Zuidoost blijkt dan ook d;at het Bruto Aanvangsrendement op een goede locatie 7,0-8,0 
is. (gecheckt j uni 2002, DTZ Zadelhoff) 

TU I e Technische Universiteit Eindhoven 
Pog 11 .. 



Universitair Vastqoed 

Het TU/e terrein zal daarbij in verschillende huurprijscategorieen worden verdeeld76
: 

1. A-locatie aan de kant van het station: kale huurprijs van maximaal € 160,- excl. BTW 
2. A-locatie aan overkant van de weg: ka le huurprijs van maximaal € 150,- excl. BTW 
3. Zichtlocatie: kale huurprijs van maximaal € 140,- excl. BTW 
4. Locatie midden in terrein: kale huurprijs van maximaal € 135,- excl. BTW 

In de regio Eindhoven, gekeken naar de beste locaties in deze stad 
wordt een BAR gegeven tussen 7,0-8,077.Dit is het marktreferentie 
niveau voor nieuwbouwsituaties voor kantoorgebouwen. Hoe beter de 
locatie, hoe hoger de gevraagde huur en hoe lager de BAR. 

Het onderstaande voorbeeld voor het incourante gebouw; het Paviljoen. 

m2 VVO x huurprijs / B.AR x 100 

n plaats x huurprijs / BAR x 100 
n plaats x € 317,60 /BAR x 100 

H 4.2.1 

m2 BVO x stichtingskosten 
m2 BVO x € 1.316,-

H 4.2.1 

Figuur 11.8: Paviljoen 

n x investeringskosten 
n plaats x € 

H 4.2 .1 

opbrengst - kosten 

Flguur 11.9: IJle methode voor het bepalen van de grondprijs 

(Voor de parkeerplaatsen zie Bijlage 15) 

11.4.2 De waardeberekening voor courante panden 

De courante panden zijn panden die in de huidige toestand geliefd zijn op de markt. 
Vandaar dat er niet alleen wordt gekeken naar de grondwaarde, maar tevens de waarde 
van het gebouw. Dit is gedaan aan de hand van de DCF-methode (H 5.5.2). 

De berekening voor courante p anden (waarde pand) 
W pand = It=functlonelelevensduur ((huur * m 2 WO) - (exploitatiekosten * m 2 BVO) + W grond) 

Het onderstaande voorbeeld voor lhet courante gebouw; Alphacentrum . 

marktwaarde Alphacentrum 

Huur 142.998 

Huurs111ging 1-----1._s •-io 

(xpl0ttatiekos 1--_ _ 4_1_.4_03-i 

Exploitatiekosi--___ 2_.5°-jo 

tnflatie 2.s0
• 

IRA 6,s•. 

tov "'flalle 

1ov inflatoe 

I
< 5 jaar 15x Vm 15 jaar I> 15 jaar 

Funct1ona111er11-. --'----+-. __ .__-+.--'---

10 jaar 

huursto191ng (JllfJ( de jaren stell un1"1l<S•leit gcl11k met consumenlenpn1s1ndex 

2002 t.o.v 20< 104% 

f»<pl0ttabekos1en zijn get1jk aan elec1nc1tott. gas en andere t>randsloffen 

2002 1.0.v. 20< 105°'.. 

Jaar Huur 

grondwaarde 

1 142.998 

2 148.718 

3 154.667 

4 160.854 

5 167.288 

6 173.979 

7 180.939 

8 188.176 

9 195.703 

10 203.531 

Exploitatie 

kosten 

41.403 

43.473 

45.646 

47.929 

50.325 

52.841 

55.484 

58.258 

61.171 

64.229 

DCF-waarde 

Figuur 11.10: De methode voor het bepalen van de marktwaarde 
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11.4.3 De waarde van de gebouwen 

Onderstaande tabel geeft de marktwaarde weer van gebouwen op het TU/e terrein. 

Kantoorqebouw Marktwaarde waarde/m2 Soec1fiek Gebouw arondwaarde waarde/ m2 

Alphacentrum € 1.069.658 € 990 Paviljoen € 3.267.016 € 273 

Dommelaebouw € 1.120.579 € 916 Pavilioen·B € 1.309.224 € 281 

Hoofdqebouw € 12.566.431 €345 Auditorium € 2.083.511 € 197 

Traverse € 5.915.984 € 1.047 W·hal € 3.495.667 € 243 

IPO-oebouw € 2.592.709 € 520 Lab voor Akoestiek € 103.849 € 226 

Satellietqebouw € 193.527 €775 W·laaq € 3.424.052 € 315 

Multimedia paviljoen € 4.442.833 € 1.067 Matrix € 1.049.698 € 188 

Omega-oavilioen € 90.809 € 655 Hoaedruklaboratorium € 8.945 € 20 

TEMA·oebouw € 2.1 84.714 € 962 T·laao € 1.023.695 € 138 

E·hoog € 5.887.120 € 342 BBC € 243.144 € 206 

Faciliteiten-gebouw € 2.200.389 € 632 E·laaa € 615.715 €339 

ST·oebouw ·€ 1.616.874 ·€ 71 EE·qebouw € 659.439 € 113 

N-laag € 2 .227.041 € 146 Athene ·€ 92.274 ·€ 74 

W·hOOQ € 6.703.210 €395 Cyclotron € 239.113 € 64 

Laplace-gebouw € 5.292.061 € 532 Soortcentrum € 2.513.460 €356 

Kennisooort € 5.339.842 €618 CERES ·€ 1.622.862 ·€ 3.639 
T·hoog € 21 .821 .055 € 1.018 Arubahal € 112.552 

Nissenhut €206.372 €437 Dienstwoninqen € 50.615 

De Hal € 8.495.836 € 1.811 Cascade € 1.968.095 

TechnoloQieQebouw € 2.357.073 

Figuur 11.11: De waarde op de markt voor de TU/ e 

Het blijkt uit de tabel op de vorige bladzijde dat de marktwaarde bepaald is voor de 
courante gebouwen, en enkel de grondwaarde is bepaald voor de incourante gebouwen. 
De grondwaarde bij de panden Athene (het radiologi sche laboratorium) en van CERES 
(warmte en koude opslag) zijn negatief omdat de sloopkosten hiervan erg hoog zijn. 
Als controle voor de realiteit van de berekeningen voor marktreferente getallen wordt de 
verhouding berekend van de WOZ waarde ten opzichte van de marktwaarde . Deze ligt 
normaal gesproken op ongeveer 60%. 
Bij vergelijking van de marktwaarde en de WOZ-waarde van de courante panden met het 
merendeel aan kantoorruimten blijkt dat de verhouding (WOZ/ marktwaarde* 100%) voor 
de TU/e gebouwen 55,4% blijkt te zijn. Er kan nu worden aangenomen dat de 
berekeningen aansluiten op de verhouding die normaal gesproken gehanteerd wordt. 

€ 256 

€264 

€ 379 

€364 
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11.S Inventarisatie van de huidige huisvesting 

huidige vastgoedportefeuille 

Functioneel tunctionee1 nlet functioneel 

I I 

Strategie niet st~ategisch stratelgisch strat~gisch niet st!ategisch 

LI~ • •'~ 
m rn ~~~IE~ [iJ 

Courant 

lamp sleutel st er leeuw schildpad roos ezel born 

Lamp Sleutel s1 .. Leeuw Schildpad Roos Ezel 8om 

Oommelgebouw Mallix K""""""'°' Auditorun Hooldn•h••uw N 1aan Elaan 
Satellialoeaoow Dienslwonlno T·hOOO Soortcen:rum EhOOO Alhena 

IP()gebouw Arubahal OeHaJ CERES 
MMP BBC EE aeoouw 
Traverse C'IC!c>tron Hooe clruk lab 
TEMAn.nmw PavilinAn T laaa 
Alphacentrum Paviljoen B 
W hooo Cascade 
$TtWV'oW W hal 
LaplaceaebOuw W laag 
Nlssenhut T echnclMiAnAll<lllW 

Facillleit!)ebouw Lab VOOf akoesllek 

€ 30.473.642 € 16.<402.110 ( 14.763.818 ( 4.622.811 ( 14-300.808 £0 ( 5.102.169 £ 60828( 

Figuur 11.12: De keuzematrix voor de panden van de TU/e 

11.6 Een overschot of tekort van universitair vastgoed? 

De universiteit heeft een bepaalde huisvestingsbehoefte om het primaire proces uit te 
kunnen voeren . Echter om te achterhalen wat de universiteit wenst op het gebied van 
huisvesting is vaak moeilijk. Ondanks de vele doelstellingen van het instellingsplan is er 
vrij weinig concreets beschreven over de huisvestingsbehoefte en wat voor consequenties 
dat zou hebben op de vastgoedvoorraad. Enkel is er in het Masterplan gezegd dat het 
vastgoed aan een grote opknapbeurt toe was en dat de ruimte gereduceerd moest 
worden met 25%. 
De vraag naar ruimten voor 2004 (target 2004) is de enige meetbare doelstelling voor de 
toekomstige vastgoedvoorraad. Er zijn geen andere eisen en wensen betreffende de 
vastgoedvoorraad gegeven. Enkel worden er kwalitatieve doelstellingen geformuleerd, 
zeals verbetering van de klimatisering, die niet voldoende meetbaar zijn om iets te 
zeggen over de huisvestingsbehoefte van de gebruikers. De target voor 2004 zal de enige 
eis zijn waardoor de huisvestingsbehoefte gematched kan worden met de 
vastgoedvoorraad, zie onderstaande tabel: 
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Vr-;:i;:in TIJ/p A,_nhntt TlllF t PVPPI I tPknr1 
m2 FNO m2 FNO m2 FNO 

Hoorcolleae 4.573 5.655 1.082 
Kantoorruimten: 
IWerkcolleqe 2.540 7.499 4.959 
PC-Zaal 11.400 7.112 -4.288 
Kantoor 20.740 66.598 45.858 
l\!ergaderruimte 7.778 8. 706 928 
~ubtotaal 42.458 89.915 47.457 
IZaalruimten: 
Bibliotheek 1.748 7.186 5.438 
Kantine 3.592 5.83S 2.247 
rwerkplaats 9.100 9.985 885 
Practica 8.891 18.387 10.867 
tsubt ot aal 23.331 41.397 19.437 
Laboratorium: 29.500 37539 8.039 
lnnslaa en archief 
lopslag 10.800 11.400 600 
iarchief 7.778 7.806 28 
~ubtotaal 18.578 19.206 628 ,_ 

·' '"' ' - ruimten : 
ISportruimte + douches 5.000 5.030 30 
10verig (kopieer/ collectie/ media en pantry) 1.000 1.630 630 

15ubtotaal over ig 6.000 6 .660 660 

Tota al 124.440 200.372 75.932 

Figuur 11.13: De •vraag geconfronteerd met het aanbod 

Het blijkt dus dat er een overschot aan 
hoorcollege-, kantoor-, laboratoria-, opslag en 
archief-ruimten ruimten is. In figuur 13.2 blijkt dat 
er 75.932 m 2 aan ruimte te veel is. Van de 
gebouwen in eigendom van de TU/e wordt er voor 
9.835 m 2 aan kantoorruimte verhuurd aan derden. 
Deze ruimten hoeven daarbij niet meegenomen te 
worden in de analyse, omdat de ruiimte al enige 
opbrengsten of juist bijdrage he?eft aan de 
doelstellingen van de TU/e. Het blijkt wel dat de 
huur die gevraagd wordt vrij laag is. Dit omdat de 
verhuur bepaalde doelstellingen realiseert op de 
TU/e. Hierdoor maakt de TU/e verlhezen op haar 
huisvesting door toch de lasten te moeten 
bekostigen . Echter deze beschikbaarstelling of 
verhuur aan derden draagt biij aan de 
doelstellingen van de TU/e. Totaal komt het 
overschot op 65 .997 m2 (75.932- 9.835). 

11.7 Conclusie 

Pavilioen 

.AJohacentrum 

Pa\lilioer.-8 

DienstNoninaen 

Hoofdaebouw 

Traverse 

IPD·aebouw 

Atubahal 

Muttim edi aoavilio en 

Om e~ a· pavilio en 

&Haoa 

W-hal 

MatrD< 

Athene 

l.aD lace- ae bo UN 

riotaal 

Figuur 11.14 : 

E 0 t 
ffi 0 z 

~ c u. 

14;;1 beschl<ba arstelling 

700 huu r 

914 beschl<ba arstellina 

226 huu r 

894 bes ch l<ba arste llina 
84;;1 bes ch I< ba arste llina 

43 bes ch l<ba arstelling 

382 Huur 

2007 Huur 

103 huur 
30 bes ch I< ba arstellina 

282 bes ch I< ba arste llina 

1088 Huur 

254 Huur 

870 Huur 

9835 

De verhuurde panden op de TU/e 

Dit hoofdstuk is een analyse van de hiuisvestingsbehoefte en de vastgoedportefeuille van 
de TU/e. Hierbij werd aangegeven wat de eisen en wensen zijn voor de huisvesting en 
welke panden in eigendom zijn van d,e TU/e. Echter er is weinig bekend binnen de TU/e. 
Ze hadden geen eisen voor functionaliteit en de strategische panden waren niet expliciet 
duidelijk gemaakt. Vandaar dat er gebruik was gemaakt van de methoden ontwikkeld in 
HS. Zo werd de vastgoedportefeuille van de TU/e gecategoriseerd. De strategische 
panden dragen bij aan de 'corporate identity' van de TU/e. En daarnaast is gekeken naar 
de functionaliteit en de courantheid van de panden. 
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H12 De financie1ringsmogelijkheden per 
type vastgo1ed 

In het vorige hoofdstuk is de cat€'gorisatie van het universi tair vastgoed en de financiefe 
waarde van de panden bepaald E'n berekend. In dit hoofdstuk wordt de invloed van de 
portefeuilleacties en de SWAP acties beschreven en berekend. Deze berekeningen zijn 
gedaan aan de hand van een excell-model. De werkelijke gegevens zijn terug te vinden 
op de CD "universitair vastgoed" en in Bijlagen 18 tot en met 22. 

12.1 Het keuzemodel 

Het bleek uit hoofdstuk 10 dat de fi nanciele positie voor huisvesting van de TU/e negat ief 
is. Er zullen acties moeten worde~n ondernomen om de financiele positie te verbeteren. 
Als eerste wordt er gekeken naar de portefeui lle acties. (H 7 .2) Het blijkt dat bepaalde 
huisvesting van de TU/ e niet voldoet (niet-functioneel is). De te nemen acties hangen nu 
af van het tekort/ overschot aan nuimte. De huidige vastgoedvoorraad bestaat uit: 

huldige v11stgoedportefeuille 

Functioneel functioneel niet functioneel 

I 

Strategie 
r l 

.1;.~·~tt.h I ~.·* ;·,t ,.~ 

rn [!J~~~rE~CiJ 
Courant 

lamp sleut el st er leeuw schildpad roos ezel born 

Lamp Sleu1el Ster Leeuw Schlldpad Roos Eiel Bom 

Dommelgel>Ouw Matrix Kennisl)O(lft Audilorium Hoolcl<v1bnuw NI""" E I•"" 
Salellie!Mbcluw Oienstwontna T-llMn Soortcentrum Eh""" 

.,..,_,,,,..,,.,_ Athene 
IPOgebouw Arubah8I De Hal CERES 
MMP BBC EE,,.....-

Tr-e Cvclctron Hooe druk lab 
TEMAoeoouw p......._ Tlxon 

A~llUm Paviljoen B 
Wnmo Cascade 
STnoMo•W W llal 

Laplaceoebouw W laao 

Nissenhut T ecllndoai"""""'"" 
F acill1ei1geoouw Lab voor al<oesllek 

€ 30.473.642 € 16.402,110 € 14.i'63.818 €4,622.811 € 14.300.606 €0 € 5.102.169 €608.28( 

Figuur 12.1 : De keu zematrix voor de panden van de TU/e 
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12.2 De mogelijke portef1euilleacties 

De TU/e heeft een overschot aan ruimten (H 11.6). In hoofdstuk 7 is beschreven welke 
portefeuille-acties er genomen moeten warden bij een overschot aan ruimten. Dit zijn: 

Lamp 

Dommelgebouw 

Satellietgebouw 

IPOgebouw 

MMP 

Traverse 

TEMAgebouw 

Alphacentrum 

W hoog 

ST gebouw 

Laplacegebouw 

Nissen hut 

Faciliteitgebouw 

€ 30.305.160,20 

Ezelgebouwen verkopen; 
Bomgebouwen slopen en de grond te verkopen; 
Lampgebouwen verkopen; 
Roosgebouwen en schildpadgebouwen herontwikkelen. 

Schildpad Roos Ezel Born 

Hoofdgebouw Nlaag E laag 

E hoog Omegapaviljoen Athene 

De Hal CERES 

EE gebouw 

Hoge druk lab 

T laag 

€ 18.453.551 ,08 € 17.426.086 € 592.658, 14 

Figuur 12.2: De waarde van de niet afgestoten fondsen 

Het kan zijn dat er ruimten tekort iis na het verkopen of slopen van gebouwen. Het 
overschot aan andere ruimten kan dan warden herbestemd naar het tekort aan de 
bepaalde soort ruimten. Hiervoor wordt een herbestemmingsprijs genomen van € 600,
per m2 (prijspeil j uni 2002) .78 

12.2.1 De verkoop van ezelgebiouwen 

De ezelgebouwen van de TU/e warden verkocht, zowel bij een overschot als bij een 
tekort. Deze gebouwen zijn niet meer functioneel en strategisch, maar wel courant . 
Blijkend uit de categorisatie van de vastgoedvoorraad van de TU/e in Hoofdstuk 12 zijn 
dit het omegapaviljoen, N-laag en de Hal (ezelgebouwen) warden verkocht. De gebouwen 
bezitten over de volgende oppervlakte~n aan ruimten: 

Ezelgebouwen hoorcollege kantoor + zaal zaal laboratoria magazijn en specifiek FNO 
FNO FNO FNO FNO archief FNO FNO totaal 

Nlaag 0 3.908 2.158 4.395 560 9 11.030 

Omegapaviljoen 0 103 0 0 0 0 103 

De Hal 0 2 .613 860 0 145 36 3 .654 

Totaal 0 6.624 3.018 4.395 705 45 14.787 

Tabel 12.3: IDe verkooptransacties van de ezelgebouwen 

Het omegapaviljoen wordt verkocht: en de marktwaarde die maximaal zal warden 
verkregen wordt gesteld op € 90.807,- (Figuur 10.5). Ook het N-laag gebouw wordt 
verkocht. De waarde die zal warden verkregen is de marktwaarde van N-laag maximaal € 

78 Referentieprojecten uit Thomsen, A.F., De kunst van het renoveren, Delftse Universitaire Pers, 1999: 
De Witte Dame in Eindhoven :fabriekscomplex naar kantoor/winkels/bibliotheek : € 512,- per m2 (36.500 
m 2) Faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek in Delft, Universiteit gerenoveerd: € 605, - per m 2 (15.000 m 2

) 

Gemiddelde herbestemmingskosten € 560,- 1Per m2; ge·indexeerd naar 2002: € 600,- per m2 
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1.817.668,-. Ook de Hal wordt verkocht € 2.784.628,-. Totaal wordt er een overschot aan 
ruimten van 14.787 m2 verkocht, echter er moet 227 m2 van de overgebleven ruimten 
herbestemd worden naar magazijn/ archiefruimten. De herbestemmingskosten zijn 
berekend op een totaal van:€ 600,- * 227 m 2 = € 166.200,-. De opbrengst zal dus zijn: 
€ 4 .693.102,- - € 166.200,- = € 4.526.902,- uit de drie gebouwen. 

12.2 .2 De sloop van de bomgebouwen 

De aanwezigheid van een overschot aan ruimten danwel een tekort aan ruimten zal 
zorgen voor verschillende te nemen acties. Bij de TU/e is er sprake van een overschot 
aan ruimten. In figuur 13.4 blijkt dat er nog 61.145 m 2 aan ruimte te veel is, na verkoop 
van de ezelgebouwen. Bij teveel cian ruimte zullen de bomgebouwen worden gesloopt en 
eventueel enkele of alle lampgebouwen verkocht. 
De bomgebouwen worden allemaal gesloopt in de komende 5 jaar (ook al overtreft de 
sloopkosten de grondwaarde, zo.als bij CERES het geval is). Dit komt omdat ze niet 
functioneel (op zijn hoogst nog een functionele levensduur van 5 jaar) en niet strategisch 
zijn, ze kosten alleen maar •geld (indien ze blijven staan en moeten worden 
onderhouden).De bomgebouwen z:ijn de volgende gebouwen: 

Bomgebouwen grondwaarde 
E laag € 618.317 

Athene -€ 90.500 

CERES -€ 1.622.862 

EE gebouw € 659.439 

Hoge druk lab € 9.596 

T laag € 1.034.291 

Totaal € 608.280 

{Sloopkosten zijn betrokken in de grondw:3arde, zie residuele grondwaardeberekening). 

Tabel 12.4: De grondwaar·de van de bomgebouwen 

Bomgebouwen 0 Qj 

0 z :E u_ 0 u z (ii z (ij 0 u_ 
Q) 

<1l LL c z 
Cl 

N <1l Q) u_ 

~ + 0 B c .:.:. c 0 0 z ;~ ~ .ci ~ .8 
u_ ~ <1l 'C3 Q) 0 c (ij 0 Cl Q) 

Cl 0 <1l <1l .0 <1l 
~ .t= -"' N <1l E 

E laag 33 0 443 756 169 35 0 

Athene 62 0 326 224 247 72 13 

CERES 21 0 48 0 0 22 0 

EE gebouw 34 0 1.216 575 1.457 595 0 

Hoge druk lab 54 0 0 0 439 0 0 

T laag 55 231 1.350 1.153 1.457 1.186 0 

Totaal 231 3.383 2.708 3.769 1.910 13 

activa 

overschot voordat bomgebouwen gesloopt zijn 1.082 41.033 15.048 3.644 0 615 

overschot na sloop bomgebouwen 851 37.650 12.340 -125 -1 .910 602 

de herbestemming ruimten 0 0 0 125 1.910 0 

De herbestemmingskosten €0 €0 €0 -€ 75.000 -€ 1.146.000 €0 

Figuur 12.6: Overschot/ tekort na de gedane acties voor bomgebou wen 
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u_ 
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3.843 

439 
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Uit figuur 12.5 is af te lezen dater een overschot aan hoorcollege-, kantoor-, opslag en 
archiefruimten is. Echter na sloop is er een tekort van 2.035 m2 aan ruimten. Doordat 
deze ruimte in 2004 gevraagd wordt (target 2004), zal deze bijgebouwd moeten worden 
of zullen laboratoria en magazijn/archiefruimten herontwikkeld moeten worden naar 
andere ruimten. Er moet voor 125 m2 aan laboratoria worden herontwikkeld en voor 
1.910 m2 aan magazijn/archiefruimten. De herbestemmingskosten komen totaal op: € 
600,- * 2.035 m2 = € 1.221.000,-. 
De verliezen na de sloop van de bomgebouwen zijn: 
Opbrengsten uit grondwaarde - kosten uit stichtingskosten ruimten tekort = verlies 
€ 608.280,- - €1.221.000,- =-€ 612.720,-
Hierbij wordt overtollige voorraad afgestoten van 12.014 m2

, en 2.035 ruimten 
herbestemd. 

12.2.3 De verkoop van enkele lampgebouwen 

De lampgebouwen zijn gebouwen die courant en tevens functioneel zijn voor zeker meer 
dan 5 jaar. De gebouwen hebben dus een bepaalde marktwaarde, maar hoeven niet te 
worden verkocht omdat ze tevens bruikbaar zijn voor het primaire proces. 
Vandaar dat het afhangt van de opbrengsten verkregen uit de verkoop in vergelijking met 
de investeringskosten, om te bepalen of de universiteit het lampgebouw zal verkopen of 
niet. De onderstaande tabel gee~ de typen ruimten aan per gebouw. 

0 z 
u. 

0 Q) 

0 z E 
z u. 0 ~ 
LL (ii z «l 0 
Q) «l u. c z 
en N «l Q) l..L (ii 
.!!! + 0 ·;:: c -" «l 

0 - z .9 ~ § 0 LL ~ 
N 

~ £ «l ·o 
0 lij (ii 0 en Q) 0 

LampQebouwen 0 ~ 
.0 «l a. z 

£ -" «l E "' LL 

Dommelgebouw 0 690 117 0 115 7 929 

Satellietgebouw 0 169 0 14 47 0 230 

IPOgebouw 150 1.744 479 964 193 12 3.542 

MMP 0 2.417 0 0 478 11 2.906 

Traverse 0 3.652 196 0 36 26 3.910 

TEMAgebouw 0 1.513 0 0 0 0 1.513 

Alphacentrum 0 782 0 0 0 16 798 

Whoog 270 5.888 3.843 1.705 344 0 12.050 

ST gebouw 288 6 .067 2.619 7.268 653 0 16.895 

Laplacegebouw 292 4.173 753 0 1.594 0 6.812 

Nissenhut 0 200 0 0 259 0 459 

Faciliteitgebouw 0 1.618 419 42 410 92 2.581 

Totaal 1.000 28.913 8.426 9.993 4.129 164 52.625 

Figuur 12.7: Het aantal ruimten voor de lampgebouwen 

De laboratoria en de magazijn/archiefruimten kunnen niet meer worden gemist, vandaar 
dat de investeringskosten moeten worden berekend van deze ruimten bij nieuwbouw. 
Deze worden in onderstaande tabel naast elkaar geplaatst. 

Lampgebouwen marktwaarde investeringskosten voordeel/nadeel 

Dommelgebouw € 1.261 .374 ·€ 69.000 € 1.192.374 

Satellietgebouw € 193.518 -€ 36.600 € 156.918 
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IPOgebouw € 2.599.557 · € 694.200 € 1.905.357 

MMP € 4.442.616 ·€ 286.800 € 4.155.816 

Traverse € 5.915.646 -€ 21.600 € 5.894.046 

TEMAgebouw € 2.184.630 €0 € 2.184.630 

Alphacentrum € 1.069.619 €0 € 1.069.619 

Whoog € 6.726.930 -€ 1.229.400 € 5.497.530 

ST gebouw ·€ 1.618.295 -€ 4.752.600 · € 6.370.895 

Laplacegebouw € 5.291.494 -€ 956.400 € 4.335.094 

Nissenhut € 206.355 -€ 155.400 € 50.955 

F aciliteitgebouw € 2.200.198 -€ 271.200 € 1.928.998 

Totaal € 30.473.642 ·€ 8.473.200 € 22.000.442 

Figuur 12.8: De marktwaarde versus de investeringskosten van de lampgebouwen 

I ndien de marktwaarde van het desbetreffende pand de investeringskosten voor het 
bij bouwen van magazijnruimte en laboratoria overtreft zal er gekozen worden het pand te 
verkopen, zoniet dan wordt het gebouw behouden. Deze gebouwen zijn allen functioneel, 
maar echter niet strategisch en kunnen in de markt worden verkocht omdat ze courant 
zijn . Echter de marktwaarde van het desbetreffende pand zal dan wel meer moeten zijn 
dan de investeringskosten (indien er voor het bijbouwen van laboratoria ge"investeerd 
moet worden).De investeringskosten voor laboratoria/ archief worden gesteld op € 600,
* m2 aan laboratoria ruimten . Er blijkt uit bovenstaande tabel dat het ST-gebouw veel 
hogere investeringskosten zal hebben dan er bij verkoop op de markt zal worden 
verkregen. Vandaar dat dit pand in eigendom en gebruik bl ijft. De overige panden worden 
verkocht, waardoor er totaal op de markt maximaal € 32.091.938,- uit verkoop kan 
worden verkregen, waarbij er € 3.720.600,- aan investeringskosten moet worden 
gedaan. De volgende ruimten worden hierbij afgestoten: 

0 z 
LL 

0 '; 
0 z :c 
z LL 0 0 

z ... 
LL cu m 0 
G> m LL c: z 
Cl N .!I! G> LL 
~ + 0 0 c: x. 
0 ... 

~ 0 z 16 ·;:; 
0 0 LL ... m ·13 0 c: cu 0 Cl 

..0 m G> 
Lampgebouwen marktwaarde investeringskosten voordeel/nadeel 0 m m m E g. .r: x. ... 
Dommelgebouw € 1.261.374 ·€ 69.000 1.192.374 0 690 117 0 115 7 

Satellietgebouw €193.518 ·€ 36.600 156.918 0 169 0 14 47 0 

IPOgebouw € 2.599.557 -€ 694.200 1.905.357 150 1.744 479 964 193 12 

MMP € 4.442.616 · € 286.800 4.155.816 0 2.417 0 0 478 11 

Traverse € 5.915.646 ·€ 21.600 5.894.046 0 3.652 196 0 36 26 

TEMAgebouw € 2.184.630 €0 2.184.630 0 1.513 0 0 0 0 

Alphacentrum € 1.069.619 €0 1.069.619 0 782 0 0 0 16 

W hoog € 6.726.930 ·€ 1.229.400 5.497.530 270 5.888 3.843 1.705 344 0 

Laplacegebouw € 5.291.494 ·€ 956.400 4.335.094 292 4.173 753 0 1.594 0 

Nissenhut € 206.355 ·€ 155.400 50.955 0 200 0 0 259 0 

Faciliteitgebouw € 2.200.198 ·€ 271 .200 1.928.998 0 1.618 419 42 410 92 

Totaal € 32.091 .938 -€ 3.720.600 28.371.338 712 22.846 5.807 2.725 3.476 164 

Faguur 12.9 : . . De dallng va n de oppervlakte btJ de lampgebouwen 

Echter er worden weer laboratoria en magazijn/archief ruimten verkocht die later moeten 
worden teruggebouwd. Er moet voor 2.725 m 2 aan laboratoria worden bijgebouwd/ 

cu 
m 
0 .... 
0 z 
LL 

929 

230 

3.542 

2.906 

3.910 

1.513 

798 

12.050 

6.812 

459 
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herontwikkeld en voor 3.476 m2 aan magazijn/archiefruimten. Uiteindelijk zal de 
voorraad komen op: 

0 
z 
u.. 

0 Qi 

0 z :.c 
z u.. 0 !::! 
u.. (ij z ro 0 
Q) ro u.. c z 
Ol 

N ro Q) u.. (ij 
2 + 0 ·g c Y. !9 
0 0 z I!! :~ ~ .9 
!::! 0 u.. ro ·c:; 
0 c (ij .8 Ol Q) 0 

lampgebouwen 0 ro ro ro c. z 
.c Y. N .!!! E <fl u.. 

overschot voordat lampgebouwen verkocht zijn 851 37.650 12.340 0 0 602 49.131 

verkoop lampgebouwen 712 22.846 5.807 2.725 3.476 164 35.730 

de herbestemming ruimten 0 0 0 2.725 3.476 0 6.201 

overschot na verkoop lampgebouwen 139 14.804 6.533 0 0 438 19.602 

Figuur 12.10: Overschot/ tekort na de gedane acties 

Er wordt uiteindelijk door verkoop van de lampgebouwen (uitgezonderd het ST-gebouw) 
€ 28.371.600,- verkregen, waarbij 19.602 m2 aan overtollige ruimte is verkocht. 

12.2.4 Herontwikkelen van de schildpad- en roosgebouwen 

De schildpad- en roosgebouwen zijn gebouwen die strategisch zijn. De gebouwen zullen 
daardoor in eigendom van de universiteit moeten blijven om de corporate identity 
strategie uit te kunnen stralen. Daardoor worden de panden herontwikkeld, om ze t evens 
functioneel te maken voor het primaire proces. Deze kosten zijn gelijk aan de 
stichtingskosten: € 1.316,25.(H4.2.1) Totaal zijn er 2 schildpadgebouwen en geen enkele 
roosgebouwen aanwezig binnen de voorraad van de TU/e. De 2 schildpadgebouwen zijn 
het Hoofdgebouw en E-hoog. De oppervlakte van de gebouwen bestaat uit: 

0 Qi 

0 z :.c 
z u.. 0 !::! 
u.. (ij z ro 0 
Q) ro u.. c z 
Ol 

N ro Q) u.. (ij 
2 + 0 ·;::: .s Y. ro 
0 0 z ~ .N ~ § 
!::! 0 u.. ro ·c:; 
0 c (ij 0 Ol Q) 0 

Lampgebouwen 0 ro ro J:l ro c. z 
.c Y. N ro E <fl u.. 

Hoofdgebouw 0 12.411 9.233 99 2.921 788 25.452 

E hoog 186 7.189 2.343 898 1.212 130 11.958 

Totaal 186 19.600 11 .576 997 4.133 918 37.410 

herontwikkelen -€ 11 1.600 -€ 11 .760.000 -€ 6.945.600 -€ 598.200 -€ 2.479.800 -€ 550.800 -€ 22.446.000 

Figuur 12.11: De oppervlakte en herontwikkelingskosten bij de schildpadgebouwen 

De kosten voor herontwikkel ing zijn gesteld op € 600,- per vierkante meter € 600 x 
37.410 m2 = - € 22.446.000,- aan herontwikkelingskosten voor het Hoofdgebouw en het 
E-hoog gebouw. De panden zijn nu beiden functioneel voor meer dan 15 jaar, en hebben 
door de herontwikkeling een hogere marktwaarde gekregen. Zie de berekening op de 
volgende bladzijde. 
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marktwaarde Hoofdgebouw Exploitatie 

Jaar Huur kosten Saldo Cw 

Huur 2.489.000 grondwaarde 8.343.279 8343.279 

Huurstijging 1.5°0 tov inflalie 1 2.489.000 1.517.473 971.527 912.232 

Exploitaliekos 1.517.473 2 2.588.560 1.593.347 995.213 877.439 

Exploitaliekos 2.5% tovinflatie 3 2.692.103 1.673.014 1.019.088 843.651 

lnflatie 2.s•. 4 2.799.787 1.756.665 1.043.122 810.843 

IRA 6,5% 5 2.911.n8 1.844.498 1.067.280 778.987 

OCF-waarde gebouw 4.223.152 

I< 5 jaar 1~ t/m 15jaar1~ 15 jaar I 
grond 8.343.279 

Functionalileit X totaal 12.566.431 

5 jaar 

marktwaarde Hoofdgebouw na herbestemming Exploitatie 

Jaar Huur kosten Sal do Cw 

Huur 2.489.000 grondwaarde - - 8.343.279 8.343.279 

Huurstijging 1,5% tovinflatie 1 2.489.000 1.517.473 971.527 912.232 

Exploitatiekos 1.517.473 2 2.588.560 1.593.347 995.213 8n.439 

Exploctatiekos 2.5°a tov inflatie 3 2.692.103 1.673.014 1.019.088 843.651 

lnflatie 2 .5% 4 2.799.787 1.756.665 1.043.122 810.843 

IRA 6,5% 5 2.911.778 1.844.498 1.067.280 778.987 

6 3.028.249 1.936.723 1.091.526 748.060 

I< 5 jaar 15 t/m 15 jaar I: 15 jaar I 7 3.149.379 2.033.559 1.115.820 718037 

FunctionaJiteit · 8 3.275.354 2. 135.237 1.140. 117 688894 

5 jaar 9 3.406.369 2.241.999 1.164.370 660.609 

huurstijging CNer de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsinclex 10 3 .542.623 2.354.099 1.188.524 633.158 

2002 t.o.v. 20< 104% 11 3.684.328 2.471.804 1.212.524 606.520 

12 3.831.701 2.595.394 1.236.307 580.672 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoflen 13 3.984.969 2.725.164 1.259.806 555.595 
2002 t.o. v. 20< 105% 14 4.144.368 2.861.422 1.282.946 531.268 

15 4.310.143 3.004.493 1.305.650 507.671 

DCF-waarde gebouw 10.453.638 

grond 8.343.279 

totaal 18.796.917 

fiquur 12.12: De nieuwe marktwaardeberekeninQ na herontwikkelinQ 

Het hoofdgebouw hee~ een marktwaarde van € 18.796.917, - na herontwikkeling en E
hoog hee~ een marktwaarde van€ 10.701.863,-. 

12.2.5 De opbrengsten uit de portefeuille-acties 

De volgende acties zijn ondernomen, berekend in de vorige paragraaf: 

Portefeuilleacties Afstoten overtollige rn2 opbrengsten/investeringen 

Ezelgebouwen verkopen 14.787 € 4.693.102 

Herbesternrnen ruirnten 277 -€ 166.200 

Borngebouwen slopen 12.014 € 608.280 

Herbesternrnen ruirnten 2.035 -€ 1.221.000 

Larnpgebouwen verkopen 35.730 € 32.091.938 

Herbesternrnen ruirnten 6.201 -€ 3.720.600 

Schildpadgebouwen herontwikkelen 37.410 -€ 22.446.000 

Totaal verkopen 62.531 € 37.393.319 

Totaal herbesternrnen 8.513 -€ 5.107.800 

Totaal herontwikkelen 37.410 -€ 22.446.000 

T otaal aantal opbrengsten € 9.839.519 

Figuu r 12.13: De portefeuille-acties voor de TU/ e 
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De daling van het grote huisvestingstekort door het nemen van portefeuille-acties is € 
9.839.519,- waarbij er 62.531 m2 aan ruimten is afgestoten. Er is tevens 8.513 m2 

herbestemd en 37.410 m2 herontwikke·ld. Totaal is het overschot aan ruimten van 75.932 
verminderd naar 13.401 m2

• Doordat er vele ruimten zijn afgestoten zullen de 
huisvestingslasten in de toekomst lager zijn. De vierkante meters zijn gedaald van 
200.372 m2 naar 137.841 m2 

. De l1uisvestingslasten bedragen nog maar 68,8 % ( 
137.841/200.372 *100%) ten opzichte· van de voorgaande jaren. 
Ook wordt de opbrengst uit de portefeuilleacties: € 9.839.519,- ingezet, om het tekort 
op de financiering van huisvesting te bekostigen of om de projecten van de 
masterplannen in de toekomst uit te gaan voeren. Men kan tevens de gebouwen 
gefaseerd verkopen, zodat er over de jaren steeds inkomsten worden gegenereerd om 
het jaarlijkse tekort op huisvesting te financieren over de komende paar jaren. 

12.3 De financiele positie voor huisvesting na portefeuilleacties 

De TU/e had in 2002 een overschot aan ruimten. Daardoor kunnen er naast verkoop van 
ezelgebouwen ook lampgebouwen worden verkocht en bomgebouwen worden gesloopt. 
De vastgoedvoorraad kan door verkoop en sloop verminderd worden naar 137.841 m2 

WO. Het overschot aan ruimten is dan slechts 13.401 m2 VVO in plaats van de huidige 
75.932 m2 WO. De verdiensten door verkoop, sloop en herontwikkeling zullen in totaal 
komen op: € 9.839.519,- "'· 
Men kan tevens de gebouwen gefaseerd verkopen, zodat er over de jaren steeds 
inkomsten worden gegenereerd om het jaarlijkse tekort op huisvesting te financieren 
over de komende paar jaren. Nu wordt in de toekomst naast deze opbrengsten ook de 
ruimten van de TU/e efficienter gebruikt (doordat het ruimteoverschot sterk is 
verminderd). De vaste huisvestingslasten dalen nu doordat er minder kosten hoeven te 
worden gemaakt voor onderhoud en schoonhouden, wettelijke lasten, huur, 
gas/water/licht overige huisvestingskosten. Er wordt aangenomen dat de kosten per m2 

VVO evenredig zijn. Doordat er 62.531 m2 aan ruimten wordt afgestoten van in totaal 
200.372 m2

, worden de kosten dus 31,2 % minder (62.531 /200.372). Er blijven de 
volgende panden over: 

Lamp Sleutel 

ST gebouw Matrix 

Dienstwoning 

Arubahal 

BBC 

Cyclotron 

Paviljoen 

Paviljoen B 

Cascade 

w hal 

Wlaag 

Technologiegebouw 

lab voor akoestiek 

·€ € 17.620.097 
1.616.874 

Ster 

Kennispoort 

T·hoog 

Hoofdgebouw 

E hoog 

€ 56.659.676 

Leeuw 

Auditorium 

Sportcentrum 

€ 4.596.971 

Er wordt nu gesteld dat de 
voorraad aan het eind van 2002 
verkocht wordt, en dat de vaste 
huisvestingslasten slechts 67,5% 
zijn van de huidige lasten. 
(= 100%-32,5%) 

De volgende gebouwen worden afgestoten, zie plaatje volgende bladzijde. 

Figuur 1 2.14: De overgebleven panden na portefeu ille-acties 

79 Er wordt uitgegaan van de mogelijkheid dat al le gebouwen in 2002 meteen kunnen worden verkocht. Dit 
hoelt niet reeel te zijn, echter dan zullen de gebouwen gefaseerd worden verkocht. Echter de opbrengsten uit 
fasering en direct verkregen in 2002 zullen niet 1:!rg veel verschillen. 
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Figuur 12.15: De afgestoten panden bij de portefeuille-acties 

De baten en lasten worden door middel van het trendscenario in de toekomst 
meegenomen. Oat wil zeggen dat er vanuit wordt gegaan dat de baten en lasten zich in 
de toekomst op de zelfde manier blijven verhouden ( echter door verkoop nemen de vaste 
huisvestingslasten af met 31,2%). Het verband van de baten en lasten wordt gemeten en 
doorgevoerd naar de toekomst. 

huur in afaestoten oanden 

alphacentrum 

traverse 

IPO 

MMP 

omeoaoavilioen 

athene 

laolaceoebouw 

Tota al 

m2 

760 
849 

43 
2907 

103 
254 

870 

5786 

Het blijkt dat door verkoop of sloop van gebouwen 
enkele huurders hun huurruimte kwijt zijn. 5. 786 m2 

FNO aan verhuurde ruimten is afgestoten. Hiervoor moet 
in andere gebouwen ruimte gevonden worden. Om de 
uiniversiteitsgebouwen zoveel mogelijk centraal bij elkaar 
te houden kan het beste in paviljoen of paviljoen B 
verhuurd worden. 

naam hoorcolleae kantoor + zaal zaal laboratoria maaaziin en archief soecifiek FNO totaal 
m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m2 m2 

Pavilioen 435 6435 1097 0 413 0 8380 
Paviljoen-B 1<646 1358 203 79 3286 

Figuur 12.16: De op1pervlakten in pavi ljoen Ben het pavi ljoen. 
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Voor de onderhoudskosten is in de toekomst gewerkt met gemiddelde 
onderhoudsfondsen, in plaats van de gerealiseerde ad hoc kosten gerealiseerd in het 
verleden . De financiele positie voor huisvesting za l in de toekomst zijn: 

2001 2002 2003 2004 2005 

baten 
Huur € 2.400.000 € 2.509.728 € 2.698.444 € 2 .887.160 € 3.075.876 

Erfpachtsconstructies € 52.837 € 54.31 7 € 55.838 € 57.401 € 59.008 

Rijksbijdrage huisvestingsdeel € 6 .1 42.704 € 6.265.558 € 6.390.869 € 6.51 8.686 € 6.649.060 

Opbrengst uit portefeuilleacties opbrengst € 9.839.519 

Totaal € 8.595.548 € 18.669.129 € 9.145.159 € 9.463.257 € 9.783.955 

last en 
Huur € 200.000 31.2% € 109.836 €1 15.428 € 122.285 € 129.142 

Wettelijke lasten € 1.300.000 31 ,2% € 1.042.459 € 1.082.306 € 1.134.164 € 1.186.021 

Onderhoudskosten € 8.200.000 31.2% €4.148.712 €4.103.530 € 4.106.145 € 4 .108.759 

Schoonhouden gebouwen € 2.500.000 31 ,2% € 1.650.862 € 1.665.823 € 1.699.803 € 1.733.783 

Gas/water/lie ht € 5.200.000 31 ,2% € 3 .154.556 € 3.252.990 € 3.387.767 € 3 .522.543 

Overige kosten €0 31 ,2% €0 € 0 €0 €0 

Rente € 1.409.949 € 1.066.909 € 1.090.437 € 1.115.275 € 1.141.446 

Totaal € 18.809.949 € 11.173.334 € 11.310.515 € 11.565.438 € 11 .821.695 

Sal do -€ 10.214.401 € 7.495.795 -€ 2.165.355 -€ 2.102.181 -€ 2 .037.740 

Panden € 31 ,2% € 123.867.851 € 123.867.851 € 123.867.851 € 123.867.851 
180.059.990 

Balanstotaal € € 256.000.000 € 263.000.000 € 270.000.000 € 277.000.000 
268.184.108 

Verhouding financieringsbeslag 67,14% 48,39% 47,10% 45,88% 

Rentetotaal € 2.100.000 € 2.205.000 € 2.315.250 € 2.431 .013 

Rente panden € 1.409.949 € 1.066.909 € 1.090.437 € 1.115.275 

Figuur 12.17: De financiele positie voor huisvesting 

Door de portefeuille-acties wordt het tekort voor de komende jaren aanzienlijk minder of 
zelfs geheel opgeheven (indien men in 1 keer haar gebouwen verkoopt/- sloopt of dit 
gefaseerd over meerdere jaren afstoot). Gemiddeld was het tekort € 6.256.224,
(Hl0.3). Echter er is nog steeds een tekort aanwezig wat de komende jaren weer zal 
toenemen doordat er ook nog rente moet worden betaald over de gemaakte schuld. Het 
tekort wordt ieder jaar weer wat groter. Om deze reden zal er, indien de universiteit het 
niet met eigen financiele middelen gefinancierd krijgt, gezocht worden naar andere 
oplossingen. 

12.4 De mogelijke SWAP-acties 

De vol gen de voorraad is aanwezig na het doen van de portefeuilleacties (de 
functionaliteit van het Hoofdgebouw en E hoog is door de herontwikkeling verhoogd van 
functionaliteit van minder dan 5 jaar naar een functionaliteit van meer dan 15 jaar, 
waardoor de marktwaarde tevens is toegenomen): 

44,72% 

€ 2 .552.563 

€ 1.141 .446 
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Lamp Sleutel Ster Leeuw 

ST gebouw Matrix Kennispoort Auditorium 

Dienstwoning T-hoog Sportcentrum 

Arubahal Hoofdgebouw 

BBC E hoog 

Cyclotron 

Paviljoen 

Paviljoen B 

Cascade 

W hal 

Wlaag 

Technologiegebouw 

Lab voor akoestiek 

-€ € 17.620.097 € 56.659.676 € 4.596.971 
1.616.874 

Figuur 12.18: De overgebleven panden na de portefeuilleacties 

Totaal komt de marktwaarde van de panden na de portefeuille-acties op: € 
103.416.461,-. Indien de universiteit het tekort over de huisvesting niet meer met het 
eigen vermogen gefinancierd krijgt, zullen er op andere mogelijkheden financiele 
middelen aangewend moeten worden. Daarbij zijn hypothecaire leningen, verkoop & 
financiele lease en verkoop & operationele lease mogelijk. 

De volgende financieringsmogelijkheden worden bekeken: 
1. Totale voorraad na de portefeuilleacties gefinancierd met een hypothecaire lening; 
2. Verkoop & Financiele/ Operationele lease voor de lampgebouwen en wel/ geen 

hypothecaire lening voor de sleutel, ster en leeuwgebouwen; 
Zie onderstaande tabel voor de aangenomen standaardparameters per financieringsvorm 
(Bijlage 8). Er wordt uitgegaan van een lening van 20 jaar, indien deze termijn korter zal 
zijn zullen de financieringskosten toenemen . 

opbrengst duur Financierlngskosten 
(O/o van de marktwaarde) 

Hvootheek 77% van de marktwaarde90 20 iaar 310% 
Sale and financial leaseback 100% van de marktwaarde 20 iaar 7 35% 
Sale and ooerational leaseback 100% van de marktwaarde 20 iaar 7 35% 

Figuur 12.19: De standaardparameters voor de financieringsvormen 

12.4.1 Totale voorraad gefinancierd met een hypothecaire lening 

Op dit moment worden de gebouwen in eigendom gehouden zonder dat er een lening of 
andere financieringsvorm wordt toegepast voor de financiering. De totale voorraad kan 
gefinancierd worden met een hypothecaire lening. De universiteit is bijzonder in het 
verkrijgen van leningen. Ze hoeven geen onderpand te geven omdat ze een hoog credit 
rating hebben als instelling en niet geacht worden failliet te kunnen gaan. Vandaar dat 
universiteiten goedkoop kunnen lenen; tegen de kapitaalmarktrente en daarboven op een 
risico-opslag van 2 basispunten (0,02%)81

, deze is op dit moment 4,02% (prijspeil 
langlopende staatslening voor 20 jaar, j uni 2002). Bij een hypothecaire lening wordt normaal 
gesproken 77 % van de vastgoedvoorraad in vreemd vermogen verkregen, waardoor 23 
% door eigen vermogen gefinancierd moet worden. (77% * 4,02 % = 3,10% van totale 
marktwaarde) 

80 Bij een hypothecaire lening moet normaalgesproken 23% van het eigendom in Eigen vermogen aanwezig 
zij n, en er kan dan voor 77% Vreemd Vermogen aangetrokken worden. 

81 Interview Ton Odijk en Giel van Schljndel, DFEZ TU/e, 3 Maart 2002 
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Over 20 jaar is de aflossing met daarbij de financie ringskosten: 

Eenmalige opbrengst eind 2002 
Aflossing per jaar 
Rentelasten per jaar: 

77% * marktwaarde 
(77% * marktwaarde)/20 j aar 
((77% * marktwaarde)- n*aflossingen)* 4,02% 

De financiele situatie voor huisvesting over de jaren komt er als volgt uit te ziena2 : 

2001 2002 2003 2004 

baten 
Huur € 2.400.000 € 2.509.728 € 2.698.444 € 2.887.160 

Erfpachtsconstructies € 52.837 € 54.317 € 55.838 € 57.401 

Rijksbijdrage huisvestingsdeel € 6.142.704 € 6.265.558 € 6.390.869 € 6.518.686 

Opbrengst uit portefeuilleacties opbrengst € 9.839.519 

Totaal € 8.595.548 € 18.669.129 € 9.145.159 € 9.463.257 

last en 
Huur € 200.000 31 ,2% € 109.836 € 115.428 € 122.285 

Wettelijke lasten € 1.300.000 31 ,2% € 1.042.459 € 1.082.306 € 1.134.164 

Onderhoudskosten € 8.200.000 31 ,2% €4.148.712 € 4.103.530 € 4.106.145 

Schoonhouden gebouwen € 2.500.000 31 ,2% € 1.650.862 € 1.665.823 € 1.699.803 

Gas/water/licht € 5.200.000 31 ,2% € 3.154.556 € 3.252.990 € 3.387.767 

Overige kosten €0 31 ,2% €0 €0 €0 

Rente € 1.409.949 € 1.066.909 € 1.090.437 €1 .115.275 

Renie op de hypotheek € 3.105.790 € 2.950.500 € 2.795.211 

Totaal € 18.809.949 € 11.173 .334 € 11 .310.515 € 11.565.438 

Sal do -€ €7.495.795 -€ 2.165.355 -€ 2.102.181 
10.214.401 

Panden €180.059.990 31 ,2% € €123.867.85 €123.867 .851 
123.867.851 

Balanstotaal €268.184.108 € €263.000.000 €270.000.000 
256.000.000 

Hypotheek € 77.258.449 € 73.395.527 € 69.532.604 

A flossing € 3.862.922 € 3.862.922 € 3.862.922 

Verhouding financieringsbeslag 67,14% 48,39% 47,10% 45,88% 

Rentetotaal € 2.100.000 € 2.205.000 € 2.315.250 € 2.431.013 

Renie panden € 1.409.949 € 1.066.909 € 1.090.437 € 1.115.275 

Figuur 12.20: De financiele positie in de toekomst met hypotheek 

2005 

€ 3.075.876 

€ 59.008 

€ 6.649.060 

€ 9.783.955 

€ 129.142 

€ 1.186.021 

€ 4.108.759 

€ 1.733.783 

€ 3.522.543 

€0 

€ 1.141.446 

€ 2.639.921 

€ 11.821 .695 

-€ 2.037.740 

€123.867.851 

€277.000.000 

€ 65.669.682 

€ 3.862.922 

44,72% 

€ 2.552.563 

€ 1.141.446 

Het blijkt dat bij het aangaan van een hypothecaire lening, er bijna 80 miljoen euro aan 
liquide middelen vrijkomen die ingezet kunnen worden om tekorten af te lossen en 
huisvestingsplannen te bekostigen. Dit bedrag zal in een aanta l jaren terug afgelost 
moeten worden (hier een lineaire aflossing over 20 jaar). Echter gemiddeld over de jaren 
worden de lasten hoger doordat de rente, gerelateerd aan de hypotheek erbij komt. Zo 
neemt het gemiddelde huisvestingstekort over de jaren juist toe. De hypotheek kost op 
lange termijn meer dan er op korte termijn wordt verkregen (de rente). Daardoor is dit 

82 Voor de onderhoudskosten is in de toekomst gewerkt met gemiddelde onderhoudsfondsen, in plaats van de 
gerealiseerde ad hoc kosten gerealiseerd in het verleden. 
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een oplossing indien de universiteit haar tekorten niet meer kan betalen. zoniet dan moet 
er getracht worden met eigen financiele middelen de huisvesting te betalen. 

12.4.2 Lease and Lease back & Sale and Financial/ Operational lease back 

Verkoop & Financiele/ Operationele lease vorm voor de lampgebouwen; hier enkel nog 
het ST-gebouw. Deze hee~ een waarde van € - 1.618.295,-. Dus er kunnen geen 
constructies voor dit gebouw worden aangegaan omdat de financiele waarde negatief is, 
het is namelijk zeer specifiek met bijna geen kantoorruimten erin. Het blijkt dat er geen 
verkoop & leaseconstructie voor de TU/e aangegaan kan worden. Deze mogelijkheid is 
daardoor voor de TU/e geen optie. 

12.5 Conclusie 

Een hypothecaire lening is voordelig omdat er veel financiele middelen warden verkregen 
ten opzichte van de verkoop & lease constructie. Dit is de meest optimale 
financieringsvorm om aan te gaan indien de universiteit haar tekort niet meer met eigen 
financiele middelen kan financieren. In de praktijk werd het tekort altijd gefinancierd 
door het lumpsum budget voor onderwijs en onderzoek en deels door derde 
geldstroomactiviteiten. De portefeuille-acties leveren een hele verbetering van de 
huisvestingspositie op, echter de SWAP-acties zijn enkel oplossingen voor de korte 
termijn. Op lange termijn zullen er oplossingen moeten komen, indien het tekort nog niet 
gefinancierd kan warden. Door het rijk kan er extra rijksbijdrage voor huisvesting worden 
verstrekt of door private partijen investeringen gedaan of door de universiteit zelf 
financiele middelen ontvangen door besparingen (person eel/ overige kosten ) . Indien deze 
extra financiele middelen worden verkregen kan men beter geen SWAP-acties aangaan. 

TU I e Technische Universi teit Eindhoven 
Pag 111 



Universitai r Vast qoed 

H13 De conclusie \lroor de TU/e 
Het laatste hoofdstuk van de casestudy beschrijft de toepassing van het model, met 
bijbehorende problemen, verbeteringen en de invloed van de parameters gebruikt voor 
de toetsing van het keuzemodel. 

13.1 Het keuzemodel voor de TU I e 

Hoofdstuk 9 tot en met 12 beschrijven de te nemen stappen om te komen tot een 
keuzemodel, die de mogelijkheden v.an herfinanciering per type vastgoed weergeeft. 
Onderstaand schema is het keuzemodel voor de TU/e: 

Functioneel 

Strategie 

huidlge vastgoedportefeullle 

functioneel niet functioneel 

f ~* I • t ~• 
~--------.--

niet strategisch 1. h str:ate gisc 

¥ 

I 

strateglsch 
herontwlkkelen 

I 
I 

niet stiateg~h 

uisvestingstekon 

~ 

i 

" liii 

I 1:1 llL 

~~ [.. 

''" , II' 1d W 

Ii Iii II 

Courant 

owersc ... t 
verkoop gebouw 

€ 28.201 .435,-

'r 

Figuur 13.1: 
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13.2 Het beleidsadvies voor de TU/ e 

Het blijkt uit de hoofdstukken 9 tot en met 12 dat de meest optimale oplossing voor de 
vastgoedvoorraad het efficienter gebruik van de ruimten is; door middel van het 
uitvoeren van de portefeuilleacties. Hierbij zal getracht moeten worden het tekort zoveel 
mogelijk te bekostigen met de inkomsten gegenereerd uit de portefeuille-acties. Indien 
dit volledig ingezet is in huisvest:ingsplannen of bekostigen van de tekorten, zullen de 
toekomstige tekorten zoveel mogE~lijk gedekt moeten worden uit de lumpsumbijdrage en/ 
of met de derde geldstroom. 

13.3 Verbeteringen voor de toekomst 

Indien de TU/e de stappen in de ltoekomst opnieuw zal gaan doorlopen zal goed moeten 
worden stilgestaan bij de totstandkoming van de functionaliteit van de gebouwen. 
Doordat niet alle gegevens van de gebouwen bekend waren en door tijdgebrek is niet 
toegekomen aan de bepaling van de functionaliteit zoals beschreven in hoofdstuk 4.3.3 
en 4.3.4. Echter de universiteit kan beter eerst een huisvestingsbeleid formuleren, wat 
men strategische panden vindt ern wat men onder functionaliteit binnen de huisvesting 
verstaat. Dan hoeft het niet te worden gedaan met algemene methoden, want dan is het 
op hen eigen eisen en wen sen gebaseerd. Ook kan het verstandig zijn om de 
marktwaarden van de panden van de TU/e te laten taxeren door een makelaar om te 
achterhalen of de berekende marktwaarde ook reeel is. 

13.4 De gehanteerde parameters en uitgangspunten 

Het is van belang in te zien dat voor enkele berekeningen parameters zijn gehanteerd om 
uitspraken te kunnen doen over enkele zaken. Er is uitgegaan van het trendscenario 
(Bijlage 1) om de baten en lasten in te schatten voor de toekomst. Dit was dus enkel een 
aanname, waardoor de financiele huisvestingspositie in kaart kon worden gebracht. 
Afwijkingen binnen de baten- en lastenverdeling zijn echter wel degelijk mogelijk (zie H 
15.3). 
Zoals bij de marktwaardeberekening van de grond en de panden zijn alle parameters 
anno juni 2002 aangenomen.. Zowel de stichtingskosten van gebouwen en 
parkeerplaatsen, exploitatiekosteni van gebouwen en parkeerplaatsen, de BAR in de regio 
Eindhoven en de huurprijzen in Eindhoven . Het kan zijn dat de huurprijzen snel 
veranderen, evenals de BAR, de stichtingskosten en de exploitatiekosten. De parameters 
moeten dan veranderd worden om de grondwaarden en marktwaarden van de panden op 
dat bepaalde moment te berekenen. Echter de parameters zijn nodig om de marktwaarde 
te berekenen. Ook het uitgangspunt dat dezelfde oppervlakte aan gebouwen zal worden 
teruggebouwd bij de grondwaandeberekening is een aanname. Het kan zijn dat er 
namelijk beperkingen op een perceel zijn qua hoogte, diepte en breedte en vanuit dit 
perspectief is gekozen voor deze:lfde oppervlakte. Ook de parameters voor de SWAP
acties zijn enkel standaardaannames die bij specifieke financieringsvormen geheel anders 
kunnen zijn. De levensduur van de financieringsvorm kan anders zijn, het percentage van 
de rente/ financieringskosten, de soort aflossing (niet lineair, maar bijvoorbeeld 
annu"iteit), etcetera. Ook kan de universiteit in de toekomst een eventueel te behalen 
rendement op haar huisvesting stellen(daar is nog nooit rekening mee gehouden binnen 
de universiteiten, waardoor het rendement gesteld is op 0% in dit onderzoek). 

13.S Tot slot 

De conclusie is dat portefeuilleacties werken: efficienter gebruik van ruimten door het 
overschot aan gebouwen te verkopen/slopen. De SWAP-acties kosten juist meer aan 
rente en rendement dan in eige:ndom houden van de voorraad, waardoor ze zoveel 
mogelijk vermeden moeten wordein. 
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H14: Evaluatie over toepassen van model 
In dit hoofdstuk zal het theoretische keuzemodel, getoetst op de vastgoedvoorraad van 
de TU/e, geevalueerd warden . 

14.1 Inleiding, 

De financiering van huisvesting van universiteiten is de laatste tijd een actueel 
onderwerp. Universiteiten zien in dat de rijksbijdrage voor huisvesting te laag is om de 
instandhoudings- en bouwplannen voor de huisvesting te kunnen financieren . Dit 
onderzoek geeft mogelijkheden om het huisvestingstekort aan te pakken. Hierbij wordt 
een keuzemodel ontworpen. Hierbij wordt als eerste het vastgoed gecategoriseerd. Ten 
tweede wordt gekeken naar portefeuille-acties en ten derde naar de SWAP-acties. In dit 
hoofdstuk wordt de werking van dit model geevalueerd en de verbeteringen gegeven 
voor aanpassing van dit model. 

14.2 Problemen bij toepassing van het keuzemodel 

De toepassing van het keuzemodel gaf op een bepaald aantal punten de nodige 
problemen. Ten eerste was het vrij lastig om de benodigde informatie te achterhalen . 
Zoals de eisen en belangen van de TU/e was enkel de vraag naar ruimten in harde eisen 
geformuleerd, andere doelstellingen waren globaal en niet echt meetbaar. Er was niet 
echt een huisvestingsbeleid geformuleerd, zeker niet op het gebied van strategische 
panden en de functionaliteit van de huisvesting. Vandaar dater met algemene methoden 
gewerkt moest warden. 
Om de courantheid en functionaliteit te meten op basis van de methodes beschreven in 
hoofdstuk 4.3 .3 en 4.3.4 waren niet alle gegevens aanwezig. Hiervoor is in 
samenwerking met Arno Senders en Bert Verheijen (Dienst Vastgoed en Dienst 
Huisvesting) ge'inventariseerd wat de courantheidaspecten per gebouw inhielden. De 
functionaliteit is geschat op basis van de het aantal jaren dat een gebouw meeging, 
omdat de methode van ruimtebeheer erg arbeidsintensief was en omdat niet alle 
informatie beschikbaar was. 
Uiteindelijk is de categorisatie gemaakt voor de gebouwen van de TU/e en gecontroleerd 
door de Dienst Vastgoed, Dienst Huisvesting en het College van Bestuur. Daarnaast werd 
de financiele positie voor de huisvesting van de TU/e bepaald. De lasten waren alle 
weergegeven in de jaarrekeningen, maar enkel de huurbaten waren beschreven in de 
jaarrekeningen. De rijksbijdrage specifiek voor huisvesting is bepaald aan de hand van 
gegevens van de VSNU en de erfpachtgelden zijn beschreven in de jaarrekeningen. 
Hieruit blijkt dat er een structureel tekort binnen de huisvesting aanwezig is dat meteen 
is ontstaan bij de overdracht van de gebouwen. Dit is nooit duidelijk naar voren gekomen 
in de jaarrekeningen. 
Met het tekort zal er overgegaan warden tot portefeuille-acties. Met een ge'lnventariseerd 
overschot zal er warden overgegaan tot afstoten van de born-, lamp- en ezelgebouwen. 
Hierbij kwam het probleem naar voren dat men dan bepaalde ruimte tekort kwam indien 
men a lies afstootte. Vanuit dit probleem we rd de vol gen de oplossing gegeven: 
Er werd bekeken wat de opbrengst van het pand was versus de investeringskosten van 
het tekort aan bepaalde ruimten (hier laboratoria en archiefruimten) . Was dit verschil 
negatief dan hield men het pand in eigendom (zie ST-gebouw), zoniet dan werd het 
afgestoten en het tekort aan ruimten bijgebouwd, gehuurd of warden ruimten 
herontwikkeld. 
Vervolgens bleek dat het tekort nog niet was opgelost met de opbrengsten uit de 
verkoop. Het tekort kon door de inkomsten gegenereerd uit verkoop de komende jaren 
warden verminderd, of zelfs enkele jaren opgeheven warden . De SWAP-acties werden 
daarna globaal in 2 mogelijkheden ge·inventariseerd en berekend, waaruit bleek dat het 
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in eigendom houden van de vastgoedvoorraad (na de portefeuille-acties) de meest 
gunstige oplossing is. 
Het bleek dat SWAP-acties enkel op korte termijn voor oplossingen zorgen, maar dat er 
op lange termijn meer betaald moet warden dan dat er voor terug is gekregen. Daarom 
zijn de SWAP-acties geen oplossingen voor de lange termijn, wat juist wel de strategie is 
voor de huisvesting van de TU/e. Op lange termijn zullen er oplossingen moeten komen . 
Er zal door het rijk een extra rijksbijdrage voor huisvesting moeten warden verstrekt 
en/of door investeringen van private partijen financiele middelen verkregen moeten 
warden door besparingen (personeel/ overige kosten). Enkel zullen de SWAP-acties 
warden aangegaan indien de tekorten niet meer gefinancierd kunnen warden met (het 
andere deel dan huisvesting binnen) het lumpsumbedrag uit de rijksbijdrage of uit de 
derde geldstroom of uit extra gelden van de private partijen of het r ijk. 

14.3 Verbeteringen op het theoretische plan van aanpak 

Aan de TU/e is een casestudy verricht met het theoretische plan van aanpak. De 
conclusies die door het toetsen van het keuzemodel kunnen warden getrokken zijn: 
J> Als eerste moet men de universiteit in het bijzonder beschrijven. Hoe zij is opgericht 

en hoe het vanaf 1995 verder is geregeld. 
)> Het is als eerste van belang te beschrijven welke investeringen de universiteit sinds 

1995 heeft gedaan, welke inkomsten ze hebben gekregen (subsidies, 
erfpachtscanonnen, huurinkomsten en dergelijke) om een beeld te krijgen van de 
financiele positie voor huisvesting van de universitaire organisatie. Indien er geen 
tekorten warden ondervonden, is er natuurlijk geen probleem aanwezig. Indien er 
echter geconstateerd is dat de huisvesting geoptimaliseerd kan warden, wordt de 
marktwaarde van de gebouwen als ze warden verkocht, herontwikkeld, terug 
gel eased. 

)> Dan zal er net zeals in het theoretische model de universitaire organisatie moeten 
warden beschreven. Het zal echter meer uitgebreid moeten gebeuren: niet alleen de 
eisen en wensen (de vraag), maar ook het aanbod moet warden beschreven. Dit is 
nodig om de vraag en aanbod te matchen voor de categorisatie van het universitaire 
vastgoed te achterhalen. Echter de universiteit kan beter eerst een huisvestingsbeleid 
formuleren, wat men strategische panden en wat men onder functionaliteit binnen de 
huisvesting verstaat . Dan hoeft het niet te warden gedaan met algemene methoden, 
maar is het op hen eigen eisen en wensen gebaseerd. 

)> Nu is deze categorisatie gedaan aan de hand van drie uit te werken methodes. De 
methode voor functionaliteit (ruimtebehee r64) is tijdrovend, met veel informatie die 
niet direct aanwezig zal zijn binnen de universiteit. 

J> Tezamen met deze gegevens kunnen de portefeuille-acties warden toegepast. Hierbij 
is het van belang eerst te bepalen welke ruimten er tekort zijn en welke er teveel zijn. 
Van daaruit warden de portefeuille-acties gedaan. Indien tekort aan ruimten wordt 
verkocht zal de universiteit in de toekomst investeringen moeten doen om deze 
ruimten opnieuw te bouwen. Hieraan zijn kosten verbonden. Naast enkele 
overschotten, zullen ook enkele ruimten tekort zijn bij het afstoten; hierdoor moeten 
de investeringskosten warden meegenomen in de analyse. 

J> Bij de financieringsvormen (SWAP-acties) zijn er op lange termijn hoge lasten 
(lease/huur,rente/rendement) verbonden aan verkoop & financiele/operationele lease. 

J> Indien de universiteit de tekorten kan financieren door de lumpsum bijdrage, de derde 
geldstroom of extra middelen van het rijk of private investeringen, dan kan men het 
vastgoed beter in eigendom houden. Indien het niet gefinancierd kan warden, dan kan 
men als eerste optie het beste een hypothecaire lening afsluiten. Dit brengt de minste 
financieringslasten met zich mee ten opzichte van de andere fi nancieringsvormen. 

84 Houwelingen N. van (2002), Universiteiten en strategisch Ruimtebeheer, Afstudeerrapport . 
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14.4 Tot slot 

Het blijkt dat het theoretische model nog de nodige aanvullingen nodig had om het 
toepasbaar te maken. Daarvoor zijn meer gegevens nodig dan in eerste instantie was 
verwacht. Er zal van tevoren informatie moeten worden verkregen over de gebouwen; de 
vierkante meters, de investeringskostein sinds 1995, de inkomsten voor huisvesting, het 
bepalen van de marktwaarde en de qrondwaarde, evenals de typen ruimten met de 
vraag ernaar om te komen tot te nemen stappen voor de toekomst. En er zal door de 
universiteit een huisvestingsbeleid moieten komen, met de strategische en functionele 
pan den en eventueel het te behalen rendement op haar huisvesting ( daar is nog nooit 
rekening mee gehouden binnen de universiteiten, waardoor het rendement gesteld is op 
0% in dit onderzoek). 
Het blijkt ook dat niet alle informatie voor handen is en zelf uitgezocht dient te worden. 
Problemen en aannames die zich voordoen binnen de toepassing van het model zijn: 

• achterhalen van bepaalde informatie; 
• problemen bij mogelijkheid tot afstoten doordat van bepaalde ruimten een 

overschot aanwezig is en tegelijkertijd een tekort aan andere ruimten; 
• uitgangspunt hoe de gebouwen na sloop teruggebouwd zullen worden; 
• de aan te nemen parameters die nodig zijn voor berekenen van de marktwaarden; 
• de aan te nemen parameters, benodigd voor het berekenen van de SWAP-acties. 
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HlS: Conclusie en aanbevelingen 
Uit het voorgaande hoofdstuk werden de beperkingen van het ontwikkelde keuzemode/ 
gegeven. In dit hoofdstuk zal /i1et aangepaste model beschreven warden. Als laatste 
zullen de aanbevelingen warden gegeven volgend voor eventuele onderzoeken voor de 
toekomst. 

15.1 Conclusie 

Uit de casestudy aan de vastgoeclportefeuille van de TU/e kan geconcludeerd warden dat 
portefeuille-acties werken en dat SWAP-acties enkel op korte termijn financiele middelen 
genereren, maar op lange termijrn nadelig zijn. Vanuit deze conclusie wordt, tezamen met 
de evaluatie over het toegepaste model, het concluderende keuzemodel beschreven. 

15.2 Het aangepaste l<euzemodel 

Het keuzemodel dat getoetst is .aan de TU/e om de mogelijkheden van herfinanciering 
van de vastgoedvoorraad te inventariseren bestaat dus uit vijf hoofdstappen, 
onderverdeeld in kleinere stappern. Deze hoofdstappen waren: 

1. De inventarisatie naar de financiele positie van de huisvesting 
2. De inventarisatie van de belangen en toetsing van de belangen aan de 

vastgoedvoorraad, komend tot een categorisatie van het vastgoed; 
3. De inventarisatie van de benodigde oppervlakte; 
1. De portefeuille- actiies; 
5. De eventueel uit te voeren SWAP-acties. 

Uiteindelijk zal er een financiele positie voor huisvesting ontstaan waar de universiteit 
voor zal kiezen, ofwel een po:sitieve financiele positie, ofwel een negative positie 
gefinancierd met eigen middelen of met financieringsvormen (hypotheek, 
leaseconstructie). 

(1) inventariseer de baten en las!Hn met betrekking tot huisvesting 
De financiele positi1e voor huisvesting 

Is deze positief ?: geen prot>leem aanwezig : stop hier. 
Is deze negatief? : oplossen: ga verder met de stappen 

l 
(2) bepaal de waarde van het universitair vastgoed 

De categorisatie en die financiele waarde 

l 
(3) Bepaal het tekort/ overschot aan universitair vastgoed 

Vraag versus aanbod 1universitair vastgoed 

l 
(4) Pas de portefeuille- acties toe op de typen vastgoed 

Verkoop ezelgebouwen 
Herontwikkel schildp21d en roosgebouwen 

Overschot: lampgebouwen verl<open & Sloop bomgebouwen 
Tekort: bomgebouwen herontwikkelen of vastgoed aankopen 

l 
(5) Bekijk de financiele positie na het doen van de portefeui lle-acties 

Is de financiele positie voor huisvestinn voortaan positief: geen SWAP-acties 
Is de financiele positie voor huisvesting nog steeds negatief: 

- tracht te financieren met •eigen financiele middelen 
- indien geen eigen financiele midd1elen meer: SWAP-acties toepassen 

l 
(6) De uiteindelijke financiele positie voor huisvesting I 

Figuur 15.1: ttet stappenp lan 
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Het bovenstaande model geeft het stappenplan weer hoe een universiteit de 
mogelijkheden kan analyseren om het vastgoed optimaal in te zetten voor het primaire 
proces. Hierbij wordt gekeken naar het vastgoed enerzijds en de financiele positie van de 
huisvesting anderzijds. De optima le voorraad (de vastgoedvoorraad na portefeuilleacties) 
kan het best warden gefinancierd met het lumpsumbedrag van het rijk of derde 
geldstroom of door extra financiele middelen (investeringen van private partijen of extra 
bijdragen van het rijk of besparingen door de universiteit zelf). Als dit alles niet haalbaar 
is zal er uiteindelijk toch gekozen moeten warden voor de SWAP-acties. Onderstaand 
keuzemodel vormt de uiteindelijke situatie van het universitair vastgoed. 

Huisvestingstekort 

,. 

•• 

15.3 

huld lge -voslgoodportereultle 

Functioneel 
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Figuur 15.2: Het aangepaste keuzemodel 

Scenario's 

Binnen dit onderzoek is er uitgegaan van het trendscenario (Hl.3 en Bijlage 1). 
Zander de toekenning van dit scenario kon er geen (financiele) waarden aan de baten
en lasten verdeling warden toegekend. Bij dit scenario warden de variabelen als 
ongewijzigd verband doorgevoerd naar de toekomst. Dit was dus enkel een aanname, 
waardoor de financiele huisvestingspositie in kaart kon warden gebracht. 
Maar er zijn wel degelijk afwijkingen binnen de baten- en lastenverdeling mogelijk. Het 
kan bijvoorbeeld zijn dat de onderhoudskosten sterk zullen gaan stijgen, of juist 
verminderen, dat de rijksbijdrage wordt afgeschaft, of vergroot wordt. Of dat er private 
partijen geld gaan investeren in de huisvesting voor onderwijs en onderzoek. Al deze 
mogelijkheden, en nog vele anderen moeten niet uitgesloten warden. 
Binnen het OC & W en de VSNU wordt gedacht aan tegemoetkomingen voor de 
universiteiten om hun huisvesting te kunnen gaan financieren . Hierbij zijn er 
mogelijkheden opgesomd, zoals betal ing van de rente- en kapitaallasten als gevolg van 
het lenen van financiele middelen voor de bekostiging van de plannen voor de 
huisvesting. Of dat de rijksbijdrage ten behoeve van investeringen toe gaat nemen . 
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Het kan ook zijn dat er private partijen gaan investeren in de huisvesting van 
universiteiten, waardoor de universiteiten zelf geen investeringen behoeven te doen. 
Al met al moet de universiteit in haar achterhoofd houden dat ze het strategische 
vastgoed moet behouden en daarvan het niet-functionele vastgoed moeten 
herontwikkelen. Ook het benodigd functionele vastgoed moet in handen worden 
gehouden, welke indien courant bij overschot aan ruimten kan worden verkocht. Zo 
wordt het universitaire vastgoed zo efficient mogelij k ingezet. 
De noodzakelijke kernvoorraad behoeft dan niet meer met de mogelijke scenario's enkel 
uit eigen financiele middelen gefinancierd te worden. Indien er meer rijksbijdrage ten 
behoeve van de investeringen wordt verkregen blijft dit wel het geval. Maar in het geval 
van terugvordering van de rente- en kapitaallasten door een universiteit kan ze beter 
gaan lenen en haar eigen financiele middelen beleggen of sparen. 
In het geval van investeringen door private partijen, wordt de controle over het vastgoed 
verloren aan de private partij(en), maar zal de universiteit geen financiele middelen 
hoeven te investeren om toch gebruik te mogen maken van de ru imten. 
Het bl ijkt dat water in de toekomst ook gebeuren zal , de universiteit eerst haar vastgoed 
efficient moet inzetten. Vandaar uit moet gekeken worden wat de meest gunstige 
oplossing is om financiele middelen aan te trekken. 

15.4 Aanbevelingen 

).> Inzicht in de financiele prestatie van de huisvesting is noodzakelijk om de potentie van 
de markt in kaart te brengen. Vanaf 1995 worden er door de universiteiten uit elgen 
middelen investeringen gedaan en vanaf 1995 zullen de investeringen en inkomsten 
mee moeten worden genomen voor de berekening van de financiele 
huisvestlngspositie op dit moment. 

; De TU/e dient bij het daadwerkelijk kiezen voor een actie, niet verder te gaan dan een 
globale omschrijving van de te ondernemen acties om vervolgens samen met de 
betrokken partijen tot een oplossing te komen . Daarbij dienen de volgende aspecten 
mee gen omen te worden: 

o De noodzaak van te nemen acties moet duidelijk zijn: het huisvestingsprobleem. 
o Niet alleen de huisvesting, maar meerdere kwesties kunnen in een keer 

behandeld worden, zoals het tekort aan studentenhuisvesting oplossen, 
samenwerkingsverbanden creeren met bedrijven komend op het terrein en 
andere zaken. 

TUD lost leegstand op door studentenhuisvesting te plaatsen 
De woningen voor studenten komen in leegstaande panden van de universiteit. Met de 
aanleg van de 1200 nieuwe woningen wordt de campus van de TUD meer dan 
verdubbeld. Tot nu toe waren er 800 plaatsen voor studenten op het 
universiteitsterrein" . Op het terrein van TNO komen 700 studentenwoningen door 
herbestemming. Ook een internationaal centrum als informatie- en ontmoetingspunt 
voor de 2600 bultenlandse studenten. Bij de TU Delft wordt een toren neergezet met 
de resterende 500 woningen ... Groen Links wil studenten huisvesten in leegstaande 
kantoorpanden11 • Zo wordt het tekort op de woningmarkt voor studenten aangepakt. 

85 "Campus TU Delft krijgt er 1200 woningen bij", De Volkskrant, 13 Juli 2002 
86 "Studentenkamers in Delft gebouwd met Deurns geld", Cobouw 12 Juli 
87 "Groen Links wil studenten huisvesten in leegstaande kantoorpanden", 12 Augustus, 2002 
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EUFORCE wil meeliften met de TU/e 
EUFORCE de organisatie van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) voor post
hoger onderwijs, wijzigt op 1 September 2002 haar naam. Vanaf die datum heet zij 
TU/e-Post Graduate School. EUFORCE wil zo de band met de Eindhovense universiteit 
benadrukkenss 

~ Het is aan te raden nag een casestudy van de methode te maken, nu met een 
omvangrijke niet technische universiteit. Huisvestingseisen hebben dan vaak een 
andere achtergrond en zijn minder specifiek. Er is minder sprake van meer courante 
panden in vergelijking met de casestudy. 

~ Het proces moet nooit als af beschouwd worden. De Dienst Huisvesting en Vastgoed 
moet zich er altijd van bewust zijn dat de strategische en functionele eisen steeds 
weer kunnen veranderen en het plan daarom weer bijgesteld moet worden. De te 
nemen acties moeten dan weer opnieuw doorlopen worden als er kosten worden 
gemaakt voor nieuwe bouw- en instandhoudingsplannen/ herontwikkeling en 
dergelijke. 

88 "Oplefdingsinstituut verandert van naam", Eindhovens Dagblad, 30 Juli 2002 
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Begripsbepaling 

Wat wordt er nu verstaan onder vastgoed? Volgens het Van Dalen handwoordenboek is 
dit een benaming voor vastgoed of een onroerende zaak. 
De termen vastgoed en onroerend goE~d warden in de literatuur beide gebruikt. Onder 
vastgoed wordt alles verstaan wat onverplaatsbaar is: grand en alles wat daarop 
gebouwd is, maar ook in juridische zin datgene, wat door bestemming bij het gebouw 
behoort, evenals de rechten op die goederen. Het begrip vastgoed is betrekkelijk jong. 
Onder vastgoed wordt verstaan het g1ebouw, inclusief het perceel waarop dat gebouw 
staat. In dit onderzoek wordt conse:quent de term vastgoed gehanteerd voor het 
beschrijven van gebouwen en het perce?el. De term commercieel vastgoed kent meerdere 
invalshoeken, wat tot enige verwarring aanleiding geeft. In dit rapport wordt 
commercieel en niet-commercieel vastgoed vanuit de volgende invalshoek benaderd: 
meestal heeft de toevoeging 'commerciieel' betrekking op de zakelijke functie en gebruik 
van het gebouw. Met commercieel vastgoed warden dan kantoren, winkels, 
bedrijfsgebouwen e.d. bedoeld . Wonin£1en en gebouwen voor onderwijs, zorg e.d. vallen 
er buiten, dit is niet-commercieel vast9oed. Dit verslag gaat voornamelijk over het niet
commerciele vastgoed, het universita1ire vastgoed. Dit betreft de huisvesting van de 
universiteiten. 
De gebruiker in dit onderzoek is degene die huisvesting nodig heeft ter ondersteuning 
van het primaire proces en de facili t ai rE! processen, voor het uitvoeren van de activiteiten 
voortvloeiend uit doelstellingen (bijvoorbeeld voor onderwijs en onderzoek). Onderwijs 
is hierbij het (geregeld) onderricht in een wetenschap of kunst en onderzoek is het 
oplossen van wetenschappelijke vraagstukken (Wouters, 1987). Huisvesting is de functie 
van een (of meer) vastgoed(objecten), met de installaties, vaste inrichting en 
voorzieningen, gericht op het verschaffen van en gelegenheid bieden tot verblijf en 
uitvoeren van activiteiten in de geconditioneerde ruimte(n), zowel binnen het kader van 
een ondernemingsdoelstelling als ten 1aanzien van een huishouden (Kermis, 1997). De 
gebruikers van de huisvesting in dit ainderzoek zijn faculteiten (organisatie-eenheden 
van bij elkaar passende studierichtinge~n (Zwetsloot,1994)), studenten (de klanten van 
een onderwijsorganisatie), personeel, onderzoeksgroepen, facility managers (integrale 
managers die plannen, bewaken en realiseren van huisvesting, services en middelen die 
bij moeten dragen aan en effectieve, efficiente, flexibele en creatieve verwezenlijking van 
de doelen van een organisatie in een veranderende omgeving (Regterschot, 1988), 
centrale diensten (bibliotheek, sportcentrum) en dergelijke. 
Primair proces wil zeggen de activi1teiten van een onderneming, welke nu en naar 
verwachting in de (nabije) toekomst concurrentieel voordeel opleveren. Bij de 
universiteiten bestaat het primaire pmces uit onderwijs geven en onderzoek verrichten. 
De facilitaire processen zijn activite!iten ter ondersteuning van het primaire proces. 
Hierbij kan gedacht warden aan huisvesting, ondersteunende diensten, algemene 
gebruiksvoorwerpen met bijpassende dienstverlening, zoals reproservice, en dergelijke. 
Alvorens aan te geven hoe de probleemstelling wordt uitgewerkt, is het noodzakelijk een 
opmerking te maken over het verschil in de begrippen financiering en bekostiging. De 
financiering geeft aan op welke wijze de middelen om een investering te plegen warden 
verkregen. Een mogelijkheid is het sluiten van een hypothecaire lening. De bekostiging 
geeft aan op welke wijze de kosten van een investering warden vergoed, waarbij de 
instelling zelf bepalen welke projecten en de omvang warden aangegaan89

• Onder de 
term investeerder wordt verstaan een financiele instelling die met een zekere regelmaat 
de beschikking krijgt over gelden door te investeren, alsmede met de daaruit 
voortvloeiende operationele betrokkenhieid. De investeerder investeert past als de risico
rendementsverdeling aanvaardbaar is binnen de portefeuille. Hierbij wordt de 
gevoeligheid voor beslissingen ten aarizien van de financiele positie gekoppeld aan het 

•• De bekostiging van investeringen in gebouwen en terreinen in het hoger onderwijs 
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rendement; het geheel van baten/inkomsten over de beschouwde periode in verhouding 
tot het daarvoor ge·investeerde kapitaal. 
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Afkortingen van de gebouwen van de TU/e: 

In eigendom zijnde gebouwen: 
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Verklaring van de symbolen bij de categorisatie 
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Laag 
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Laag 

Hoag 

Laag 

Functionele 
waarde 

Hoag 

Hoag 

Laag 

Laag 
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