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Samenvatting
De kredietcrisis heeft een financieringsvacuUm op de projectontwikkelmarkt teweeg gebracht. Er is sprake
van:
Veranderende "standaardstructuur" van projectfinancieringen;
Beperkte beschikbaarheid van kredieten;
Een teruglopende afnemersmarkt;
Dalende marktwaardes van vastgoed.
Dit veroorzaakt een enorme druk op de liquiditeitspositie en eigenvermogenspositie van
projectontwikkelaars.
Met als mogelijk gevolg dat er niet meer voldaan kan worden aan de verplichtingen tegenover de
bedrijfskosten en de continu"iteit van de onderneming op de lange(re) termijn gevaar loopt. Wil de
ontwikkelaar in de ·huidige markt een gezond bedrijfsresultaat boeken en de continu"iteit van de
onderneming waarborgen, dan zullen alternatieve financieringsmodellen voor zijn projecten en/of
onderneming moeten word en gearrangeerd . Echter, wat is hiervan het gevolg voor de bedrijfsvoering van
de Nederlandse projectontwikkelaar?
Uit bovenstaande marktontwikkelingen is de volgende probleemstelling geformuleerd :

Welke gevolgen hebben verschi/lende financieringsstructuren ten behoeve van het ontwikkelen van
vastgoed voor de bedrijfsvoering van projectontwikkelaars in Nederland bij veranderende
marktomstandigheden?
Voor het beantwoorden van de probleemstelling is een theoretisch en empirisch onderzoek uitgevoerd .
Voor het valideren van bevindingen is de methodische triangulatie-aanpak toegepast. Bij het theoretisch
onderzoek is vooral gebruik gemaakt van literatuur op het gebied van real estate developement, real
estate finance & investment en corporate finance. Het empirisch onderzoek bestaat uit interviews en een
casestudy. De interviews zijn afgenomen met vijf verschillende typen projectontwikkelaars, twee
vastgoedfinanciers en een durfkapitalist. Hiervoor is gekozen, omdat zo vanuit verschillende invalshoeken
de huidige problematiek en toekomstvisie van projectontwikkeling en vastgoedfinanciering kunnen
worden belicht. De case study geeft een duidelijk beeld van de gevolgen voor het projectresultaat in
absolute winst en rendement op de investering bij veranderende marktomstandigheden.
Vermogenspositie en liquiditeitspositie
Uit onderzoek blijkt dat projectontwikkelaars door de beperkte liquiditeitspositie en eigen
vermogenspositie genoodzaakt zijn, bedrijfskosten te verminderen en eigen middelen vrij te maken of
extern vermogen aan te trekken. Als een projectontwikkelaar de vermogenspositie van het bedrijf wil
verstrekken, heeft deze niet de mogelijkheid om dit doormiddel van een bancaire bedrijfsfinanciering te
doen. Doordat projectontwikkelaars hun projecten over het algemeen 'off balance' financieren en de
projecten ontwikkelen om te verkopen, beschikken zij niet over andere assets op de balans die voor een
bedrijfsfinancier als onderpand kunnen dienen.

Gezien dit feit krijgt risicodragend vermogen een belangrijkere rol in projecten en daardoor binnen de
bedrijfsvoering van de projectontwikkelaar. Door de beperkte eigen vermogensposities van
projectontwikkelaars, staat de zelfstandigheid en het ontwikkelen voor eigen rekeningen en risico onder
druk. Hierdoor staat de projectontwikkelaar voor zijn bedrijfsvoering noodgedwongen voor de keuze, het
inkrimpen van zijn bedrijfsvoering of het aantrekken van extern eigen en/of achtergesteld vermogen.
De Nederlandse markt is voor het aantrekken van extern eigen vermogen en achtergesteld vermogen
voor het ontwikkelen van vastgoed zeer beperkt. Dit in tegenstelling tot de Angelsaksische vastgoedmarkt
waar de risico's van projectfinancieringen al geruime tijd geprijsd warden waardoor de markt van
4

"Ondernemend Ontwikkelen"

Reinout Huisman

risicodragend vermogen in de Angelsaksische landen ruim ontwikkeld is. In Nederland wordt een
dergelijke ontwikkeling ook verwacht.
Van winstgedachte naar rendementsgedachte
Door de ruime beschikbaarheid van kapitaal de afgelopen jaren, werd het projectresultaat in absolute
winst uitgedrukt. De financiele haalbaarheid van projecten werd bepaald aan de hand van kosten en
baten analyses. Per slot van rekening was het rendement op het eigen vermogen niet relevant wanneer
projectfinancieringen tegen 100% LTC verkregen konden warden. In geval dat financieringsratio's dalen en
risicodragend vermogen een belangrijkere rol in projecten en de bedrijfsvoering van de
projectontwikkelaar krijgt, is het rendement dat op het eigen vermogen en/of achtergesteld vermogen
behaald wordt essentieel.

Bancaire en risicodragend vermogen wordt binnen de financiele markten geprijsd aan de hand van het
risicoprofiel van de investering. Dit wordt uitgedrukt in de hoogte van de financieringsratio en een jaarlijks
vereist rendement. De financiele haalbaarheid van een project dient daarom ook geanalyseerd te warden
doormiddel van de IRR methode. Een groot verschil met de kosten-baten analyse is dat de in IRR methode
de kasstromen van het project in de tijd warden uitgezet. Doormiddel van de IRR methode wordt de
waarde van het project bepaald in de combinatie van verwachte geldstromen en het daarbij te !open
risico. Tegenover het investeren in een risicovolle business venture als projectontwikkeling, dient dan ook
een verhoudingsgewijs rendement te staan.
Ondernemend ontwikkelen
Voor het behalen voor het rendement naar verhouding van het risicoprofiel, krijgt ondernemerschap en
vakkennis een nog belangrijkere rol in de bedrijfsvoering van de projectontwikkelaar. Uit de kredietcrisis
blijkt maar weer eens te meer dat haalbaarheidsanalyses van projecten niet statisch maar dynamisch zijn.
Doormiddel van risicomanagement dienen de risico's van de cashflows van een project te warden
beheerst. Stijgende kosten, dalende opbrengsten in combinatie met een langere doorlooptijd van het
project hebben enorme gevolgen voor het rendement dat op het ge"investeerd vermogen behaald wordt.
Met inbreng van een risicodragend vermogen van 30-40 % LTC teert de ontwikkelaar in het ergste geval
zelfs op zijn ge"investeerd eigen vermogen in.
Orn zelfstandig te kunnen blijven ontwikkelen dient de projectontwikkelaar door ondernemerschap en
vakkennis:
Risicodragend vermogen te arrangeren, zijn eigen vermogen inbreng te minimaliseren en hierbij
zeggenschap en winst deling behouden.
Risico's zo snel mogelijk te verminderen zodat banken bereid zijn hun financieringsratio's te
verhogen en/of financieringskosten te verlagen .

lndien het behalen van het gewenste rendement niet haalbaar of realistisch blijkt, dan is een
projectontwikkelaar en/of een risicodragende vermogensverschaffer niet bereid te investeren. De
verstoring van het evenwicht in het risico-equivalent kan tot gevolg hebben dat de marktwaardes van
vastgoed de balans moet herstellen. In het geval dat (institutionele) beleggers niet bereid zijn om een
lagere bruto aanvangsrendement (BAR) te betalen, drijft dit de huurprijzen van vastgoed op en komt dit
voor rekening van de consument. In het geval dat door de stijging van de huurprijzen en de marktwaardes
de vraag uit blijft, dient de ontwikkelaar wederom door ondernemerschap en vakkennis, het
risico/rendementsprofiel van de vastgoedontwikkeling te optimaliseren .
Met het optimaliseren van het rendement dat op het eigen vermogen wordt behaald, wordt niet bedoeld
dat dit ten koste moet gaan van de kwaliteit van de bebouwde omgeving. De ontwikkelaar kent immers
een maatschappelijk taak. Het gaat om de gedachtegang hoe men als ontwikkelaar doormiddel van
ondernemerschap en de vastgoedontwikkeling met de bijbehorende kasstromen, het rendement op een
hoger niveau kan brengen. Het optimaliseren van het rendement moet als doel warden gezet, waarbij de
tijd en kwaliteit van een project de middelen zijn .
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Het optimaliseren van het rendement beperkt zich niet enkel tot de ontwikkelfase. In Nederland is de
scheiding tussen ontwikkelen en exploiteren tamelijk gewoon, maar in de Angelsaksische la nden is dit
ongebruikelijk. Daar gaan het ontwikkelen en exploiteren van vastgoed nauwgezet samen . Dit komt
omdat beide activiteiten zijn ondergebracht in dezelfde onderneming of doordat de ontwikkelaar een
financieel belang houdt in het gerealiseerde vastgoed. Hierdoor profiteert de ontwikkelaar van zowel het
directe rendement van de huurstromen als het directe rendement (waarde groei) bij verkopen van de
aandelen . Zowel de literatuur als voorbeelden uit de praktijk wijzen uit dat een dergelijk businessmodel
toekomst heeft.
Ondernemend ontwikkelmodel
Het model is opgesteld metals doel de projectontwikkelaar inzicht te geven in de verschillende variabelen
die van invloed zijn op zijn financieringsbehoefte en het uiteindelijke rendement dat op het ge'investeerd
vermogen behaald word . In het model kan onderscheid gemaakt warden tussen endogene en exogene
variabelen. Endogene variabelen, zijn variabelen die de projectontwikkelaar zelf binnen zijn bedrijf kan
aansturen . Exogene variabelen warden door de markt gegeven en kunnen niet door de
projectontwikkelaar warden be'i'nvloed . Huidige marktontwikkelingen hebben een negatieve invloed op de
bedrijfsvoering van de projectontwikkelaar, dit betekent niet dat de projectontwikkelaar lijdzaam moet
toezien. Door op endogene variabelen aan te sturen kan een positief effect op de exogene variabelen te
weeg word en gebracht. Kortom er moet meer ondernemend ontwikkeld warden.
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lnleiding

1.1

Aanleiding

Reinout Huisman

De kredietcrisis van 2008 en de daaruit volgende economische recessie hebben een enorme impact gehad
op de ontwikkelactiviteiten van projectontwikkelaars in Nederland . De Vastgoedmarkt (november, 2008)
schrijft dat Nederlandse projectontwikkelaars worstelen om te overleven en noodgedwongen hun
begrotingen voor 2009 hebben bijgesteld. Tevens wordt vermeld dat de projectontwikkelaars Burgfonds,
ING Real Estate Development, LSI, TCN, OVG en Fortress failliet dreigen te gaan of op zoek zijn naar een
kapitaalkrachtige deelnemer. Onder meer projectontwikkelaar TCN uit Utrecht had voor ruim twee
miljard aan opdrachten in ontwikkeling, maar krijgt slecht vijfhonderd miljoen gefinancierd. Met als
gevolg dat TCN honderdtachtig van de vierhonderd medewerkers heeft moeten ontslaan om de
bedrijfskosten te verminderen . Vastgoedontwikkeling en de hieraan verbonden bouwproductie is
namelijk zeer conjunctuurgevoelig en het aantal faillissementen in de bouwsector is van 1 juli 2008 tot en
met 31 januari 2009 in absolute aantalen per maand van 51 naar 78 is gestegen [CBS, 2009a].
Ten tijde van het verschijnen van dit onderzoek werd verwacht dat de economische recessie voorlopig
nag niet zou zijn opgelost. De prognose voor de piek in het aantal faillissementen in de bouwbranche
werd pas voor 2010 gesteld [PWC, Branchedocument Bouw, mei 2009]. Het Economisch lnstituut van de
Bouwnijverheid [EIB, 31 maart 2009] verwachte eveneens dat de totale bouwproductie tussen 2010 en
2011 cumulatief ongeveer 15% zou krimpen. De werkgelegenheid zou daarbij met 10% afnemen, wat neer
kwam op een verlies van 50.000 banen . Volgens de EIB zou de productie en werkgelegenheid in de bouw
zich pas herstellen vanaf 2012 [EIB, 31 ma art 2009] .
Vanaf 1978 tot 1983 had de economische depressie, veroorzaakt door de tweede oliecrisis, ook zijn
weerslag op de Nederlandse vastgoedmarkt. In deze periode liepen in Nederland de rentes op en de
inflatie was hoog. In 1979 daalden de prijzen van bestaande woningen met 5,5% en het aantal
vastgoedtransacties lag 25% lager dan in 1978 [Fokkema, 2000]. Waar mogelijk werden
nieuwbouwplannen uitgesteld en vertraagd. Ondanks dat projectontwikkelaars overgingen tot
prijsreducties en andere tegemoetkomingen aan kopers, steeg in 1980 het aantal onverkochte
koopwoningen desalniettemin naar 17 .SOO. Projectontwikkelingsmaatschappijen, bouwondernemers en
hun financiers kwamen in de problemen [Fokkema, 2000]. Ondernemingen gingen failliet, waaronder de
Tilburgsche Hypotheekbank NV [Fokkema, 2000] .
Deze twee situaties kennen een soortgelijke achtergrond, namelijk het ontstaan van een
financieringsvacuum [PWC, Branchedocument Bouw, mei 2009]. Financieringsstromen vanuit de bancaire
sector drogen op en de reele vraag stagneert. Dit is problematisch om het feit dat een
vastgoedontwikkeling zeer kapitaalintensief is en projectontwikkelaars over het algemeen niet zo
vermogend zijn, dat zij hun ontwikkelactiviteiten volledig uit eigen middelen kunnen financieren. Kortom:
de financiele afhankelijkheid van deze sector is een interessant onderzoeksgebied .

1.2

Probleemschets

Traditioneel was de Nederlandse vastgoedfinancieringsmarkt redelijk ongecompliceerd. De
"standaardfinancieringsstructuur" van een projectontwikkeling bestond simpelweg uit bancai r vermogen
en eigen vermogen (EV). EV is risicodragend kapitaal en wordt door de ondernemer zelf in zijn bedrijf of
project gernvesteerd, naast eventueel niet-risicodragend vermogen, zoals bancaire leningen.
Vanwege het beperkte aanbod en de grate reele vraag naar vastgoed, stegen vastgoedontwikkelingen de
afgelopen jaren snel in marktwaarde. Door deze snelle waardestijging werd het risicoprofiel van de lening
als beperkt gezien en waren financiers bereid in ruime mate bancair vermogen te verschaffen .
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Ontwikkelaars konden zodoende de afgelopen jaren met weinig eigen vermogen gemakkelijk over bancair
vermogen beschikken, waardoor ze snel konden groeien en grate projecten ontwikkelden.
De kredietcrisis heeft een verandering in de verhouding van de "standaardstructuur" van
projectfinanciering teweeggebracht. Voor ontwikkelaars is het extern financieren van vastgoed vanuit
bancair vermogen gecompliceerder geworden, omdat banken het risicoprofiel van hun leningen hebben
aangescherpt. Bancair vermogen is hierdoor voor ontwikkelaars moeilijker en in mindere mate
verkrijgbaar. Dit heeft tot gevolg dat voor de financiering ten aanzien van de ontwikkeling van vastgoed
duurder vreemd vermogen en meer eigen vermogensinbreng benodigd is.
Ontwikkelaars beschikken over het algemeen niet over een zodanige eigen vermogenspositie. Zij kunnen
niet de volledige ontwikkeling uit EV financieren of aan de huidige verplichte eigen vermogensinbreng ter
verkrijging van een financiering voldoen. Doordat bancair vermogen, 'the wall of money' [PWC,
Branchedocument Bouw, mei 2009], de afgelopen jaren ruim voor handen was, zagen ontwikkelaars geen
noodzaak om reserves aan te houden of voorzieningen op te bouwen. Ontwikkelwinsten konden
zodoende enerzijds aan de aandeelhouders van het project en/of de onderneming warden uitgekeerd of
werden anderzijds in nieuwe prospects of projects ge'investeerd. Mocht een ontwikkelaar toch zo
vermogend zijn, dan beperkt de hogere inbreng van de eigen vermogencomponent ten behoeve van de
financiering van vastgoedontwikkeling de mogelijkheid tot uitbreiding van de ontwikkelportefeuille.
lmmers, hoe meer eigen vermogen er in een project vast zit, des te minder andere prospects en projects
opgestart kunnen warden, risico's gespreid kunnen warden en rendement over het eigen vermogen kan
warden behaald.
De financieringsproblematiek binnen de Nederlandse vastgoedmarkt is niet het enige nadelige gevolg van
de kredietcrisis. Tevens kunnen ontwikkelaars over minder vrij besteedbare middelen (EV) beschikken
doordat reeds gedane investeringen in lopende projecten blijven vastzitten. Dit komt doordat
ontwikkelaars steeds meer problemen ondervinden bij de verkoop van hun projecten, zowel aan
particulieren als aan (institutionele)beleggers.
De verkoop van woningen van
lopende
woningbouwprojecten aan particulieren loopt sterk terug. (lnstitutionele) Beleggers zien af van koop,
doordat zij eveneens door de hoge verplichte eigen vermogensinbreng hun bancaire financiering niet
gearrangeerd krijgen. Ten slotte dalen de marktwaardes en huurprijzen van vastgoed, wat er toe leidt dat
de projectwinsten van ontwikkelaars eveneens onder druk komen te staan . Door de terughoudendheid
van investeerders en het moeilijker verkrijgen van kredieten, is de vastgoedmarkt op zoek naar nieuw
evenwicht, waardoor als logisch gevolg de marktwaardes van vastgoed dalen.
Het effect van de kredietcrisis, zowel de veranderende "standaardstructuur" van projectfinancieringen,
beperkte beschikbaarheid van kredieten, de teruglopende afnemersmarkt, als de dalende marktwaardes
van vastgoed, brengen een financieringsvacuum op de ontwikkelmarkt teweeg en veroorzaken een
enorme druk op de liquiditeitspositie en eigenvermogenspositie van projectontwikkelaars. Met als
mogelijk gevolg dat er niet meer voldaan kan worden aan de verplichtingen jegens de bedrijfskosten en
de continu'iteit van de onderneming op de lange(re) termijn gevaar loopt. Wil de ontwikkelaar in de
huidige markt een gezond bedrijfsresultaat boeken en de continu'iteit van de onderneming waarborgen,
dan zullen alternatieve financieringsstructuren voor zijn projecten en/of onderneming moeten warden
gearrangeerd. Echter, wat is hiervan het gevolg voor de bedrijfsvoering van de Nederlandse
projectontwikkelaar?

1.3

Probleemstelling, doelstelling, onderzoeksmodel & deelvragen

De aanleiding en de probleemschets van
probleemstelling en doelstelling:

dit onderzoek vormen de basis voor de volgende
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Probleemstelling

"Welke gevolgen hebben verschilfende financieringsmodellen ten behoeve van het ontwikkelen van
vastgoed voor de bedrijfsvoering van projectontwikke/aars in Nederland bij veranderende
marktomstandigheden ?"

Doelstelling

"Het onderzoeken of verschilfende financieringsmodelfen ten behoeve van het ontwikkelen van vastgoed
gevo/gen hebben voor de bedrijfsvoering van de ontwikkelaar, bij veranderende marktomstandigheden. "

Deelvragen
Orn tot een gedegen beantwoording van de probleemstelling te komen, zij de volgende deelvragen
opgesteld:

•

•
•
•

Wat houdt projectontwikkeling in en welke type projectontwikkelaars zijn er binnen de
ontwikkelmarkt actief? (H2)
Welke fasen, kosten, opbrengsten en risico's zijn er te onderscheiden binnen projectontwikkeling
en hoe vertaalt dit zich in de haalbaarheid van een project? (H2)
Wat is het verschil tussen projectfinanciering en bedrijfsfinanciering? {H3)
Welke aspecten spelen een rol bij het financieren van vastgoed? (H3)
Welke invloed hebben de algemene economie en de financiele markten op de vastgoedmarkt en
het projectresultaat van de projectontwikkelaar? (H4)
Welk effect heeft de kredietcrisis op de vastgoedmarkt en in het bijzonder op het financieren van
vastgoed en de bedrijfsvoering van de projectontwikkelaar? (HS)
Wat is het verschil tussen de winstgedachte en rendementsgedachte en welke rekenmodellen
worden hierbij toegepast? (H6)
Op welke manier kan de projectontwikkelaar de rendementsgedachte toepassen in zijn
bedrijfsvoering? (H6)
Welke mogelijkheden heeft een projectontwikkelaar om risicodragend vermogen aan te trekken
en wat heeft dit voor invloed op zijn bedrijfsvoering? (H7)

Onderzoeksmodel
Orn inzicht te verkrijgen in de problematiek is een onderzoeksmodel samengesteld, zie figuur 1.1. Het
model geeft eveneens aan hoe dit onderzoek is opgebouwd en kan daarom als leeswijzer worden
gehanteerd .
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f'iguur 1.1 Onderzoeksmodel

1.4

Relevantie

Dit onderzoek is niet alleen anno november 2009 relevant, maar kent tijdswaarde . Uit zowel de
economische recessie van begin jaren tachtig van de vorige eeuw, als de kredietcrisis van 2008 en de
hieru it volgende economische recessie, blijkt dat de financieringsproblematiek van projectontwikkelaars
en het effect hiervan op de bedrijfsvoering een conjunctuur en cyclus kent.
In de vakliteratuur is weinig bekend over de invloed van verschillende financieringsstructuren voor het
ontw ikkelen van vastgoed op de bedrijfsvoering van de projectontwikkelaar, bij veranderende
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marktomstandigheden . Aangezien het ontwikkelen van vastgoed niet om de kapitaalintensiviteit heen
kan, is financiering in welke vorm, structuur of onder welke marktomstandigheid dan ook noodzakelijk.
Daartoe is het van belang om in de theorievorming van dit aspect aandacht te bested en.
Bovendien is dit onderzoek vanuit maatschappelijk oogpunt relevant. Op basis van de resultaten van dit
onderzoek is het voor een Nederlandse projectontwikkelaar mogelijk om bij veranderende
marktomstandigheden zowel te kunnen anticiperen op financieringsstructuren voor het ontwikkelen van
commercieel vastgoed, als het onderzoeken wat hiervan het effect is op de bedrijfsvoering.

1.5

Data & Methodologie

Voor het valideren van bevindingen zal de methodische triangulatie-aanpak worden toegepast. Het
toepassen van triangulatie is bedoeld om aan te tonen dat een bevinding ondersteund wordt door
meerdere, onafhankelijk van elkaar verkregen waarnemingen. De strategie bij triangulatie is gericht op
het vinden van overeenkomstige patronen, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende bronnen
[Baarda, Goede de, en Teunissen, 2005]. Voor dit onderzoek word en de volgende bronnen geraadpleegd:
•
Literatuuronderzoek: Door middel van het uitvoeren van een literatuuronderzoek wordt er
onderzocht wat reeds in de wetenschappelijke literatuur gepubliceerd is over het onderwerp van
deze thesis.
•
Deskresearch: aan de hand van deskresearch wordt relevante data en informatie omtrent huidige
marktontwikkelingen onderzocht.
•
Interviews: Er word en interviews afgenomen met projectontwikkelaars, financiers en durfkapitalisten .
Het doel van de interviews is het toetsen van de reeds onderzochte variabelen in het theoretisch
onderzoek. Daarnaast geven de interviews extra inzicht in de verbanden van de variabelen in de
praktijk.
•
Case study: Er zal een case study worden uitgevoerd. De case die onderzocht wordt is New Babylon
Den Haag. De herontwikkeling van New Babylon is een van de belangrijkste ontwikkelingen in het
plangebied 'Den Haag Nieuw Centraal'. De totale herontwikkeling kent ea . 164.000 m2 bruto vloer
oppervlak (BVO) en een investeringsgrootte van meer dan 400 miljoen euro (mio).

1.6

Afbakening

Bij het lezen van dit onderzoek moet rekening worden gehouden met de volgende punten:
•
Dit onderzoek focust zich voornamelijk op de zelfstandige pur sang projectontwikkelaar.
•
Door de focus op de zelfstandige pur sang projectontwikkelaar ligt de nadruk op
projectfinanciering.
•
Voor het financieren van projecten en de onderneming van de ontwikkelaar wordt enkel gekeken
naar de mogelijkheden van private financiering.
•
Bij de behandeling van de bedrijfsvoering van de projectontwikkelaar wordt uitsluitend gekeken
naar risico, rendement en zeggenschap.

1. 7

Vertrouwelijkheid

Een gedeelte van het onderzoek bevat vertrouwelijke informatie en zal derhalve niet openbaar warden
gemaakt. Het gaat om hoofdstuk 9 Case study .
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Projectontwikkeling

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat projectontwikkeling inhoudt. Ten eerste wordt in paragraaf 2.1
omschreven wat onder projectontwikkeling en de projectontwikkelaar verstaan wordt. Vervolgens
worden in paragraaf 2.2 de karakteristieken van het ontwikkelproces behandeld . In paragraaf 2.3 worden
drie typen ontwikkelstrategieen nader toegelicht. Ten slotte wordt in paragraaf 2.4 de
financieringsbehoefte van het type ontwikkelopgave beschreven, waarna wordt afgesloten met het
resume in paragraaf 2.5.

2.1

Projectontwikkeling & projectontwikkelaar

In de literatuur worden verschillende definities voor projectontwikkeling en de projectontwikkelaar
gegeven (zie bijlage I) door onder andere Oude Veldhuis [1993), De Kousemaeker [1998] en Keeris (2001].
Alie drie de auteurs zijn het er over eens dat projectontwikkeling wordt ondernomen op eigen initiatief en
voor eigen rekening en risico . Daarnaast vermelden alle drie de definities dat procesbeheersing en
risicobeheersing in de vorm van initieren, organiseren, coordineren (doen) u itvoerende kerntaken zijn . Bij
de definities van Oude Veldhuis [1993] en De Kousemaeker [1998] komt het kapitaalintensieve karakter
van projectontwikkeling duidelijk naar voren, door het benoemen van de benodigde aankoop van
opstallen en/of grand. Keeris [2001) benadrukt als enige dat de ontwikkeling moet warden afgestemd op
vraag uit de markt. Ook geeft hij aan dat een ontwikkelaar toekomstige waarden eerder contant kan
maken en niet genoodzaakt is bij een ontwikkeling betrokken te blijven tot de ingebruikneming.
In dit onderzoek zal voor projectontwikkeling grotendeels de definitie van Keeris [2001) worden
aangehouden. Het kapitaalintensieve karakter van projectontwikkeling zoals gegeven in de definitie van
Oude Veldhuis [1993] en de Kousemaeker (1998] zal eveneens in dit onderzoek worden meegenomen . Uit
bovengenoemde ontstaat voor d.it onderzoek de volgende definitie van projectontwikkeling:

"Projectontwikkeling is het op eigen initiatief (zonder oogmerk tot het zelf exploiteren en zekerheid van
een afnemer), voor eigen rekening en risico tot stand brengen van een of meer bouwprojecten voor de
markt, (inclusief het aankopen van de daarvoor benodigde opstallen en/of grand), via het integreren en
coordineren van de benodigde professionele kennis en kunde afgestemd op (aangenomen) vroag van een
beoogde specifieke doelgroep of afnemer, c.q. gebruiker, waarbij die betrokkenheid zich uitstrekt tot de
fase van ingebruikneming, dan we/ korter indien het project eerder verkocht wordt."

Specifiek voor de projectontwikkelaar laat De Kousemaeker (1998] duidelijk het belang van de continu"iteit
van de projectontwikkelaar zijn onderneming naar voren komen en dat het beheersen van de
ontwikkelrisico's hiervoor essentieel is. Keeris [2001] onderscheid zich door de corn merciele invalshoek
van de projectontwikkelaar te beschrijven. Daarnaast geeft hij eveneens aan dat de projectontwikkelaar
geen intentie heeft om de ontwikkeling zelf voor een langere tijd te exploiteren. Opvallend is ook dat
Keeris [2001] de projectontwikkelaar een partij binnen de vastgoedmarkt noemt. Hiermee verwijst hij
naar diverse partijen die op het ontwikkelgebied actief zijn. Wanneer men de verschillende definities met
elkaar vergelijkt dan valt op dat naarmate de tijd vordert de definities voor zowel projectontwikkeling als
projectontwikkelaar uitgebreider worden. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het vakgebied
projectontwikkeling in de loop der jaren gecompliceerder, complexer en multilateraal is geworden.
Nozeman [2008] geeft geen definitie van projectontwikkelaars, maar omschrijft de toegevoegde waarde
van ontwikkelaars door middel van een opsomming. Volgens hem kent de toegevoegde waarde van
ontwikkelaars meerdere aspecten, namelijk:

14

"Ondernemend Ontwikkelen"

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Reinout Huisman

De projectontwikkelaar is bereid en in staat om te investeren in het gehele proces van
vastgoedontwikkeling en realisatie.
Hij draagt gedurende dat proces het financiele risico, tot het moment dat het gerealiseerde vastgoed
is verkocht en/of verhuurd.
De projectontwikkelaar kent de markt; hij is in staat am de vraag naar vastgoed in kwantitatieve en
kwalitatieve zin op te sporen.
Hij heeft de creativiteit am die marktkennis en de vraag van gebruikers om te zetten in een
vastgoedconcept.
De projectontwikkelaar neemt de managementtaak op zich; hij stuurt alle bij het proces betrokken
partijen binnen de randvoorwaarden van (onder meer) tijd en geld naar het beoogde eindresultaat.
De ontwikkelaar neemt doorgaans het initiatief tot de ontwikkeling, hij kan andere partijen
enthousiast maken voor zijn concept en hen ook gaande de ontwikkeling blijven binden aan de
doeleinden .
Doordat de projectontwikkelaar zijn rol op veel plaatsen en onder sterk verschillende
omstandigheden vervult, is hij de partij bij uitstek die de rol van professioneel opdrachtgever op zich
kan nemen.

Wanneer er in dit onderzoek over "de projectontwikkelaar" gesproken wordt, dan wordt hiermee de
projectontwikkelaar bedoeld zoals gegeven in de beschrijving van Nozeman (2008]. Vermeld dient te
warden dat de eerste twee punten door de kredietcrisis zwaar onder druk zijn komen te staan . Uit de
ontstaansgeschiedenis en de verdere ontwikkeling van projectontwikkeling als vakgebied, beschreven
door Fokkema (2000] en Van de Ven (2003), blijkt dat ontwikkelingen binnen de algemene economie en
de financiele markten van grate invloed zijn geweest. Nu de kredietcrisis en de hieruit volgende
economische crisis zijn intrede heeft gedaan, kan verwacht worden dat deze het vakgebied
projectontwikkeling zodanig be'invloed, dat de bereidheid van risicodragend investeren en het dragen van
het financiele risico van het ontwikkelproces tot en met de afzet, een and ere inhoud of vorm krijgt.

2.1.1

Typen projectontwikkelaars

Volgens Ratcliffe (2006) is de projectontwikkelingmarkt zowel complex als divers. Complex, omdat er vele
organisatievormen actief zijn. Divers, omdat het betrekking heeft op een groot tal ondernemingen binnen
verschillende
bedrijfstakken,
met
uiteenlopende
beweegredenen.
Het
generieke
woord
projectontwikkelaar omarmt een breed scala aan ondernemingen . De missie van de projectontwikkelaar
wordt bepaald door de aandeelhouder van het bedrijf. Zo kan het ontwikkelen van onroerend goed het
doe I of een middel zijn am omzet te garanderen. Wordt omzet gegarandeerd door enkel het ontwikkelen
van het vastgoed of tevens door het financieren van een ontwikkeling, het bouwen van een ontwikkeling
of uiteindelijk het beleggen in een ontwikkeling? De liquiditeitspositie en eigenvermogenspositie van de
PO worden be'invloed door de beweegredenen zoals hierboven beschreven. De eigenvermogenspositie
bepaalt de mogelijkheid tot het uitbreiden van de ontwikkelportefeuille. Liquiditeit geeft aan in welke
mate de PO aan zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van zijn bedrijfskosten kan voldoen.
Bedrijfskosten zijn kosten die gemaakt warden voor het voortbrengen van omzet In het geval van de PO
zijn dit kosten die gemaakt moeten word en voor de ontwikkeling van vastgoed.
Ondanks de complexiteit en diversiteit van de projectontwikkelingmarkt kan er onderscheid warden
gemaakt tussen de volgende typen projectontwikkelaars ((zie a.a. Van de Ven, 2003, Ratcliffe, 2006}:
•
Gelieerd aan een bouwer;
•
Gelieerd aan een belegger;
•
Gelieerd aan een corporatie;
•
Gelieerd aan een financiele instelling;
•
Zelfstandige pur sang ontwikkelaar.
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2.2

Het ontwikkelproces

Elke vastgoedontwikkeling is uniek en kent zijn eigen omgevingsfactoren die van invloed zijn op het
projectresultaat. Projectontwikkeling is een iteratief proces, waarbij de uitkomst op voorhand onzeker is
en kent daarom geen lineair verloop. Dach, om risico's te kunnen coordineren en beheersen is het
behulpzaam om series, stappen of stadia in het ontwikkelingsproces van elkaar te onderscheiden. De
meningen over het aantal fases en de benamingen van de fases van het ontwikke lproces lo pen in de
vastgoedliteratuur sterk uiteen, maar zijn inhoudelijk hetzelfde (zie o.a., Racliffe et al, 2002, Van de Ven,
2003, Gehner, 2003 en Nozeman, 2008) . In dit onderzoek wordt aangesloten bij de omschrijving van de
procesfasen volgens Gehner [2003] en Nozeman [2008] . Volgens hen bestaat het ontwikkelproces uit 4
fasen, namelijk:
•
initiatieffase;
•
planontwikkelingsfase;
realisatiefase;
exploitatiefase.

2.2.1

Zekerheid en bei'nv/oedbaarheid van het ontwikkelproces

Projectontwikkeling is ondernemen . Karakteristiek aan ondernemen is dat het proces onderhevig is aan
risico's [Gehner, 2003]. Het primaire proces van de ontwikkelaar is het ontwikkelen van vastgoed. Voordat
een ontwikkelaar zijn (her)ontwikkeling kan verkopen, gaat een lang, risicovol en kapitaalintensief proces
af. Het ontwikkelproces van de initiele investering tot ingebruikname van het vastgoedobject is complex.
Het ontwikkelproces bestaat uit een talrijkheid van risico's en kunnen per project sterk uiteen !open. Het
proces vereist verschillende betrokken partijen met eigen vaardigheden en belangen, waardoor een breed
scala van verscheidenen, maar toch met elkaar verband hebbende activiteiten, gecoordineerd moeten
warden. De kerntaak van een projectontwikkelaar is het coordineren en beheersen van het
projectontwikkelingsproces en de daarbij horende risico's . Er zal zekerheid moeten warden gecreeerd
over het behalen van het projectresultaat en dus het verloop van het proces. De ontwikkelaar moet
kunnen anticiperen op gebeurtenissen. Daarnaast moet hij activiteiten zodanig coordineren, dat risico's
van de ontwikkeling tot aanvaardbare proporties kunnen warden teruggebracht of bij voorkeur warden
vermeden.
De
risico's
van
projectontwikkeling
kunnen
warden
ingedeeld
volgens
de
klassieke
projectmanagementcategorieen 1. kwaliteit, 2. tijd en 3. geld. [Huisman, 2007, via Van Tarktwijk, 2003).
Deze drie categorieen staan tevens bekent als het duivelsdriehoek en refereert aan de manier waarop de
drie aspecten zich binnen projecten tot elkaar verhouden. De lijst met mogelijke risico's wordt op de
volgende pagina gegeven .
1. Kwaliteit
'Het product is niet goed'

2. Tijd
'Het product is te laat gereed'.

Engineeringrisico
Technisch risico
Leveringsrisico
Locatierisico

Vertragingsrisico
Planologisch risico
Juridisch risico

3.Geld
'Het product is te duur of levert
te weinig op'
Prijsvormingrisico
Verkooprisico
Verhuurrisico

Leegstandrisico

Tabel 2.1. Risico's van projectontwikkeling. (Bron: Huisman, 2007 via Van TarktwiJk, 2003).

De drie risicocategorieen zitten denkbeeldig met een elastiek aan elkaar vast. Ter illustratie, vertraging
van een project kost meer geld. Echter, als het project te snel wordt gerealiseerd, dan kan dit ten koste
gaan van de kwaliteit. Het leveren van goede kwaliteit kost meer tijd en geld et cetera. De uiteindelijke
doelstelling van de projectontwikkelaar is het optimaliseren van het projectresultaat (geld), waarbij de tijd
en kwaliteit als middelen warden ingezet.
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Een professionele ontwikkelaar dient deze risico's te kunnen analyseren en beheersen. Een onjuiste of
onvolledige inschatting van de risico's, dan wel het achterwege blijven van maatregelen, kan leiden tot
inkomstenderving, kostenverhoging of zelfs afstel van het project. Risicomanagement speelt hierdoor een
belangrijke rol binnen de bedrijfsvoering van de projectontwikkelaar.
Risicomanagement hoort bij alle fasen van projectontwikkeling en wordt veelal cyclusgewijs uitgevoerd .
De risicomanagementcyclus start bij risicoanalyse en leidt via risicorespons tot risicobeheersing. Het
identificeren en kwantificeren van de risico's vallen onder de analyse. Het uitvoeren van een risicoanalyse
wordt (ten minste) gedaan op enkele vaste momenten tijdens het ontwikkelproces en is gekoppeld aan
het besluitvormingsproces tot investeren. De beslissingsmomenten liggen aan het begin van de
initiatieffase en aan het eind van de planontwikkeling, vlak voor de aanbesteding.
Financiele kwantitatieve analyses kunnen hulp bieden bij het determineren van factoren die het meest
van invloed zijn op het uiteindelijke rendement. Technieken als gevoeligheidsanalyses (sensitivity
analysis), simulaties en kansberekeningen (probability analysis) worden gebruikt om risico's te kunnen
"omvatten" [Geitner, 2005]. Het risicorespons bestaat uit een vierspan : vermijden, reduceren, overdragen
en accepteren. Risicobeheersing is de daadwerkelijke implementatie van de maatregel die de kans op het
behalen van een vereist rendement vergroot.
Een proces is dynamisch, waardoor risico's kunnen veranderen. Dit geldt ook voor het ontwikkelproces .
Evaluatie van beheersmaatregelen kunnen weer leiden tot een hernieuwde analyse en kan zo de
risicomanagementcyclus opnieuw worden doorlopen. Het doe! van risicoanalyse verschuift dan van het
leveren van inzicht in de voortgang van een project, naar het treffen van beheersmaatregelen. Waar de
zekerheid in het proces toeneemt is de projectontwikkelaar bereid om te investeren en neemt de
be'invloedbaarheid van het proces af.
De projectontwikkelaar kan tijdens het ontwikkelproces risico's beheersen door middel van het afsluiten
van overeenkomsten en mijlpalen. Door het aangaan van overeenkomsten en behalen van mijlpalen krijgt
de projectontwikkelaar meer zekerheid over het eindresultaat. Belangrijke overeenkomsten en mijlpalen
waardoor het risicoprofiel van de ontwikkeling afneemt en zekerheden toenemen zijn:
het sluiten van een grondovereenkomst;
het verkrijgen van de beoogde bestemming op de gronden
afgifte van onherroepelijke bouwvergunning;
behalen van een minimaal gewenst (voor)verhuur-/verkooppercentage;
sluiten van een financieringsovereenkomst;
het sluiten van een aannemingsovereenkomst;
start bouwfase;
• de uiteindelijke oplevering .
De bovenstaande overeenkomsten en mijlpalen kunnen als volgt in een figuur 2.1 worden weergegeven .
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Haalbaarheidsanalyse en investeringsverloop

De haalbaarheidsanalyse (H BA) van een projectontwikkelaar bestaat uit een stichtingskostenopzet
(STIKO), een opbrengsten verwachting en een planning van het project.
Stichtingskosten
De STIKO van het project wordt opgesteld aan de hand van de kostenopbouw. Deze kostenopbouw
bestaat uit de volgende kostenposten:
l. algemene kosten ;
2. grondkosten;
3. bouwkosten;
4. bijkomende kosten;
5. financieringskosten.
Ad. 1 Algemene kosten
De algemene kosten zijn interne kosten van het projectteam dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling
van het project . Dok winst en risico worden hier aan toegerekend.
Ad. 2 Grondkosten
De grondkosten omvatten onder andere de verwerving van de gronden, de aanleg van de infrastructure le
voorzieningen en het bouwrijp maken van de locatie.
Ad. 3 Bouwkosten
Dit zijn de directe kosten voor bouwkundige werken, installaties (werktuigbouwkundig en elektrisch) en
de vaste inrichting en ook de indirecte kosten van de inrichting van de bouwplaats.
Ad. 4 Bijkomende kosten
De bijkomende kosten hebben betrekking op onder andere de voorbereidings- en begeleidingskosten
zoals het honorarium voor architect, constructeur en installatiedeskundige, heffingen, verzekeringen,
onvoorziene uitgaven en aanloopkosten onder de bijkomende kosten.
Ad. 5 Financieringskosten
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De Financieringskosten bestaan uit de prav1s1es en de rente over het ge"investeerd extern vermogen
(eventuele winstdeling). De financieringskosten nemen toe naarmate een grater bedrag gedurende een
langere periode gefinancierd wordt.
Volgens Gehner [2003] bestaat de totale investering in een nieuwbouwproject uitgevoerd door een
prajectontwikkelaar uit de volgende globale kostenopbouw:
Kostenopbouw Ontwikkelkosten
Grandkosten
Bouwkosten
Bijkomende kosten
Financieringskosten
Algemene kosten

% van totale investering
15-20%
50-60%
5-10%
:::5%
:::5%

label 2.2. Kostenopbouw vJn ontwikkeikosten. (Bron: Gehner, 2003)

Gehner [2003] geeft aan dat de verhouding tussen grand- en de bouwkosten ongeveer 1 op 4 is. De
kosten opbouw die wordt gegeven is afgeleid van een typisch Nederla ndse situatie. Gezien het feit dat elk
project uniek is, moet benadrukt word en dat de verdeling slechts als richtlijn voor het investeringsverloop
dient en niet als standaard norm.
Het investeringsverloop tijdens het ontwikkelproces wordt weergegeven in figuur 2.2 .. Wat opvalt, is dat
het investeringsverloop twee grate sprongen laat zien. Voor het afnemen van de grand, maar in het
bijzonder de bouwfase moeten enorme investeringen gedaan word en.

100%

C:

Cl/
1/J

0

.lo::
1/J

CJ)
C:

Bouwkosten,
bijkomende kosten,
AK,
Financleringskosten
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Planontwlkkeling

Realisatie
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Figuur 2.2. lnvesteringsloop (Eigen bewerking, Huisman 2007)

Opbrengsten
Onroerend goed heeft ontwikkelpotentie wanneer er door middel van investeren van kapitaal (kennis,
geld) een element van toekomstige economische waarde kan worden gerealiseerd. In essentie is het
waarderingsproces van vastgoed voornamelijk de berekening hoeveel er voor een gerealiseerde
ontwikkeling ontvangen kan warden, dan wat de kosten zijn om deze te realiseren. Een fundamentele
factor voor betrouwbaarheid van elke vastgoed ontwikkeling, is dat deze volledig afhankelijk is van de van
de kwaliteit van de informatie gebruikt voor de waardebepaling. Bij de bepaling van marktwaarde van het
onroerend goed spelen diverse factoren een rol, zoals de kwaliteit van de locatie, het type gebouw, de
conjunctuur, de mogelijk concurrerende ontwikkeling en de vraag- en aanbodsverhouding.
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Grondwaarde
Dekker [2008] beschrijft dat voor het bepalen van de grondwaarde vaak de residuele grondwaarde
methode wordt toegepast. De marktwaarde van de grond is hierbij een afgeleide van de mogelijke
opbrengsten van de activiteiten die op deze locatie kunnen word en uitgevoerd. Orn tot een raming van de
grondwaarde (prijs) te komen wordt allereerst de marktwaarde van het onroerend goed of
gekapitaliseerde huuropbrengsten bepaald, waar vervolgens de bouwkosten, de bijkomende kosten en
het winst- en risicopercentage van worden afgetrokken. Deze manier van waarde bepalen wordt in de
economie ook wel de 'backing pricing' -methode genoemd.
Residue le grondwaarde = opbrengstwaarde - stichtingskosten.

Marktwaarde
Bij beleggersvastgoed is het bruto aanvangrendement (BAR) van groat belang voor de opbrengsten van de
ontwikkelaar. Het BAR wordt gebruikt bij aan- en verkooptransacties tussen projectontwikkelaars en
beleggers. Het BAR is het aanvangsrendement waarop een koper geacht wordt het project bij oplevering
of de start exploitatieperiode te verwerven. Het BAR geeft een algemene opinie over de verhouding
tussen de markthuur en investering weer. Het BAR dient voor de belegger en de ontwikkelaar als
benchmark, waartegen het feitelijk aanbod kan worden afgezet. Het BAR is tevens een methode voor
marktprijsbepaling.
De formule van het BAR kan als vo\gt geformuleerd worden :
BAR= markthuur iaar 1 / totale investering
Ter verduidelijking, als de markhuur in jaar 1 onveranderd blijft, wordt bij een hogere BAR de totale
investering minder. Hoe hoger het BAR waarmee de belegger rekent, hoe hoger hij de toekomstige risico's
schat en des te lager de investering is die de belegger bereid is te doen [Salemi, 2008]. Wanneer in een
\aagconjunctuur zowel het BAR als de markthuur daalt, dan heeft dit logischerwijs een ingrijpend effect op
het opbrengsten potentieel van de ontwikkelaar.
Het BAR verse hilt per vastgoedcategorie en is mede afhankelijk van de locatie van het vastgoedobject. A
\ocaties hebben een lagere BAR dan B locaties. Huurwoningen hebben een
hogere BAR dan
kantoorvastgoed . Dit komt volgens Salemi [2008] doordat huurwoningen in de meeste gevallen een
betere toekomstverwachting hebben dan kantoren en wordt uitgedrukt in huurstijging en een hogere
restwaarde . Kantoren zijn aan het eind van de exploitatiefase vaak rijp voor de sloopt en dienen tegen
hoge investeringskosten te worden herontwikkeld. Terwijl huurwoningen aan het "einde" van de
exploitatieperiode tegen marktconforme prijzen verkocht kunnen worden.
Bij een verkoopobject, zoals een woning, is de opbrengst waarde gelijk aan de vrij op naam prijs (VONprijs) . De VON-prijs is de verkoopprijs van de woning waarin alle bijkomende kosten zoals de btw,
notaris/- en makelaarskosten zijn inbegrepen.

Waarderingsmethode
Er zijn verschillende manieren waarop een ontwikkelaar zijn projecten financieel kan analyseren . Toch is
het voor ontwikkelaars gebruikelijk om een kosten-baten analyse te maken. Deze analyse is een
eenvoudige berekening waarin de kosten geprognosticeerd worden aan de hand van basis kengetallen
voor de bouwkosten en de opbrengsten aan de hand van marktonderzoeken van makelaars. In de kostenbaten analyse worden de kosten en baten niet in de tijd uitgezet. Er wordt wel een inschatting gemaakt
voor de financieringskosten van het bancaire vermogen. De financieringskosten van het vreemde
vermogen worden meegerekend als kosten en zodoende aan de afnemer doorberekend. Daarnaast
worden de huurprijzen ge"indexeerd aan de hand van inflatie. De kosten-baten analyse berekent het
projectresultaat uitgedrukt in absolute winst.
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Een andere manier om een project financieel te analyseren is met behulp van discounted cashflow
analyses (DCF) . Een groot verschil met de kosten-baten analyse is dat de in DCF de kasstromen van het
project in de tijd worden uitgezet. Doormiddel van de DCF wordt de waarde van het project bepaald in de
combinatie van verwachte geldstromen en het daarbij te !open risico .
Een belegger maakt zoals eerder beschreven gebruik van de DCF methode om de waarde van zijn
investering te bepalen . Voor een belegger bestaat het cashflowprofiel van het vastgoedobject uit een
eenmalige investering en periodieke ontvangsten over een lange periode van bijvoorbeeld 10 tot 20 jaar.
Gehner (2003) benadrukt echter, dat bij projectontwikkeling het cashflowprofiel een reeks van niet
constante uitgaven is verspreid over de ontwikkelingsperiode. Deze uitgaven moeten aan het eind van de
rit minimaal gecompenseerd worden door de verkoopwaarde .
Grondexploitant

Projectontwikkelaar

2 tot 10 jaar of meer

1 tot 3 jaar of meer

Belegger
circa 50 jaar

verkoop

- -- - 7

I
I

I

I
I
I
I
I__ _ _ JI
Cosnf:ow ,,an

restwaarde

tijd

•

Pn oe

Het bepalen van de kasstromen van een projectontwikkeling is gecompliceerd, waarvoor veel informatie
en vakkennis benodigd is. Voorbeelden van vraagstukken zijn:
•
Wat zijn de verwachtingen over de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) procedure?
•
Wanneer start de bouw?
•
Hoe hoog zijn de bouwkosten?
•
Wanneer vindt betaling van de grond plaats?
•
Wanneer wordt de eerste deelfase van het project verkocht?
•
Voor welk bed rag wordt het project verkocht?
De parameters rente, kosten- en opbrengstenstijgingen zijn altijd kritisch bij het ontwikkelen van
vastgoed . In het kader van risicomanagement, waarbij processen dynamisch en markten cyclisch zijn,
krijgt de ontwikkelaar een beter beeld van zijn risico door middel van het schetsen van verschillende
scenario' s met behulp van risicoanalyses, zoals Monte Carlo simulaties.
Gehner [2003] benadrukt dat de ontwikkelingsperiode per ontwikkeling verschilt en dat elk project
hierdoor een specifiek cashflowschema heeft, waarvoor een geschikt rendementscriterium moet worden
gekozen. De eisen die aan dit criterium worden gesteld zijn :
•
Het rendementscriterium moet een rendement per jaar weergeven.
•
Alie geldstromen gedurende het projectontwikkelingsproces moeten worden gemodelleerd.
•
De tijdruimtelijke verdeling van de geldstromen moet in acht worden genomen.
Gehner [2003] verduidelijkt bovenstaande eisen als volgt . Door, ten eerste, een jaarlijks rendement te
berekenen is het mogelijk om aan de hand van het risicoprofiel van de totale ontwikkeling of deelproces
een rendementseis te stellen. Ten tweede moeten in de berekening alle geldstormen worden opgenomen
en zo veel mogelijk worden gekoppeld aan de planning van het project. Tot slot, door rekening te houden
met de tijdruimtelijke verdeling van de geldstormen kunnen de financieringskosten van een project zo
21
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nauwkeurig mogelijk worden berekend . Zodoende vormen de financieringkosten plus de vergoeding voor
de risico's van een project samen het rendement.
Rendementsberekening
Rendementsberekeningen gebaseerd op de DCF methode zijn:
•
Netto contante waarde-methode {NCW);
•
lnterne rentabiliteitsmethode (IRR).

Netto contante waarde-methode
De netto contante waarde (NCW) van een project wordt berekend door alle toekomstige uitgaven en
ontvangsten contant te maken naar nu. De verwachte geldstromen worden gedisconteerd tegen een
vooraf bepaalde rentevoet doormiddel van de volgende formule:

NCW = ! CFt / (l+r)t
t=O

NCW
CF

=

=

Netto Contante Waarde
Geldstroom op tijdstip t
Rentevoet

t
n

to

=
=

Tijdstip van uitgave
Totale ontwikkelingstermijn
Start ontwikkelingsproces

In de NCW methode worden de kosten gedisconteerd om financieringskosten te compenseren. De
rentevoet uit een vergoeding voor het risico dat gelopen wordt. De factoren die bij het samenstellen van
de rentevoet een rot spelen worden toegelicht in §.

De NCW geeft de potentiele ontwikkelwinst weer. Een project is financieel haalbaar als de NCW bij de
gewenste rentevoet positief is. Als de gegeven rendementseis niet gehaald wordt de NCW negatief.

lnterne Rentabiliteit (Internal Rate of Return)
Een variant op de NCW is de interne rentabiliteitsmethode {IRR) . Bij deze rendementsmethode worden de
geldstromen niet contant gemaakt met een vast rendement, maar wordt het maximale potentiele
opbrengstpercentage berekend . Dit houdt dat het rendement wordt berekend waarbij de N CW van alle
geldstromen gelijk wordt gesteld aan 0. De rentevoet die zodoende bepaald wordt heet de interne
rentabiliteit (IRR) van een investering. De formule van de IRR ziet er als volgt uit:

l

Cft / (l+IRR)t = 0

t =O

In deze formule is de r (rentevoet) vervangen door IRR.
Keuze van rendementsberekening.
In de NCW methode komt de factor tijd slechts tot uiting in de berekening; het eindresultaat is de
ontwikkelwinst. Volgens Gehner [2003) is het vergelijken van de NCW van een project met die van een
ander project moeilijk, aangezien een winst die in een jaar is verkregen interessanter is dan die in 5 jaar.
De IRR berekent het jaarlijks rendement, waardoor ten eerste projecten wel vergeleken kunnen word en
en ten tweede de effecten van de risico's kunnen worden berekend en eveneens ku nnen worden
vergeleken. Gehner [2003) benadrukt dat variaties in de ontwikkelwinst minder groot effect hebben op de
interne rentabiliteit bij een project met een lange ontwikkeltermijn en een grote omvang. Veranderende
parameters die resulteren in een daling van de NCW moeten altijd in verhouding tot de grootte en
tijdsduur van het project worden beoordeeld: dit is niet noodzakelijk bij het effect als afwijking Gehner
[2003) concludeert hieruit dat de NCW aanvullende informatie kan verschaffen over de financiele

22

"Ondernemend Ontwikkelen"

Reinout Huisman

prestatie van het project, maar dat voor het berekenen van de effecten van risico's de IRR moet warden
toegepast .

2.3

Ontwikkelstrategie

De ontwikkelstrategie van de ontwikkelaar is van invloed op het benodigd eigen vermogen en de
liquiditeitspositie. Zo kan een ontwikkelaar volgens Schell en Steinmaier [2008] grofweg kiezen uit de
volgende ontwikkelstrategieen:
•
Locatiegericht;
•
Klantgericht;
•
Conceptgericht.
Volgens Schell en Steinmaier [2008] is de machtsbasis van de strategieen waaruit ontwikkeld wordt totaal
anders. Per ontwikkelstrategie warden er andere eisen gesteld aan de bedrijfsvoering van de organisatie
op het gebied van risico en rendementsperceptie, eigenvermogenspositie en liquiditeitspositie.

Locatiegericht
De locatie gerichte ontwikkelstrategie richt zich op het verkrijgen van grondposities of
herstructureringlocaties. Deze initiele investering zorgt voor een hoog vermogensbeslag van de
onderneming en kan op termijn voor grate cashflow problemen zorgen. Externe financierbaarheid van de
grondpositie is afhankelijk van het uitzicht op bestemmingswijziging op termijn. Wijziging van
bestemming, van zogenaamde koude grand naar warme grand, is een politiek proces wat lastig te sturen
is. Hierdoor ontstaat onzekerheid over de doorlooptijd, waardoor ten eerste de baten Jang op zich kunnen
laten wachten. Ten tweede, wanneer de positie extern gefinancierd wordt, kunnen de financieringskosten
gauw oplopen. En tot slot kan de looptijd van lening zijn verstreken en moet deze tegen andere
marktcondities warden geherfinancierd.
Echter, wanneer de bestemming van de grondpositie is gewijzigd, zorgt deze voor een grate
waardestijging. Mede door de relatief beperkte operationele kosten die hierbij gepaard gaan, zijn marges
doorgaand boven gemiddeld.
Binnenstedelijke herontwikkeling en structurering kent door de betrokkenheid van verscheidene shareen stakeholders een hoog procedurerisico. Door de lange doorlooptijd van het ontwikkelproces, met
name door de verkrijging van diverse RO-vergunningen kunnen zich marktveranderingen voordoen en is
het belangrijk dat ontwikkelaars bereid en financieel in staat zijn om vastgoed te exploiteren. De locatie
gerichte ontwikkelstrategie wordt daarom gekenmerkt door een hoogrisicoprofiel en kapitaalsbeslag,
maar kunnen in hoge marges resulteren . Voorbeelden van ontwikkelaars die vanuit positie ontwikkelen
zijn TBI en Heijmans.

Klantgericht
Wanneer een ontwikkelaar de klantgerichte strategie hanteert, ontwikkelt deze vanuit opdracht van een
gebruiker. In het voortraject warden de wensen en behoeften van de gebruiker in het Programma van
Eisen (PvE) concreet gemaakt. Op basis van deze PvE wordt getracht een lacatie aan te kopen, om
vervalgens conform de klantwens te ontwikkelen. De klantgerichte aanpak geeft de projectontwikkelaar
zekerheid. De antwikkelaar investeert pas als een gebruiker gecontracteerd is. De strategie beperkt ook
het kapitaalsbeslag en laat zich , gezien de reeds verwarven afnemer/gebruiker, gaed extern financieren.
De projectontwikkelaar kan in sommige gevallen de gemeente bewegen voartvarend mee te werken aan
de RO-procedures, waardoar de laoptijd van het project drastisch verkort kan warden. Tegenover dit
relatief lagere risicaprofiel kunnen rendementen dan aak varieren. Een voarbeeld van een klantgerichte
antwikkelaar is OVG.

Conceptgericht
De canceptgerichte ontwikkelaar ontwikkelt een vastgoedconcept vanuit abstracte gedachte of vanuit een
concrete locatie. De operationele kosten zijn vergeleken de andere strategieen relatief haog, omdat de
uitwerking van concepten vaar eigen rekening en risica zijn. Aan de hand van het antwikkelde concept
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moeten
belanghebbende
partijen
worden
overtuigd
zoals
gemeenten,
grondeigenaren,
gebruikers/huurders en eventueel andere PO's bij grote (her)ontwikkelingen. Hierdoor kent de
conceptgerichte strategie een hoger risicoprofiel dan de klantgerichte strategie. Het kapitaalsbeslag blijft
laag omdat er geen grond op risico hoeft te worden verworven De conceptgerichte strategie is, gelet op
het hoge 'buy-in' gehalte, vaak gedwongen om samen te werken . Het succes van de ontwikkeling is
daarom afhankelijk van het samenwerkingsproces. Marges zijn hierdoor afhankelijk van het concept en
uiteindelijke risicodeling en zijn daardoor zeer afwisselend. Voorbeelden van conceptgerichte
ontwikkelaars zijn Multi-vastgoed en Foruminvest .
Figuur 2.4, op de volgende bladzijde, illustreert de verschillende ontwikkelstrategieen die worden
aangehouden aan de hand van het risico / rendementsprofiel.

Heijmans
Positie

•

Multi

•

Concept

0

u
Cl)

er:

OVG
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Figuur 2.4 Ontwikkelstrategieen risico/rendementsprofiel.

2.4

Financieringsbehoefte van het type ontwikkelopgave

De liquiditeitspositie en de benodigde eigenvermogenspositie van een PO is tevens afhankelijk van het
type vastgoed dat ontwikkeld wordt. Woningvastgoed is vaak vanaf start bouwfase zelfliquiderend,
waardoor het zichzelf financiert. Woningvastgoed wordt veelal verkocht in een koop/aannemingsovereenkomst met daarbij vastgestelde bouwtermijnen. Bouwtermijnen zijn gedeelten van
de totale koop- en aanneemsom die vooraf vastgesteld zijn in de koop-/aannemingsovereenkomst en in
rekening worden gebracht bij de koper naarmate de bouw van de nieuwbouwwoning vordert. Een
ontwikkelaar kan gezien dit feit pas met de bouwfase beginnen, wanneer hij 60-70% van zijn woningen
verkocht heeft. Door de in- en uitgaande cashflows goed op elkaar af te stemmen kunnen
liquiditeitstekorten worden teniet gedaan. Kortom, de koper financiert de bouwfase, waardoor de PO
enkel voor de financiering van de initiatieffase en planontwikkelfase dient zorg te dragen. In sommige
gevallen dient de grond eerder te worden afgenomen dan bij startbouw of bij de oplevering. Hiervoor
dient de ontwikkelaar dan wel een externe financiering te arrangeren.
Commercieel vastgoed kent in essentie niet een dergelijk zelfliquiderend mechanisme . Beleggers nemen
het beleggingsobject doorgaans pas financieel en juridisch over wanneer de huurder zich vestigt en het
beleggingsobject zodoende cashflow geneert. Een PO dient daarom een financiering voor het gehele
ontwikkelproces te arrangeren . Hierom streeft een ontwikkelaar in sommige gevallen naar forward
funding [Isaac, 2003, Ratcliffe et al., 2002]. Een belegger is in sommige gevallen bereid om een
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ontwikkeling voor te financieren, met als doel er meer zeggenschap over te verkrijgen, zijn vermogen te
laten renderen en de ontwikkeling tegen een gereduceerde prijs te kunnen verwerven.
Voor zowel commercieel- als woningbouwvastgoed geldt, hoe complexer en grater een project is, des te
meer voorinvesteringen er gedaan moeten warden. Volgens Risman [2005] kan het door de complexiteit
van de RO-procedure, de markt studies en andere pre-development studies en planning, jaren duren
voordat er met de bouwfase gestart wordt. Wanneer de voorbereidingsfase uitloopt, warden maanden al
snel jaren . Met het gevolg dat honderden euro's duizenden euro's worden of in sommige gevallen zelfs
miljoenen euro's.

2.5

Resume

Projectontwikkeling wordt ondernomen op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico en wordt
afgestemd op vraag uit de markt. Hierbij is de projectontwikkelaar in staat om in het gehele proces te
investeren en de financiele risico's te dragen totdat het project verkocht is. Orn de continu"iteit van zijn
ontwikkelactiviteiten en zijn onderneming te kunnen waarborgen, speelt risicobeheersing een belangrijke
rol in zijn bedrijfsvoering. Uit de ontstaansgeschiedenis en verdere ontwikkeling van het vakgebied
projectontwikkeling blijkt dat trends binnen de algemene economie en de financiele markten van grate
invloed zijn geweest. Beschikbaarheid over kapitaal speelde hierin een belangrijke rol. Nu de kredietcrisis
en economische hun intrede hebben gedaan staat voor de projectontwikkelaar het ontwikkelen voor
eigen rekening en risico onder druk.
Veel typen ontwikkelaars zijn actief binnen de projectontwikkelingmarkt. Of het ontwikkelen van de
projectontwikkelaar het doel of een middel is om omzet te garanderen, bepaalt in grate mate zijn eigen
vermogens- en liquiditeitspositie.
De ontwikkeling kan pas verkocht warden nadat de ontwikkelaar een risicovol en kapitaal intensief proces
heeft doorlopen. Risico's die kunnen warden uitgedrukt in de management categorieen geld, tijd en
kwaliteit. Het is aan de ondernemerschap van de ontwikkelaar om deze risico's te beheersen en het
project te verkopen aan een belegger of eindafnemer.
Voor het ontwikkelen van vastgoed kunnen door de ontwikkelaar verschillende soorten
ontwikkelstrategieen warden aangehouden met elk een eigen risico en rendementprofiel. Afhankelijk van
ten eerste de missie en die visie van de projectontwikkelaar en ten tweede de specifieke projectsituatie,
wordt een strategie gekozen. De strategie bepaald in grate mate de financieringsbehoefte van de
projectontwikkelaar.
Voordat een ontwikkelaar bereid is om te investeren in een ontwikkeling wordt een haalbaarheidsanalyse
{HBA) opgesteld waarin de stichtingskosten (STIKO), opbrengstverwachting en planning van het project
warden vastgesteld. Bij projectontwikkeling gaan de kosten voor de baat uit. Voor de financiele analyse
van zijn projecten, maakt de ontwikkelaar dan veelal ook een kosten-baten analyse. Die het
projectresultaat uitdrukt in absolute winst. In het kader van het analyseren en beheersen van risico's zijn
discountend cashflow analyses adequater. Waarbij de IRR methode het beste de risico's van de cash flows
kan weergeven uitgedrukt in rendement.

25

(

"Ondernemend Ontwikkelen"

3

Reinout Huisman

(Vastgoed)Financiering

Het doel van het hoofdstuk is het in kaart brengen hoe vastgoed gefinancierd wordt. In paragraaf 3.1.
wordt het verschil tussen projectfinanciering en bedrijfsfinanciering uitgelegd . Waarna in paragraaf 3.2
dieper op projectfinanciering wordt ingegaan. Tot slot volgt in paragraaf 3.3 de resume van dit hoofdstuk.

3.1

Projectfinanciering versus Bedrijfsfinanciering

Projectfinanciering is een belangrijk financieringsverhicle en -vorm om grootte kapitaalintensieve
projecten te financieren. Horchner [2008] geeft voor PF de volgende definitie:

11

Projectfinanciering is de financiering van een specifiek economische eenheid {lees: het project). Hierbij
kijkt de ge/dgever in eerste instantie naar de kasstromen en winsten van deze economische eenheid om als
bran van financiering te dienen, waarvan de lening moet warden terug betaald en waarbij de activa het
onderpand voor de lening is."

Het financieren van projecten vindt, in tegenstelling tot bedrijfsfinancieringen, niet plaats op basis van
een portfolio van projecten of activa . Voor bedrijfsfinancieringen is vaak sprake van een lopend bedrijf,
met een bestaand management, met verschillende activiteiten en onderpanden. Bij projectfinanciering
gaat het om een uniek project en vindt het financieren plaats op basis van de kasstromen van het project.
Modigliani en Miller (1958] toonden in hun theorie dat in een perfecte markt, zonder transactiekosten of
belastingen, financieringsbeslissingen irrelevant zijn voor de waarde het bedrijf. Een bedrijf dat geheel uit
eigen vermogen of vreemd vermogen gefinancierd wordt, zou in de theorie dezelfde waarde
vertegenwoordigen. De belastingvoordelen op rente creeren echter een bias voor vreemd vermogen
financiering. Daarnaast is er ook een prijs faillissementskosten wat een bias creeert voor eigen vermogen
financiering. Theoretisch gezien is de meest lonende kapitaalstructuur in een bedrijf gelijk aan de
verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, wanneer de kosten die ontstaan van het
anticiperen op faillissement wordt gecompenseerd door het belasting voordeel.
Volgens Boot (2005] wordt de waarde van de onderneming gecreeerd aan de activakant van de balans, en
niet de passiva kant. Het resultaat van de onderneming wordt bepaald door de productiemiddelen van de
onderneming die ingezet worden om waarde te creeren. Productiemiddelen zijn de dragers van de
productiefactoren: arbeid, kapitaal, grondstoffen, energie en kennis. Aangezien de wijze van financiering
de totale verwachte kasstromen en risico's die voortkomen uit de ondernemingsactiviteit in principe
ongemoeid laat (bij afwezigheid van fricties wel te verstaan), is de waarde van de onderneming
ongevoelig voor de wijze van financiering.
Esty [2003] geeft te kennen dat de kapitaalstructuur voor projectfinanciering wel van groat belang is.
Kapitaalstructuren be"invloeden de investeringsbesluiten van kapitaal intensieve projecten en dus
totstandkoming van de toekomstige cashflows . Gelet op de kapitaal intensiviteit van het ontwikkelen van
vastgoed (productiemiddel), is voor de projectontwikkelaar de beschikbaarheid over (vreemd) vermogen
essentieel. Voor een zelfstandige projectontwikkelaar creeert projectfinanciering extra waarde, doordat
hij projecten ontwikkelen kan en zodoende ontwikkelwinsten kan realiseren. Voor een zelfstandige pur
sang projectontwikkelaar is een bedrijfsfinanciering veelal geen mogelijkheid, omdat deze geen asset op
zijn balans heeft die als onderpand kunnen dienen .
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Dit komt omdat projectontwikkelaars er veelal voor kiezen om een project van de balans af te financieren,
vanuit een speciale voor het project opgezette vennootschap. Zodat risico's van het project ook aIleen van
invloed zijn op het project en niet op de eigen bedrijfsbalans. Daarnaast warden de ontwikkelde projecten
verkocht.
Orn zijn bedrijfsvoering te kunnen financieren is vraag naar projecten en daarmee projectfinanciering van
groot belang. Modigliani en Miller [1958] refereren naar bedrijfsfinanciering terwijl Esty [2003) de
vergelijking tussen bedrijfsfinanciering en projectfinanciering trekt. Voor projectontwikkelaars met een
portfolio van activa op zijn balans, behoort een bedrijfsfinanciering wel tot de mogelijkheden.
Ontwikkelaars met een porfolio van activa zijn, ontwikkelende bouwers, ontwikkelende beleggers en
ontwikkelaars gelieerd aan financiele instellingen .
Het financieringsvraagstuk is volgens Boot [2005] veeleer een verdelingsvraagstuk: hoe de door de
activiteiten van de onderneming gecreeerde kasstromen en risico's warden verdeeld over de financiers.
Kern van de analyse is vervolgens hem een marktwaarderingsvraagstuk waarbij verwacht rendement en
risico, dus de kansverdeling van de kasstromen, centraal staan. Deze bepalen tezamen de marktwaarde.
Een hoger verwacht rendement leidt tot een hogere marktwaarde van een vermogenstitel, een hoger
risico heeft een negatieve invloed op de marktwaarde.

3.2

Projectfinanciering

De risico-rendementsverhouding staat bij projectfinanciering centraal. De projectfinancier prijst de risico's
doormiddel van de hoogte van de lening en/of de financieringskosten. Voor een vastgoedfinanciering valt
te denken aan alle risico's omtrent zaken die nodig zijn voor het succesvol realiseren van een
vastgoedobject. Risico's van een project zijn grofweg te verdelen naar techniek, juridisch, financieel,
commercieel, politiek-bestuurlijk en maatschappelijk [RISMAN, 1996].
De kern van projectfinanciering is volgens Horchner [2008] dat de projectfinancier altijd ns1co/rendementsanalyse maakt, waarbij deze alle zaken betrekt die op het project van invloed zijn. Door de
projectfinancier wordt getracht om deze zaken zoveel mogelijk te kwantificeren, waarbij scenarioanalyses
bij uitstek geschikt zijn .
Horchner [2008] benadrukt dat voor het maken van scenarioanalyses betrouwbare en voldoende
projectinformatie beschikbaar is. Projectontwikkelaars kunnen deze informatie aandragen, maar dat zal
voor de eigen analyse van financiers over het algemeen niet voldoende zijn.
De benodigde
projectinformatie kan betrekking hebben op zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses met betrekking
op de haalbaarheid van het project.
Projectfinanciering vindt in het algemeen plaats in de vorm van een lening verstrekt door een bank aan
een zoals eerder beschreven voor een project opgerichte ontwikkelings- of projectvennootschap, ook wel
een Special Purpose Vehicle (SPV) genoemd. Door het isoleren van de asset in SPV vermindert de kans op
'risicobesmetting', het fenomeen dat een falend project een gezond bedrijf mee de afgrond in neemt. De
financier vereist veelal dat de SPV slechts een project op de balans heeft. Dit in verband met het beheren
van de uitstaande lening.
Theoretisch gezien beperkt projectfinanciering zich tot het verstrekken van financiele middelen ter
financiering van een project. In theorie kunnen bij faillissement eventuele schuldeisers alleen aanspraak
maken op het project, ook wel non-recourse financiering genoemd. Gelet op de risicomijdendheid van
financiers is dit slechts zelden het geval. In de praktijk is er echter vaak sprake van limited-recourse
financieren. In deze financieringsvorm kunnen schuldeisers bij faillissement niet alleen aanspraak maken
op het project maar ook nog op andere zaken die waarde vertegenwoordigen. Hierbij moet gedacht
warden aan holding garanties, andere projecten en zelfs persoonlijke bezittingen .
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Naast de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van het project spelen er bij de financieringsaanvraag
een aantal ander zaken een rol. Namelijk de financiele draagkracht en garanties van de achterliggende
partij. Deze kunnen doorslag geven wanneer de risico's van een project te groot, dan wel niet goed
genoeg analyseerbaar zijn . Naast de financiele kwaliteit van de projectontwikkelaar is ook de kwaliteit van
de financieringsstructuur van de SPV van belang. Het eigen vermogen in de SPV komt van de
aandeelhouders en het vreemd vermogen van de externe financier, zie figuur 3.1 .

Aandeelhouders
inSPV

Financiele
lnstellingen

~iguur 3 l

3.2.1

SPV.

Financieringsstructuur

Een standaard financieringsstructuur van een project ziet er in mate van oplopend risico als volgt uit:
hoofdlening (senior debt), achtergestelde lening (mezzanine lening) en eigen vermogen (equity), zie figuur
3.2. De onderlinge verhouding tussen het vreemd en eigen vermogen geeft een indicatie van de risicoinschatting van het project .
Eigen vermogen (Equity)
Het eigen vermogen, veelal verstrekt door de projectontwikkelaar, is de basis voor financiers om het
project te lenen. Aandeelhouders hebben over het algemeen recht op de waarde ontwikkeling van het
project, maar hebben ook als laatste recht op de kasstromen waardoor het risicoprofiel het hoogst is.
Gezien het groter risicogehalte van eigen vermogen streven de verstrekkers ervan naar een substantieel
hoger rendement in vergelijking met financiers. Voor financiers heeft het inzetten van eigen vermogen
van de projectontwikkelaar twee functies. Ten eerste dient een bufferfunctie als veiligheidsmarge die
eventuele financiele schokken kan opvangen. Ten tweede de verankerfunctie, wat inhoudt dat een
financier niet wil dat een projectontwikkelaar eenvoudig uit een project kan stappen. Door de eigen
vermogen inbreng hopen financiers dat de projectontwikkelaar voldoende belang en motivatie heeft om
het project tot een succesvol einde te laten brengen [Horchner, 2008).
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Achtergestelde lening (Mezzanine)
Mezzanine kan in verschillende vormen gestructureerd worden. Doordat de mezzanine financiering het
financieringstekort tussen senior debt en het equity opvult kan deze zowel de eigenschappen van debt als
equity hebben. De tussenliggende positie van mezzanine resulteert in unieke risico en rendement
karakteristieken, doordat mezzanine investeerders claims hebben die achtergesteld zijn aan de senior
lenders maar de voorrang hebben boven de equity investors. Mezzanine investeringen worden duurder
geprijsd dan senior debt, maar goedkoper dan equity. In sommige gevallen wordt mezzanine zo
gestructureerd, dat debt eigenschappen geconverteerd kunnen word en naar equity eigenschappen, zodat
bij het behalen van een bepaalde hurdle rate de mezzanine investeerder een deel van de ontwikkelwinst
verkrijgt
Hoofdlening (Senior Debt)
De financiering van een project bestaat voor het grootste deel uit de hoofdlening. Deze financieringsvorm
bestaat veelaal uit meer dan de helft van de totale financiering van het project. De hoofdlening is niet
achtergesteld aan de andere leningen en hebben daarom bij financiele problemen het eerste recht op de
financiele middelen die dan voor handen zijn. Er zijn twee hoofdvormen senior debt: unsecured loans en
secured loans. Bij een unsecured loans vraagt de financier geen onderpand en rekent deze er uitsluitend
op dat de kasstromen van de onderneming voldoende zullen zijn om de lening terug te kunnen betalen .
Secured loans zijn echter gebruikelijk binnen de vastgoedsector. Bij deze lening vorm wordt wel extra
onderpand gevraagd om extra zekerheid te verkrijgen voor de terugbetaling van de lening [Horchner,
2008].

3.2.2

Fasen van een project en financiering

Volgens Pitschke en
Bone-Winkel
(2005] zijn
projectontwikkelaars over het algemeen
ondergekapitaliseerd. Hiermee bedoelen zij, dat projectontwikkelaars veelal niet in staat zijn om het
gehele ontwikkelproces uit eigen middelen te betalen. Pitschke en Bone-Winkel (2005] stellen dan ook dat
projectontwikkelaars voor het ontwikkelen van vastgoed in grote mate afhankelijk zijn van bancaire
leningen. Net als de projectontwikkelaar, zoals beschreven in paragraaf 2.3. , onderscheid ook een
financier voor een vastgoedproject een aantal fasen: die initiatieffase, de verwervingsfase, de
realisatiefase en de exploitatiefase. Per fase verschilt de financieringsvorm, namelijk eigen middelen,
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grondfinanciering, projectfinanciering, bouwfinanciering en tot slot een beleggingsfinanciering, zie figuur
3.3.
In de initiatieffase wordt met minimale middelen getracht de haalbaarheid van een potentiele
ontwikkeling vast te stellen. De financiering in de initiatieffase is bijna altijd voor de projectontwikkelaar
zelf en betaalt hij uit eigen middelen. In deze fase wordt dan ook getracht de cashflow zo neutraal
mogelijk te houden. Een ontwikkelaar is pas bereid om in een ontwikkeling te investeren wanneer deze
binnen een afzienbare tijd ontwikkeld en verkocht kan worden. Projectontwikkeling kan gepaard gaan
met forse voorinvesteringen en de ontwikkelaar wil er zo zeker mogelijk van zijn dat deze terug warden
verdiend (Sorge, 2004].
In de verwervingsfase kunnen grand en/of herontwikkelingsprojecten warden verworven . Voor het
aankopen van een (grond)positie wordt door de projectontwikkelaar meestal gezocht naar externe
financiering. Voor een grondfinanciering is het van belang dat er een goedgekeurd bestemmingplan
aanwezig is en of dat de aanvang van de realisatie van het project binnen afzienbare tijd kan warden
gerealiseerd. Herontwikkelingsprojecten die nog cashflow genereren uit huurstromen zijn ten eerste
gemakkelijker extern financierbaar door middel van een beleggingsfinanciering. Cashflow genererende
posities geven de ontwikkelaar ten tweede de financiele ruimte om, wanneer nodig, nog even te
parkeren . Het project wordt geherfinancierd naar een hogere projectfinanciering veelal tegen hogere
financieringskosten, wanneer daadwerkelijk herontwikkeld gaat warden. De reden hiervan is, dat het
risicoprofiel van de lening verandert en voor de herontwikkeling investeringskosten gemaakt moeten
worden [Hi:irchner, 2008].
Afhankelijk van het risicoprofiel van het project en de fase zal de ontwikkelaar meer of minder externe
financiering kunnen aantrekken en zelf meer of minder eigen vermogen moeten inbrengen. De hoogte
van de externe financiering bepaalt ook de financieringskosten, de projectontwikkelaars zal daarom
kritisch moeten bekijken of zijn financiele positie aan deze verplichting kan voldoen. Wanneer de
ontwikkelaar geen projectfinanciering heeft gearrangeerd, zal tijdens de realisatiefase een
bouwfinanciering nodig zijn. Voor de financier is het ondermeer belangrijk of de geraamde bouwkosten
niet warden overschreden en of er een afnemer is bij het gereedkomen van het project. lndien er geen
afnemer is, is de mate van voorverhuur van belang. Andere wegingsfactoren voor kredietvertrekking zijn
de kwaliteit en ervaring van de betrokken projectontwikkelaar. Bij verkoop / oplevering aan de belegger
wordt de projectfinanciering afgelost en omgezet in een beleggingsfinanciering. In de situatie dat de
beleggersmarkt tegenzit ten tijde van deze herfinanciering, moet de projectontwikkelaar veelal tegen
andere financieringscondities bij de ontwikkeling betrokken blijven [Hi:irchner, 2008].
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3.2.3

Prijzen van het risico van de financiering

De volgende factoren zijn van invloed op de bepaling van een risicoprofiel voor financiering van vastgoed:
•
het stadium van ontwikkeling;
•
het percentage verhuurd of het aanwezig zijn van een eindbelegger;
•
het percentage gefinancierd (verhouding EV/VV, ook we! leverage genoemd);
•
de algemene marktsituatie en toekomst verwachtingen.
•
kwaliteit van de stenen (locatie, locatie, locatie, courantheid en vormgeving etc);
•
complexiteit van het project naar aard en omvang.
Het prijzen van het risicoprofiel van de ontwikkeling en de fase waarin deze verkeert, komen uiteindelijk
tot uitdrukking in ten eerste de loan-to-cost of loan-to-value ratio. Ten tweede in de financieringskosten
die gerekend warden voor de verstrekking van de lening.
Orn inzicht te krijgen in de onderliggende marktwaarde van de financiering (het project) gebruiken
financiers de loan-to-value (LTV) en loan-to-cost (LTC) ratio's. Afhankelijk van risicoperceptie van banken
verschuift de ratio tussen eigen vermogen en vreemd vermogen . Hoe hoger het risicoprofiel, des te
minder krediet de bank verschaft en des te meer de onderneming eigen vermogen zal moeten inbrengen.
De bank is geen ondernemer, dus worden zoveel mogelijk risico naar de ondernemer overgedragen. Ten
eerste wil de bank niet opdraaien voor de mogelijke cost overruns. Ten tweede wil de bank niet het risico
!open dat wanneer marktwaardes dalen, de waarde van de lening moet warden afgewaardeerd. Ten
derde bestaat er bij oplevering van het project de kans op een leegstandrisico's. Daling van de
marktwaardes, cost overruns en het leegstandrisico gaan zodoende ten koste van de projectwinst van de
ontwikkelaar. Tot slot bestaat in het "uiterste" geval de kans dat de ondernemer niet aan zijn
verplichtingen kan voldoen (in default gaat) en het project verkocht moet word en tegen executiewaarde,
die circa 80% van de marktwaarde is.
Voor de projectontwikkelaar bestaan de financieringkosten van een financiering normaal uit de rente
kosten en de provisies . De rente kosten bestaan uit de Euribor + Risicotoeslagen en eventuele
liquiditeitstoeslagen. Voor projectfinancieringen wordt tevens nog een afsluitprovisie en een eindprovisie
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gerekend. Zowel de risicotoeslagen, liquiditeitstoeslagen en provisies warden uitgedrukt in basispunten.
De rente en provisies vormen samen de financieringskosten . De Euribor staat voor Euro Interbank Offered
Rate. Euribor is de interbancaire rente waartegen 57 Europese baken bereid zijn leningen in Euro's aan
elkaar te verstrekken. Euribor is een reele graadmeter voor de kosten van geld. De Europese Centrale
Bank bepaalt de tarieven van de Euribor die voortvloeien uit economische omstandigheden zoals
economische groei en inflatie.

3.2.4

Risico en projectfinancieringstrategie

Horcher (2008) benadrukt dat voor een financieringsstrategie de term risk-reward strategy van belang is.
Deze term houdt in dat voor de bereidheid om meer risico (risk) te lopen ook een hogere vergoeding
(reward) past. Gerelateerd hieraan zijn er twee strategieen te onderscheiden die zowel voor een
projectontwikkelaar als een financier kunnen gelden, namelijk een defensieve en een offensieve
financieringsstrategie. In het geval van een defensieve financieringsstrategie wil de projectontwikkelaar
vanuit risico overwegingen niet maximaal leveragen en de financier geen hoge financieringsratio's
verstrekken of risico's dragen waardoor kan warden gedeeld in de upside potential van het project. Voor
een offensieve financieringstrategie geldt precies het omgekeerde (zie figuur 3.4).
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3.3

Resume

Gelet op de kapitaal intensiviteit van het ontwikkelen van vastgoed (productiemiddel) is voor de
projectontwikkelaar de beschikbaarheid over (vreemd) vermogen essentieel. Voor een zelfstandige pur
sang projectontwikkelaar is een bedrijfsfinanciering veelal geen mogelijkheid, omdat deze geen een
portfolio van projecten of activa op zijn balans heeft die als onderpand kunnen dienen . Bij
projectfinanciering gaat het om een uniek project en vindt het financieren plaats op basis van de
kasstromen van het project . Voor een zelfstandige pur sang project ontwikkelaar 'creeert'
projectfinanciering extra waarde, doordat hij projecten ontwikkelen kan en zodoende ontwikkelwinsten
kan realiseren . Benadrukt dient te warden dat de projectontwikkelaar echte waarde creeert in het
vastgoedobject en niet op de manier waarop hij gefinancierd is. De verkoop van het vastgoedobject
resulteert immers in zijn projectresultaat.
De risico-rendementsverhouding staat bij projectfinanciering centraal. Het prijzen van het risicoprofiel van
de ontwikkeling en de fase waarin deze verkeert, komt uiteindelijk tot uitdrukking in de
financieringsratio's (LTC) die de bank bereid is te verstrekken en de risicotoeslagen die hiervoor gerekend
warden. Door het verminderen van risico's met behulp van actief risicomanagement kunnen
financieringsratio's verhoogd worden en risicotoeslagen verlaagd . De financieringsratio's bepalen het
benodigd eigen vermogen en het eigenvermogensbeslag van de ontwikkelaar. De financieringsratio's in
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combinatie met de risicotoeslagen zijn van grate invloed op de uiteindelijke financieringskosten van het
project.
De financieringstrategie die de projectontwikkelaar aanhoudt is afhankelijk ten eerste van zijn missie en
visie en wordt in grate mate be'invloed door de risk-reward strategy van banken . Afhankelijk van de
strategie van banken wordt het eigen vermogen waarover de ontwikkelaar beschikken kan in projecten
ge'investeerd.
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Vastgoedcyclus

De vraag naar vastgoed is afhankelijk van de situatie binnen de algemene economie en het aanbod van
kapitaal uit de financiele markten, In paragraaf 4.1 wordt de invloed van de algemene economie op de
vastgoedmarkt beschreven. De financiele markten en het aanbod van kapitaal wordt in paragraaf 4.2
nader toegelicht. Paragraaf 4.3 belicht expliciet de correlatie tussen de bankcrisis en vastgoedcycli. In
paragraaf 4.4 is beschreven wat crisis voor gevolg heeft op projectniveau. Tot slot wordt dit hoofdstuk in
paragraaf 4.5 afgesloten met een resume .

4.1

lnvloed van de Algemene Economie op de Vastgoedmarkt

De vastgoedmarkt is vatbaar voor cyclische schommelingen . Volgens Phyrr, Born en Roulac, (1999] maakt
de literatuur onderscheid in micro-economische en macro-economische cycli. De microcyclus wordt
omschreven als een cyclus ontstaan op stadsniveau, stadsdeelniveau of locatieniveau . Macro
economische cycli ontstaan op internationaal, nationaal en regionaal niveau. Ratcliffe [2002] voegt hier
nog aan toe dat internationale markten in steeds grotere mate de nationale en locale markten
be'invloeden .
De meest betrouwbare indicatoren voor de vraag naar vastgoed zijn huurprijzen en de marktwaarde.
Vraag naar commercieel vastgoed is afhankelijk van de prijs en de NCW van de verwachte huurstroom.
Zowel de huurstroom als de marktwaarde van vastgoed zijn op hun beurt weer afhankelijk van onder
andere demografische factoren, inkomstengroei, rente, inflatie, werkgelegenheid [Hancock, 1997, Herring
,1999 en Conner, 2003]. Ook het sentiment en veranderende voorkeuren van consumenten en bedrijven,
hebben een belangrijk aandeel in de vraag [Hancock, 1997 en Conner, 2003]. Pyhrr [et al, 1999]
concluderen dat zowel de economische- als vastgoedliteratuur laat zien dat economische factoren en
kasstroomvariabelen en daardoor de resultaten in de vorm van rendement cyclisch zijn.
Herring en Wachter (1999] analyseerden de vastgoedcycli van Zweden, Thailand, Japan en USA en konden
vaststellen dat vastgoedprijzen stegen als reactie op een stijgende vraag. Deze prijsstijging wordt in het
bijzonder veroorzaakt door stijgende grondprijzen, veel meer dan bijvoorbeeld een stijging in de
bouwkosten [Herring en Wachter, 1999 via Carey, 1990]. Ook stijging van de huurprijs als reactie op de
toenemende vraag draagt bij aan de stijging van de vastgoedprijzen. In het geval dat de prijzen van het
bestaande commerciele vastgoed boven de vervangingswaarde stijgen, worden projectontwikkelaars
geprikkeld om nieuwe ontwikkelingen op te starten .
Doordat nieuwe vastgoedontwikkelingen een lange voorbereidingstijd kennen kan het soms nog jaren
duren voordat deze op de markt komen [Herring en Wachter, 1999). Door tussentijdse
marktschommelingen tijdens het ontwikkelproces kan de haalbaarheid van de ontwikkeling in gevaar
komen. Phyrr et al. [1999] beschrijven dat door de geschiedenis heen is gebleken dat vastgoedcycli van
grate invloed zijn op het financieel succes of mislukking van vastgoedinvesteringen . Omdat deze een
enorme impact hebben op het rendement, het risico en de investeringswaarde.

4.2

lnvloed van de Financiele markten op de Vastgoedmarkt

Vastgoed kent, in vergelijking met andere goederen, een hoge eenheidsprijs. Gezien dit feit is voor
ondernemingen die vastgoed ontwikkelen of aankopen, de beschikking over (vreemd) vermogen
noodzakelijk. Een belangrijke factor voor de vraag en het aanbod van vastgoed is dat
vastgoedinvesteerders en projectontwikkelaars kunnen beschikken over financiele middelen en de
financieringskosten die hier tegenover staan . Financieringskosten be'invloeden zowel de vraag als het
aanbod van nieuwe vastgoedontwikkelingen. Op de vraagzijde be°fnvloeden rentestanden de
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betaalbaarheid en dragelijkheid van de financieringskosten, ten opzichte van huurinkomsten . Lage
rentestanden vertalen zich in hogere prijzen en vice versa . Op de aanbodzijde veroorzaakt een hogere
rentestand hogere ontwikkelkosten gezien het feit dat financieringkosten een groat deel uitmaaken van
kosten die gemaakt warden bij de ontwikkeling van vastgoed. Hoge rentestanden be"invloeden de vraag
op korte termijn. Op de lange termijn drijft het gebrek aan nieuw ontwikkeld vastgoed de prijzen op
(uitgaande van een continu stijgende vraag) waardoor uiteindelijk de waarde van het vastgoed hoger
wordt dan de kosten . Wanneer de rente vermindert en prijzen stijgen brengt dit een acceleratie in nieuwe
ontwikkelingen teweeg. De ontwikkelkosten verminderen bij een !age rentestand, maar stijgen wanneer
de vraag naar nieuw vastgoed aanblijft door de stijging van materiaal- en arbeidskosten . De
beschikbaarheid van kapitaal be"invloedt eveneens het aanbod van nieuwe producten. Beschikbaarheid
van kapitaal is afhankelijk van het risicoprofiel van het vastgoedobject. Is het risicoprofiel van een
vastgoedobject/type groat, dan wordt een lening moeilijk verkregen. Een hoger risicoprofiel leidt tot
hogere financieringskosten en lagere financieringsratio's kunnen resulteren in een beperkt aanbod van dit
vastgoedtype.
De mate van beschikbaarheid en de prijs van kapitaal hangt af van de situatie op de financiele markten.
Net als de vastgoedmarkt veranderen de kapitaal- en geldmarkten met de tijd. De beschikbaarheid en de
prijs van het kapitaal warden zodoende bepaald door het investeerders sentiment en factoren die uniek
zijn voor het specifieke investeringsegment. De financiele markten zijn onder ander gevoelig voor:
•
cyclische veranderingen;
•
toenemende mate van Globalisering;
•
veranderingen in wet en regelgeving;
•
veranderende rol van de overheid .
Veranderende marktomstandigheden resulteren in veranderende behoeften van kapitaal verstrekkers en
gebruikers. Anderson [2001] beschrijft dat economische / financiele belangen in vastgoed in verscheidene
vormen voorkomen, namelijk direct en indirect, privaat of publiek verwerkt in een spectrum van eigen
vermogen en vreemd vermogen schuldeffecten. De voorkeur van investeerders, evenals de waarde en de
belangen, die zij aan vastgoedinvesteringen geven, verschillen aanzienlijk. Deze warden be"invloed door
factoren zoals de risico-/ rendementsperceptie, indirect of direct investeringen en fiscaliteit. Door deze
marktsegmentatie zijn er verschillende soorten arbitrage strategieen binnen de Real Estate Investment
markt ontstaan. Onder arbitrage verstaat men binnen de financiele markten het kopen van een effect
tegen een lagere prijs in een markt en gelijktijdig het verkopen van dit effect tegen een hogere prijs in een
andere markt.
Vanuit de vastgoed investeringsgedachte verwijst deze term meer naar diverse transacties waarvan een
investeerder wil profiteren door waardediscrepanties binnen of tussen markten te benutten. Dit kan
doormiddel van het verwerven en opnieuw verpakken en verkopen van een effect in een of meerder
markten. Eenvoudig gezegd betekent de arbitrage van onroerend goed op kapitaalmarkten, het kopen van
onroerend goed of onroerend goed effecten tegen een ondergewaardeerde waarde en door vervolgens
het effect of het onroerend goed opnieuw te herstructureren, herpositioneren of opnieuw te verpakken
om vervolgens te verkopen tegen een hogere waarde.
Deze veranderende behoeften van kapitaal verstrekker en gebruikers hebben in de loop van de jaren een
breed scala aan investerings- / financieringsvormen geproduceerd. Dat de vastgoedkapitaalmarkt in de
jaren veranderd is kan warden afgeleid uit het twee kwadranten model, zie figuur 4.1, dat zich verder
ontwikkelt heeft tot het vierkwadranten model.
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Aan deze 4 kwadranten kunnen ook nog belastingafwegende factoren worden toegevoegd . Aan de hand
hiervan kunnen volgens Anderson [2001] de fundamentele karakteristieken van de investerings- /
financieringsvormen en strategieen van vastgoed worden onderverdeeld over drie assen, zie figuur 4.2.
1. Public/ Private;
2. Debt/ Equity;
3. Taxable / Tax-extempt

Equity

Public
Debt
Figuur 4.2 Fundamentele karakteristieken van vastP,oed 1_8ron Anderson. 2001)

Door het onroerend goed of effect denkbeeldig over de assen te bewegen, bestaat de mogelijkheid om
waarde aan de investering toe te voegen . Deze assen uiten zich in binnen de Real Estate Finance markt tot
de investerings- / financieringsvormen zoals weegegeven in tabel 4.1.
lblher [2003] beschrijft in zijn onderzoek dat in de Anglo-Amerikaanse vastgoedmarkten de innovatieve
financieringsinstrumenten, voor projectontwikkeling, bij het standaard repertoire horen van
gespecialiseerde instituten. Dit valt te verklaren doordat banken in de Angelsaksische
projectfinancieringsratio's van 70-75% LTC verstrekken . De bank financier! de laatste 25-30% niet of
wordt als EV geprijsd [Ratcliffe, 2002].
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In deze tabel wordt met Public niet de overheid bedoeld, maar publieke verhandelbaarheid van de asset,
op bijvoorbeeld de beurs . Ter verduidelijking, de overheid financiert wel vastgoed met publieke
doeleinden, maar dit houdt niet in dat de lening (asset) publiek verhandelbaar is. Wanneer men de drie
assen daaropvolgend aanschouwt vanuit de PO speelveld, dan kan public wel gezien warden als publieke
partij . Afhankelijk van de ontwikkelopgave kan de PO dienvolgens de financieringsstrategie bepalen, door
gebruik te maken van de assen.
Terugkomend op de investerings-/ financieringsvormen hebben deze, volgens Corner [2003], de
efficientie van de vastgoedkapitaalmarkten verbetert en hierdoor de effecten van de vastgoedcyclus
getemperd . Door het ruime aanbod in investerings- / financieringsvormen, was er gemakkelijker en in
ruimer mate kapitaal beschikbaar voor de vastgoedmarkt . Anderson [2001] vindt dat de vastgoedmark,
transparanter en liquider is geworden. Hij geeft hiervoor de technologische vooruitgang en de
toegankelijkheid tot de publieke markt als hoofdredenen . Echter geeft Corner [2003] ook te kennen dat
een vraagstop zoals tijdens de tech bubble in 2001 nog steeds een gebrek aan evenwicht in de markt kan
veroorzaken.
De keerzijde van de medaille is echter dat financiele arbitrage ook verkeerd kan uitpakken. Ter
verduidelijking, is de meest gangbare vorm van arbitrage in de vastgoedkapitaalmarkt is het verpakken
van individuele vastgoedhypotheken in Collateralized Mortgage Back Securities (CMBS) pools, welke
verkocht warden in de publieke markt [Anderson, 2001). De CMBS warden in meerdere risicoklassen
onderverdeeld. Van zeer solide tot zeer riskant, waarbij de rentevergoeding is gekoppeld aan het risico.
Het verpakken van subprime hypotheken in de U.S.A. heeft geleid tot de kredietcrisis en de daarop
volgende economische crisis. De vraagstop en de kredietstop hebben samen geresulteerd in een
vastgoedcrisis.

4.3

Vastgoedcycli en bankcrisissen

Desondanks alle verschillende investerings- / financieringsvormen die zich in de loop der jaren ontwikkeld
hebben, blijven de PO en bouwers in het bijzonder afhankelijk van bancair vermogen (Private Debt). Uit
onderzoek van Hancock [1997) bleek dat, wanneer banken hun kredietvertrekking verminderen , PO en
bouwers niet of nauwelijks in staat om substituten te kunnen vinden voor kredieten. Dat de
vastgoedmarkt zeer afhankelijk is van bancair vermogen komt tijdens de kredietcrisis / economische van
crisis wederom pijnlijk aan het licht. Uit onderzoek van Hancock [1997) bleek dat de algemene
economische condities en bancaire kapitaal in het bijzonder van significant invloed zijn op activiteiten
binnen de vastgoedmarkt . Volgens Herring en Wachter [1999) vertDnen vastgoedcycli en bankcrisissen
correlatie, zie figuur 4.3.
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Banken zijn actief geraakt op de vastgoedmarkt omdat deze attractief en winstgevend bleek te zijn. De
verwachte en werkelijke rendementen op vastgoedfinancieringen waren vaak hoger dan die van
bedrijfsfinancieringen [Herring en Wachter, 1999].De bereidbaarheid tot en de mate van
kredietverstrekking van banken is volgens Herring en Wachter [1999] afhankelijk van 3 factoren;
•
De waarde van het eventuele vastgoedbezit van de bank;
•
De waarde van de leningen ten opzichte van het onderpand;
•
De risicobeoordeling omtrent vastgoedfinanciering.
lndien een bank vastgoed in bezit heeft en deze in waarde stijgen, dan stijgt logischerwijs de economische
waarde van de bank zijn kapitaal. Als de marktwaardes van het onderpand (het vastgoedobject) van de
uitstaande leningen stijgen, vermindert dit het risico op verlies van de uitstaande leningen. Hierdoor is het
voor banken mogelijk om meer en hogere leningen te verstrekken zonder de kans op faillissement te
vergroten [Herring en Wachter, 1999].
Stijgende vastgoedprijzen (marktwaardes) hebben ook invloed gehad op de inschatting van de probability
of a default (PD), die ban ken toepassen bij het verstrekken van nieuwe vastgoedfinancieringen. PD is een
parameter in Basel (voor dit onderzoek nog Basel I) die wordt gebruikt om het garantievermogen vast te
stellen. Basel I is in 1988 ge'introduceerd in 100 landen en beoogt een internationaal gestandaardiseerd
stelsel van regels te geven voor het bepalen van mini male kapitaalvereisten van banken. Een bank diende
voor elk verleend krediet 8% eigenvermogen aan te houden als garantievermogen. Het garantievermogen
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dient eventuele verliezen in de debiteurenportefeuille van de bank op te vangen [Pitschke, 2005]. De PD
in Basel geeft weer wat de waarschijnlijkheid is dat de lening niet wordt afgelost. Wanneer er voor de
lening een lage PD wordt vastgesteld bevordert dit de mate van kredietverstrekking. lmmers hoe minder
garantie vermogen er moet warden aangehouden, des te meer leningen er versterkt kunnen warden.
Echter resulteert een subjectieve of onnauwkeurige bepaling van de PD in een grate kans dat de
kredietnemer niet aan de verplichtingen jegens de kredietgever kan voldoen. In de financiele wereld
spreekt men dan over een default.
Herring en Wachter [1999] stellen dat de bereidwilligheid van banken om in grate mate
vastgoedfinanciering tegen hoge financieringsratio te versterken, afhankelijk blijkt van de mate waarvoor
de bank en zijn supervisors vatbaar zijn voor disaster myopia (risicobijziendheid) . Doordat
vastgoedcrashes niet dagelijks voorkomen en de laatste crash moeilijk voor de geest is te halen, is volgens
de beschikbaarheidheuristiek de subjectieve kans erop zoals gevoeld door het individu daarom klein.
Omdat vastgoedcrashes zeer zelden voorkomen daalt de subjectieve kans hierop tot vrijwel nul. Het
individu gedraagt zich alsof de kans erop daadwerkelijk vrijwel nul is. Vanzelfsprekend stijgt de subjectieve
kans op een ramp vlak nadat die heeft plaatsgevonden. Het gedrag past zich tijdelijk aan, maar het
individu keert gaandeweg terug naar de oude routine totdat een nieuwe ramp hem 'wakker schudt". Uit
de meeste van de cases die Herring and Wachter [1999] onderzochten bleek dat tenminste een generatie
voorbij ging sinds de laatste crash in vastgoedprijzen.
Door onderlinge concurrentie van ban ken, in wisselwerking met disaster myopia, zijn ban ken erg gevoelig
voor een enorme shock zoals een waardedaling van vastgoedprijzen. Onderlinge concurrentie in
wisselwerking met disaster myopia hebben tot gevolg dat banken hun financieringsratio's verhogen en
financieringskosten verlagen . Echter, wanneer zich er een shock voordoet en de financiele condities
verslechteren en de kans groat is dat vastgoedwaardes dalen, reageren banken veelal overtrokken en
verandert rampbijziendheid naar rampvergroting. Als reactie op de shock stijgen de rentes in de financiele
markten en hun risicopremies warden vergroot om de blootstelling aan dit risico te verminderen. Tevens
wordt de verstrekking van leningen verminderd. Echter, dan zet de abrupte daling in de
kredietverstrekking op de vastgoedmarkt, de reeds dalende vastgoedprijzen nag meer onder druk. De
stagnatie in kredieten vindt niet alleen binnen de vastgoedmarkt plaats, maar in alle sectoren van de
economie, omdat banken trachten hun reserves en eigenvermogensposities te versterken om hoofd te
kunnen bieden aan het verhoogde risico op default [Herring en Wachter, 1999]. Gezien het feit dat
supervisors en regulators oak gevoelig zijn voor rampbijziendheid reageren zij eveneens in een vorm van
rampvergroting . Als reactie op de gestegen subjectieve kans op een ramp, trachten zij het bankensysteem
te beschermen doormiddel van het insisteren van hogere kapitaalratio's en agressievere
voorzorgsmaatregelen tegen potentiele verliezen.
In het geval dat een bank dan in de problemen raakt door een crash in vastgoedwaarde, kan een kleine
percentuele daling in de activa resulteren in een grotere percentuele verandering in de netto waarde van
de bank. Een kleine percentuele verandering in de netto waarde van de bank kan insolvabiliteit tot gevolg
hebben, omdat ban ken net als projectontwikkelaars in hoge mate geleveraged zijn.
Wanneer in het ergste geval blijkt dat de bank op omvallen staat, kan er door despositeurs een storm loop
op hun rekeningen ontstaan. Zodoende warden banken gedwongen om liquide assets te gelde te maken
of leningen af te sluiten tegen nog hogere renten . Naarmate de stormloop aanhoudt wordt de liquiditeit
alleen maar slechter doordat veelal eerst de meest liquide assets verkocht warden . Vastgoed (lening) is
een zeer illiquide asset en kan zeker niet verkocht word en wanneer het nag in aanbouw is. Het verkopen
van distressed vastgoed (leningen) is gezien dit feit veelal niet mogelijk of zal met enorme discounts
(kortingen) gepaard moeten gaan. Concluderend lijdt de verkoop van distressed vastgoed veelal tot
grotere verliezen voor de bank. Voor de bank zit er dan niets anders op dan het distressed vastgoed aan
te houden en waar mogelijk de schade te beperken om faillissement te voorkomen.
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Echter zullen banken volgens Herring en Wachter [1999] niet snel failliet gaan doordat de overheid als
safety net dient. De overheid dient meestal als depositoverzekering, doordat zij banken te hulp schiet
wanneer zij in de problemen zitten. Door dit safety net namen / nemen banken grotere risico. De
rendementen die over de leningen gemaakt warden komen bij de aandeelhouders terecht, terwijl de
depositeurs, waaronder dus indirect de overheid en de belasting betaler de risico's !open. De overheid
zou hierin kunnen optreden, echter reageren zij veelal door het beschermen van de bank voor afstraffing
van de markt, eerder dan de belasting betaler die voor de risico's moet opdraaien. Opgemerkt dient te
worden dat de overheid niet in alle situaties als safety net dient.

4.3.1

Basel II

Sinds 1998 hebben de bankwereld, risicomanagement, toezichthouders en de financiele markten een
significante transformatie ondergaan. Verschillende bankcrisissen hebben zich voorgedaan [Herring and
Wachter, 1999] die volgens Pitschke [2005] ontstaan zijn door verschillende factoren, namelijk door
onderkapitalisatie van banken, vage risicomanagement technieken en tekorten in bank toezicht. Gezien
dit feit is in 2007 Basel II ge'introduceerd. In Basel II wordt aan de hand van het risicoprofiel van de lening
het solvabiliteitsbeslag bepaald. In Basel II dient het solvabiliteitsbeslag tenminste 8% te zijn . Daarnaast
moet er voor een lening met equity eigenschappen een hoger garantievermogen warden aangehouden
dan voor debt lening.
Uit onderzoek van Pitschke [2005] blijkt dat door invoering van Basel II, ten eerste de financieringsratio's
zijn verminderd en ten tweede de financieringskosten gestegen zijn. Volgens Pitschke [2005] ontstaat er
door deze beperkte beschikbaarheid van debt kapitaal een financieringstekort voor projectontwikkelaars.
Als oplossing draagt zij samen werkingsverbanden met kapitaal verstekkers aan.

4.4

Crisis op projectniveau

Projectontwikkelaars willen over het algemeen met een minimum aan eigen vermogen inbreng
ontwikkelen, dit onder andere met het oog op zoveel mogelijk risico's af schuiven op de
kredietverstrekker. Banken trachten over het algemeen hun risico's te minimaliseren door middel van
leningen tegen !age LTV of LTC te verschaffen, garanties en strikte lening overeenkomsten. Echter,
wanneer de concurrentie op de markt toeneemt en rampbijziendheid zijn intrede doet, accepteren
ban ken hogere LTV of LTC, zwakkere garanties en lening overeenkomsten, zonder dat hierbij het risico op
de lening vermindert. Door de marktconcurrentie warden zelfs verstandige kredietverstrekkers
gedwongen in deze gekte mee te gaan. Projectontwikkelaars kunnen zodoende veel projecten
ontwikkelen terwijl de financier voor de risico's opdraait, terwijl hij de projecten moeilijk monitoren kan.
De combinatie van een hoge mate van leverage met assymetric information (principal- agent theory)
tussen de financier en de projectontwikkelaar, kan de projectontwikkelaar er toe doen bewegen om
risicovollere projecten te gaan ontwikkelen [Herring and Wachter, 1999] .
Een nauwkeurige waardebepaling van het vastgoedobject is essentieel voor het onderpand dat bij de
kredietverstrekking door de bank verkregen wordt. Voor de aflossing van de lening is niet de huidige
marktwaarde van belang, maar de toekomstige marktwaarde. loch is het zelfs onder de beste
omstandigheden moeilijk om de toekomstige marktwaarde van projecten te bepalen. De toekomstige
marktwaarde is afhankelijk van factoren als huren, inflatie en waardeverlies door fysieke of functionele
afschrijving en eventuele leegstand. De toekomstige waarde van het vastgoed is tevens erg gevoelig voor
de kleinste veranderingen in rentes en opbrengsten. Wanneer een financier verwacht (al dan niet uit
foutieve taxatie) dat marktwaardes alleen maar blijven stijgen, zijn zij sneller bereid om hoge
financieringsratio's te verschaffen. Echter zijn leningen tegen hoge leverage gevoeliger voor
waardedalingen, waardoor de kans op een default vergroot.
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Dit geldt in het bijzonder wanneer beleggingsfinancieringen of projectfinancieringen tegen hoge LTV
word en gefinancierd. Wanneer een lening tegen een hoge LTV verstrekt wordt en marktwaardes dalen,
kan het gebeuren dat de uitstaande lening van de bank meer waard is dan het vastgoed /onderpand. Voor
projectfinancieringen die tegen LTC warden gefinancierd komt dit scenario minder snel voor, omdat de
marktwaarde van vastgoed niet snel onder de kostprijs van vastgoed daalt. Dach, doordat de
vastgoedcyclus gemiddeld 2-3 jaar achterloopt op de conjunctuur is in de reele economie mogelijk dat
wanneer de bouw in tijden van hoogconjunctuur tegen hoge bouwkosten gestart is dat door
verslechterde marktomstandigheden de marktprijzen dalen. Hierdoor wordt voor de ontwikkelaar het
uiteindelijke ontwikkelresultaat kleiner. Bij tegenvallers in de bouw kan het resultaat zelfs nihil zijn of
leiden tot een verlies. In dit scenario is het mogelijk dat de ontwikkelaar en de lening in default raken.
Een goede inschatting en het monitoren van de werkelijke stichtingskosten is voor een bank van groat
belang. De ontwikkeling wordt namelijk gefinancierd aan de hand van de vordering van het
ontwikkelproces. Wanneer de waarde van uitstaande lening niet overeenkomt met de werkelijk gemaakte
kosten, financiert de bank de ondernemer en niet het vastgoedobject.
Macht een ontwikkeling bijna in default gaan, dan zijn projectontwikkelaar door de hoge mate van
leverage minder geneigd om eigen vermogen bij te storten om het project nog te kunnen redden,
aangezien de bank in dit scenario het meeste profijt heeft van deze kapitaalinjectie. Wanneer de
ontwikkelaar contractueel niet verplicht is, of niet in de mogelijkheid is om eigen vermogen bij te storten,
dan heeft de financier 3 mogelijkheden. Ten eerste kan de financier de projectontwikkelaar een
overbruggingskrediet verstrekken, doormiddel van het bijstorten van 'eigen vermogen'. Wanneer de
marktomstandigheden zijn verbeterd kan de ontwikkeling verkocht warden en de rekening met de
projectontwikkelaar verrekend word en. Ten tweede kan de ontwikkelaar er voor kiezen om het project te
verkopen. Echter zal deze transactie veelal met een korting gepaard gaan waardoor het verlies voor de
financier oploopt. Tot slot kan de financier er in het uiterste geval voor kiezen om het project zelf te gaan
vervaardigen. De financier zal echter te alien tijde proberen te vermijden dat de ontwikkeling op zijn
balans komt te staan, omdat hiervoor een zeer hoog garantievermogen dient te warden aangehouden.

4.5

Resume

De vastgoedmarkt wordt be'invloed door micro-economische en macro-economische cycli. lnternationale
cycli be'invloeden in steeds grotere mate de nationale en locale vastgoedmarkten. De meest betrouwbare
indicatoren voor de vraag naar vastgoed zijn huren en marktwaardes. Beiden spelen in de toekomstige
Netto Contante Waarde (NCW) van de investering een groat belang. Huren en marktwaardes worden
bepaald door algemeen economische factoren als, demografie, inkomstengroei, inflatie, rente en
werkgelegenheid.
Door vraag stijgen de marktwaardes van vastgoed en dit wordt in het bijzonder veroorzaakt door
stijgende grondprijzen, veel meer dan bijvoorbeeld het stijgen van de bouwkosten. Ook stijging van de
huurprijs als reactie op de toenemende vraag draagt bij aan de stijging van de marktwaardes. Nieuwe
vastgoedontwikkelingen kennen een lange voorbereidingstijd waardoor het nog jaren duren voordat deze
op de markt komen . Hierdoor kunnen tussentijdse marktschommelingen ten tijde van het
ontwikkelproces de haalbaarheid van de ontwikkeling in gevaar brengen . Hierdoor zijn
kasstroomvariabelen ook cyclisch en hebben een impact op het rende ment, het risico en de
investeringswaarde van het vastgoedobject.
Vastgoed kent hoge eenheidsprijzen . Een belangrijke factor voor de vraag en het aanbod van vastgoed is
dan ook dat vastgoedinvesteerders en projectontwikkelaars kunnen beschikken over financiele middelen
en die financieringskosten die hier tegenover staan. De mate van beschikbaarheid en de prijs van kapitaal
hangt af van de situatie op de financiele markten en warden be'invloed door veranderingen in het
verwachte rendement en het risico van nieuwe investeringen. Veranderende marktomstandigheden
resulteren in veranderende behoeften van kapitaal verstrekkers en gebruikers. Door de grate vraag naar
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vastgoed stegen de marktwaardes en is mede hierdoor een breed scala aan investerings - /
financieringsvormen geproduceerd. Er was gemakkelijker en in ruime mate kapitaal beschikbaar voor de
vastgoedmarkt. Dit is ontstaan door de grote vraag naar vastgoed, waardoor de marktwaardes bleven
stijgen . Stijgende marktwaardes en ruime beschikbaarheid van kapitaal leiden binnen de financiele
markten en in het bijzonder bij banken tot risicobijziendheid . De onderlinge concurrentie van banken in
combinatie met risicobijziendheid hebben het gevolg dat banken financieringsratio's verhogen en
financieringskosten verlagen . Echter wanneer financiele condities plotseling verslechteren reageren
ban ken en toezichthouders veelal overtrokken en dan verandert rampbijziendheid in rampvergroting.
Al s reactie op de shock stijgen de rentes in de financiele markten en men vergroot de risicopremies om de
blootstelling aan dit risico te verminderen. Tevens wordt de verstrekking van leningen verminderd . De
stagnatie van kredieten vindt binnen alle sectoren van de economie plaats, omdat banken trachten hun
reserves en eigenvermogensposities te versterken om het hoofd te kunnen bieden aan het verhoogde
risico op default. Gezien het feit dat supervisors en regulators ook gevoelig zijn voor rampbijziendheid
reageren zij eveneens in een vorm van rampvergroting. Als reactie op de gestegen subjectieve kans op
een ramp, trachten zij het bankensysteem te beschermen doormiddel van het insisteren van hogere
kapitaalratio's en agressievere voorzorgsmaatregelen tegen potentiele verliezen . De abrupte daling in de
kredietverstrekking op de vastgoedmarkt resulteert in een daling van de marktwaardes.
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De kredietcrisis / economische crisis

In paragraaf 5.1 wordt beschreven waarom de kredietcrisis heeft geresulteerd in de de-risking van ban ken
en wat dit teweeg heeft gebracht binnen de vastgoedmarkt. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 5.2
afgesloten met een resume.

5.1

De-risking van Banken

De onderlinge verbondenheid tussen de financiele, de algemene economie en de vastgoedmarkt is ten
tijde van de kredietcrisis goed merkbaar. De impact van de kredietcrisis heeft voor {vastgoed)financiers en
banken geresulteerd in verliezen, waardoor de vermogenspositie en liquiditeitspositie zijn aangetast.
Sommige banken waren zo door de kredietcrisis getroffen, dat zij uit voorzorg overheidssteun nodig
hadden om hun eigenvermogenspositie te versterken. Banken verkrijgen moeilijker funding. Sinds de
aanvang van de kredietcrisis, worden banken geconfronteerd door het feit dat het steeds lastiger wordt
om geld te lenen op de geld- en kapitaalmarkt. Doordat het vertrouwen van banken onderling is
verslechterd, rekenen ze hogere prijzen voor het aan elkaar uitlenen van geld. Vraag en aanbod
{schaarste) van het geld bepaalt momenteel de prijs tussen banken. Funding van geld wordt niet langer
bepaald door de Europese Centrale Bank vastgestelde, rentetarieven {Euribor), maar door de risicoopslagen die ban ken elkaar in rekeningen brengen.
Evenzeer is het risico in de bestaande financieringsportefeuille van banken toegenomen. Alie
marktontwikkelingen samen hebben ervoor gezorgd dat er een algemene tendens van de-risking bij
banken is ontstaan. De-risking van de leningen heeft een aantal gevolgen voor de projectontwikkelaar.
Ten eerste verschuift het moment van financiering in de vastgoedketen. Vastgoedfinancier zijn in mindere
mate bereid is om het project in een vroegtijdig stadium te financieren {zie figuur 5.1).
Grondfinancieringen worden niet meer verstrekt en een leasing up periode is ook niet meer mogelijk
doordat een lening pas wordt verstrekt wanneer er duidelijk uitzicht op een exit is. Hiermee wordt
bedoeld dat er geen financieringen meer verstrekt worden op risico, alleen wanneer er een afnemer of
gebruiker voor het vastgoedobject aanwezig is.

43

"Ondernemend Ontwikkelen"

2007

Reinout Huisman

Long
term

Mid

Short

Mid

term

term

term

Specialised
Land
banking

Laid
Develo >ment
(zonr Ing)

Development

Long
term

J >lding
L,iasing
up

Construction

Investment
financing

•

- --•Risking- - -

Long
term

2009

Specialised
Land
banking

Mid
term

I

Land
Development
(zonning)

Mid

term

term

1n moment van

Long
term

I

Cevelopment

-

Fi~uur 5.1.

Short

Construction

Holding
Leasing
up

I
Investment
financing

•~

De-Risking---

ontw, kelproces. t Brcrn SN SPF:

Ten tweede vindt er een de-leveraging en (re)pricing van zowel projectfinancieringen als
beleggingsfinancieringen plaats, zie figuur 5.2. Waar in 2007 beleggingsfinancieringen nog tegen 80-90%
LTV werden verstrekt, zijn deze anno 2009 tot 60-70% LTV gedaald . De risico-opslagen zijn gestegen van
100-150 naar 200-250 basispunten. Dit zelfde scenario geldt voor projectfinanciering. Waren deze in 2007
nog 90-100% LTC, zijn deze in 2009 tot 60-70% LTC gedaald . De risico-opslagen zijn van 150-200 naar 250350 basispunten gestegen. Voor de verstrekking van een projectfinanciering wordt eveneens een
duidelijke exit strategie vereist.
De reden van deze de-leveraging is enerzijds dat de eigenvermogenspositie van banken is aangetast.
Anderzijds weten de banken niet hoe de marktwaardes van vastgoed zich de komende tijd gaan
ontwikkelen. Door de onzekerheid over de marktwaardes is het voor banken moeilijk te schatten wat de
waarden van de uitstaande leningen zijn. Door middel van de-leveraging wordt een risicobuffer
ingebouwd.
De de-leveraging van banken heeft tot gevolg dat ontwikkelaars voor het verkrijgen van een beleggings- of
projectfinanciering het drievoudige aan eigen vermogen moeten inbrengen en in theorie/praktijk dus
tweederde minder projecten kan ontwikkelen. De ontwikkelactiviteiten vallen helemaal stil wanneer een
ontwikkelaar niet over een dergelijke eigenvermogenspositie bezit. Een ander nadeel van de stijging van
de eigen vermogen component is dat deze ten koste gaat van het belasting voordeel van de vreemd
vermogen component, aangezien rentekosten over vreemd vermogen aftrekbaar zijn. Dit gaat ten koste
van de projectwinst van de ontwikkelaar.
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De reden dat de banken hun financieringen (re)pricen komt ten eerste doordat de fundingkosten in de
markt gestegen zijn . De interbancaire Euribor is sinds de kredietcrisis geen reele graadmeter meer voor de
kosten van geld. De stijging van de liquiditeitsopslagen wordt veroorzaakt door de uitzonderlijke situatie
op de financiele markten. De kosten die een bank moet betalen bij funding in de geld-kapitaalmarkt
vormen de basis voor de liquiditeitsopslag. SNS rekende voor de kredietcrisis met een liquiditeitsopslag
van 25 basispunten, in de huidige markt is deze naar 125-160 basispunten verhoogd . Wanneer dan toch
een lening verstrekt wordt, is deze, gelet het marktrisico, duurder geprijsd. De tweede reden dat banken
hun financieringen (re)pricen komt door de verslechtering van hun eigen vermogenspositie. Door middel
van het rekenen van extra basispunten, vloeien er meer renteopbrengsten richting de bank, zodat de
eigenvermogenspositie in snellere mate kan warden aangesterkt. Tot slot is de TEIR I ratio van banken van
8% naar 10% gegaan, waardoor minder leningen verstrekt kunnen worden. De TEIR I ratio in Basel II
bepaalt hoeveel de bank ten minste aan garantievermogen moet aanhouden bij het verstrekken van een
lening. Ter illustratie: Wanneer een bank 10 miljard aan leningen heeft uitstaan , moest deze bij een 8%
TEIR I ratio 80 miljoen aan eigenvermogen aanhouden. Een TEIR I ratio van 10% resulteert zodoende in
een solvabiliteitsbeslag van 100 miljoen. Samenvattend heeft de bank minder eigen vermogen en kunnen
hierdoor minder leningen verstrekken. Dus de enige manier om verliezen snel goed te maken is door de
pricing van de leningen te verhogen .
Echter, wanneer men de huidige financieringskosten voor de ontwikkelaar vergelijkt met deze van voor de
kredietcrisis / economische crisis (media 2008), dan zijn deze lager. Dit komt doordat de stand van de 3
maands Euribor momenteel 0,339% (10-09-09) is, vergeleken een Euribor van 4,955 % op 1 juni 2008, zie
figuur 5.3.
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Aan de grafiek valt af te lezen dat de ECB als reactie op de "plotselinge" kredietcrisis de Euribor
verhoogde. Echter kwam de ECB al gauw tot de conclusie dat deze verhoging een rampzalig vergrotend
effect teweeg zou brengen. Orn de economie en de financiele markten te stimuleren en te ondersteunen
werd de Euribor geleidelijk aan verlaagd. Echter doordat de basispunten verhoogd zijn, profiteren de
banken als enige van deze lage rentestand.
Wanneer de ontwikkelaar, ondanks de beperkte beschikbaarheid, een financiering verkrijgt tegen de
nieuwe pricing condities, schuilt het gevaar dat wanneer de Euribor stijgt, de fin a ncieringslasten drastisch
toenemen. Vanuit dit perspectief kan het voor de ontwikkelaar een verstandig keus zijn om de rente te
hedgen. De de-risking van financiers heeft nog meer gevolgen voor de projectontwikkelaar. Voor
projectfinancieringen wordt er meer nadruk gelegd op :

Projectflnancierlng meer nadruk op:
Objectrisico

Duidelijk zicht op exit project
Project niet meer op risico ontwikkelt
Haalbaarheid project
Locatie project
Taxatiewaarde project

Klantrisico
Financiele positie : buffers klant
Liquiditeitsprognose klant
Prive commitment klant
Trackrecord projectontwikkelaar
Transparantie klant
Financiele verslaglegging

f1bel 5.1. De-risk,n~ oroJec,financ,eringen !Bron SNSPl-1

Vertaald in een 'voorbeeldcase' hebben de marktontwikkelingen te samen voor projectfinancieringen de
volgende gevolgen:
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Case Projectfinanciering
Object
Metrage
Huurwaarde per jaar
Looptijd huurcontract
Looptijd financiering

Nieuw te bouwen kantoor
10.000 m2 WO
€ 1.600.000
10 jaar
18 maanden

April 2008

April 2009

Stlchtingskosten
VOV waarde
LTC
LTV
Financiering
Rentestructuur
Aanvullende zekerheden

€ 20.000.000
€ 24.600.000

€ 18.500.000
€ 21 .000.000

100%
81%
€ 20. 000.000
1m. Euribor + 165bp
Non-recourse

75%
66%
€ 13.800.000
3m. Euribor + 300bp + liq. 50bp
Full-recourse, koop/huurcontract

abel 5.2 Cas, Projectfinancierin~. (Bron: SNS Proper', Finance I

Zoals beschreven in de aanleiding van dit onderzoek, verkeren projectontwikkelaars momenteel in een
financieringsvacuum . De afnemers van de vastgoedontwikkelingen hebben momenteel oak te kampen
met financieringsproblematiek, waardoor de vraag naar vastgoed afneemt. Beleggers en consu menten
hebben eveneens meer moeite met het verkrijgen van funding. Beleggers en consumenten zijn in
sommige gevallen zelfs genoodzaakt om van de koop af te zien. Projectontwikkelaar krijgen hierdoor de
laatste 30% van hun woningen niet verkocht waardoor winst en voorinvesteringen in de projecten blijven
vastzitten. In het geval van commercieel vastgoed krijgt de projectontwikkelaar de ontwikkeling niet
verkocht, waardoor de ontwikkeling komt stil te liggen of noodgedwongen de ontwikkeling tijdelijk zelf
moet exploiteren. Wanneer de looptijd van de projectfinanciering afloopt, zal deze noodgedwongen
moeten warden herfinancierd of warden omgezet naar een beleggingsfinanciering. Beide financieringen
zullen veelal warden (re)priced. De de-rsiking van financiers aan de hand van de marktontwikkelingen
heeft voor zowel de projectontwikkelaar als voor de belegger de volgende consequenties.

Beleggingsfinariciering meer nadruk op:
Objectrisico

Klantrisico

Courantheid
Cashflow: Huurder / looptijd
Woningen/winkels vs Kantoren
Belegging vs eigen gebruik
Taxatiewaarde project

Financiele positie: buffers klant
Liquiditeitsprognose klant
Prive commitment klant
Trackrecord/Betalingshistorie
Transparantie klant
Financiele verslaglegging

fabel 5.3 L,e risk ng be'~,:ginl(51inancier,ng. tBron: SNS Property

Eveneens vertaald in een voorbeeldcase
beleggingsfinanciering de volgende gevolgen :

hebben

de

marktontwikkelingen

te

samen

voor
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Case Beleggingsfinanciering
Object
Metrage
Huurwaarde per jaar
Looptijd huurcontract
Looptijd financiering

Kantoorcomplex
13.000 m2 WO
€ 2.100.000
6 jaar
6jaar

Taxatiewaarde
LTV
Financiering
Rentestructuur
Aflossing
Aanvullende zekerheden

€ 31.000.000
81%
€ 20. 000.000
1m. Euribor + 165bp
geen
Borgtochten personal holdings

April 2008

T bel

April 2009
€ 21.500.000

60%
€ 13.000.000
3m. Euribor + 300bp + liq. 50bp
minimaal 2%
Full-recourse op achterliggers prive

4. Ca,e Bel, gg •1gsfinonc1enn,s. (Bron: SNS Property Finance)

Door de daling in vraag dalen huurprijzen en marktwaardes. Met deze daling stijgen de BAR's, waardoor
de ontwikkelwinsten van projectontwikkelaars extra onder druk komen te staan.

5.2

Resume

De onderlinge verbondenheid tussen de financiele, de algemene economie en de vastgoedmarkt is tijdens
de kredietcrisis en hieruit volgende economische crisis goed merkbaar. Alie marktontwikkelingen samen
hebben ervoor gezorgd dater een algemene tendens van de-risking bij banken is ontstaan .
De-risking van de leningen heeft een aantal gevolgen voor de projectontwikkelaar. Ten eerste verschuift
het moment van financiering in de vastgoedketen . Vastgoedfinancier zijn in mindere mate bereid is om
het project in een vroegtijdig stadium te bevoorschotten Ten tweede vindt er een de-leveraging en
(re)pricing van zowel projectfinancieringen als beleggingsfinancieringen plaats. Waar in 2007
beleggingsfinancieringen nog tegen 80-90% LTV werden verstrekt, zijn deze anno 2009 tot 60-70% LTV
gedaald. De risico-opslagen zijn gestegen naar 200-250 basispunten. Dit zelfde scenario geldt voor
projectfinanciering. Waren deze in 2007 nog 90-100% LTC, zijn deze in 2009 tot 60-70% LTC gedaald. De
risico-opslagen liggen tussen de 250-350 basispunten.
De verklaring van deze de-leveraging is enerzijds dat de eigenvermogenspositie van banken is aangetast.
Anderzijds weten de banken niet hoe de marktwaardes van vastgoed zich de komende tijd gaan
ontwikkelen. Door de onzekerheid over de marktwaardes is het voor banken moeilijk te schatten wat de
waarden van de uitstaande leningen zijn . De red en dat de ban ken hun financieringen (re)pricen komt ten
eerste doordat de fundingkosten in de markt gestegen zijn. De tweede reden dat banken hun
financieringen (re)pricen komt door de verslechtering van hun eigen vermogenspositie. Door middel van
het rekenen van extra basispunten, vloeien er meer renteopbrengsten richting de bank, zodat de
eigenvermogenspositie in snellere mate kan worden aangesterkt.
De de-leveraging van banken heeft tot gevolg dat projectontwikkelaars en beleggers voor het verkrijgen
van een beleggings- of projectfinanciering het drievoudige aan eigen vermogen moeten inbrengen en in
theorie/praktijk dus tweederde minder projecten kunnen ontwikkelen of afnemen.
De
ontwikkelactiviteiten vallen helemaal stil wanneer een ontwikkelaar niet over een dergelijke
eigenvermogenspositie bezit. Door de re-pricing warden de financieringskosten van de
projectontwikkelaar en de belegger duurder. Voor de projectontwikkelaar staan de marges extra onder
druk door huurprijzen en marktwaardes gedaald zijn.
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Versterken van het risicodragend vermogen

In paragraaf 6.1 zijn de verschillende typen vermogensverschaffers beschreven. Vervolgens warden in
paragraaf 6.2 de mogelijkheden voor risicodragend vermogen op projectniveau, in de vorm van
ontwikkelstructuren, weergegeven. Tot slot is er in paragraaf 6.3 beschreven wat de mogelijkheden zijn
voor risicodragend vermogen op bedrijfsniveau, waarna wordt afgesloten met een resume in paragraaf

6.4.

6.1

Typen vermogensverschaffers

Wat kan een projectontwikkelaar ondernemen wanneer zijn eigenvermogenspositie niet toerijkend
genoeg is om aan een eigen vermogen inbreng van 30-40% te kunnen voldoen? Een 'oplossing' zou
kunnen zijn , dat de projectontwikkelaar moet krimpen, zodat zijn bedrijfskosten verminderen en
zodoende zijn liquiditeit en eigenvermogenspositie weer in evenwicht brengt. Echter, wat kan de PO
ondernemen wanneer deze zijn ontwikkelportefeuille wil blijven uitbreiden en bij bijvoorkeur grate
projecten wil hanteren? Volgens Thomas (2001) zijn projectontwikkelaars, gezien de beperkte eigen
vermogenspositie, genoodzaakt om 'samenwerkingsverbanden' aan te gaan met vermogensverschaffers.
Binnen de financiele markten zijn verschillende typen vermogensverschaffers actief. Bij de keuze van een
financieringsbron is het voor een projectontwikkelaar dan ook essentieel om de filosofie van de
kapitaalverschaffer volledig te begrijpen. Thomas [2001) benadrukt dat de filosofie van de
vermogensverschaffer moet aansluiten bij de filosofie van de projectontwikkelaar. Is de
vermogensverschaffer bijvoorbeeld alleen ge·interesseerd in harde factoren, zoals rendement, of 'streeft'
deze ook naar softe factoren zoals duurzame ontwikkeling? Daarom dienen belangen vroegtijdig ter
discussie te warden gebracht, zodat de projectontwikkelaar en vermogensverschaffer kunnen bepalen of
formele onderhandelingen nodig zijn. Tijdens deze onderhandelingen moet eveneens warden besproken
wat mogelijke risico's en potentiele conflicten over de projectidentificatie zijn . Volgens Kane (2001) is het
dan ook van belang dat het voor de projectontwikkelaar duidelijk is welk risico/rendementsprofiel en
investeringshorizon de vermogensverschaffer hanteert.
Er zijn verschillende vermogensverschaffers op de financiele markt actief. Kane (2001), Thomas (2001),
lbhler (2003) en Ratcliffe (2006] benoemen de volgende vermogensverschaffers, zie tabel 6.1.
Debt

Mezzanine Equity

Rislco

Retum lnvesteringshorizon

Vermogensverschaffers

'j,erzekeringsma<l!ischapijen
--••·-~·
tensioenfondsen
t:'.1'e Equity

,It

. -•·

'·-•-

Ja
Beperkt
Beperkt
Nee
Nee

Beperkt
Beperkt
Beperkt
Ja
Ja

Beperkt
Nee
Nee
Ja
Ja

Gemiddeld
Laag/Gemiddeld
Laag/Gemiddeld
Gemiddeld/Hoog
Gemiddeld/Hoog

10-20%
10-15%
10-15%
20-25%
20-25%

3-10jr
5-10jr
5-1 Ojr
3-5jr
3-5jr

abel 6.1 V,,rmogenwerschaffer;_ /Bron Thomas 2001 eigen bewerkin:,.)

Banken
Commerciele banken zijn de hoofdzakelijke financieringsbron voor senior loans bij het ontwikkelen van
vastgoed. Uit een onderzoek van lblher [2003) naar innovatieve financieringsinstrumenten van banken,
bleek dat banken op projectniveau veelal een conservatieve manier van financieren hebben, met als doel
het minimaliseren van risico's. Banken hebben in de loop der jaren veel kennis opgedaan op het gebied
van vastgoed en real estate valuation. Hieruit zijn weliswaar vastgoeddivisies ontstaan, maar deze warden
voornamelijk gebruikt om risico's te minimaliseren en niet om actief vastgoedmanagement te
be'invloeden en liquiditeit en rendementen te verbeteren. Volgens lbhler hebben in dit paradigma
traditionele hypotheken bewezen het beste financiele instrument te zijn. Hypotheken als
financieringsinstrumenten minimaliseren het risico voor banken. Slechts enkele banken verstrekken
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mezzanine financieringen of gaan joint ventures aan. Deze ontwikkel- of financieringsstructuren worden
geprijsd naar de risicoperceptie van de bank.

Verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen
Niet alle verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen zijn actief op de vastgoedmarkt. Wanneer zij
toch investeren in de vastgoedmarkt, is dit veelal een significante hoeveelheid kapitaal. De meeste
verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen die actief zijn op de vastgoedmarkt richten zich op
beleggingsfinancieringen. Enkele verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen hebben een
(bescheiden) allocatie van hun kapitaal voor joint ventures, inclusief development ventures . In het geval
dat verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen het eigen vermogen verschaffen, hebben zij volgens
Kane (2001] rendementsverwachtingen van tien tot vijftien procent over een investeringshorizon van
zeven tot tien jaar en gaan zij ontwikkelstructuren aan die een lager risico hebben.

Wealthy individuals/ private equity
Gekapitaliseerde individuen hebben altijd al in vastgoed ge"investeerd. Met uitzondering van zeer grote
projecten, investeren gekapitaliseerde individuen voordurend kapitaal in verschillende typen vastgoed,
inclusief de ontwikkeling. Echter hebben zij de neiging om te investeren in solitaire ontwikkelingen, in een
voor hun bekende omgeving. Kane (2001] voegt hier aan toe dat wanneer gekapitaliseerde individuen
bereid zijn om de hoogste mate van equity risico te nemen, zij dit alleen bereid zijn wanneer hier hoge
rendementen tegenover staan. Gedacht moet worden aan rendement van 20 tot 25 procent over een
tijdshorizon van drie tot vier jaar.
De projectontwikkelaar heeft de keus om op bedrijfsniveau of op projectniveau risicodragend vermogen
aan te trekken. Afhankelijk van de financieringsvorm wordt de vermagensverschaffer aandeelhouder in
het project of in de onderneming.

6.2

Risicodragend vermogen op projectniveau

Wanneer de projectontwikkelaar projecten wil blijven antwikkelen en zijn eigen vermagen inbreng in
projecten
'wil'
verminderen,
kan
hij
verschillende
ontwikkelstructuren
aangaan
met
vermogensverschaffers.
Ontwikkelstructuren
warden
grofweg
gekenmerkt
door
hun
risico/rendementsprofielen en zeggenschap. Er bestaan verschillende ontwikkelstructuren, maar volgens
Thomas (2001] kunnen deze worden onderverdeeld in de volgende 5 hoofdcategorieen, zie figuur 6.1.
l. Voor eigen rekening risica ;
2. Joint Venture/ partnership;
3. Joint Venture/Partnership met een onroerend goed eigenaar;
4. Incentive develapement fee;
5. Fee development;
Een ontwikkelaar dient zich ervan bewust te zijn dat elk type antwikkelstructuur vaordelen en nadelen
heeft vaor zijn bedrijfsvaering. Hieronder wordt kart samengevat wat volgens Thomas [2001] de basis
principes betreffende risico/rendement en zeggenschap binnen een ontwikkelstructuur zijn.
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High

2

Risk
3

4

Low
5

Low

Reward

High

1

Voor eigen rekening & risico

2

Joint venture / partnership

3

Joint venture / partnership met onroerend goed eigenaar

4

Incentive development fee

5

Fee development

Figuur o. l R1s1co, rena, ment naar onrw11, 1,el structuur , Bron fhom.1, 200J,

Ad.1
Eigen rekening en risico
De meest risicovolle en meest lonende ontwikkelstructuur voor de projectontwikkelaar is wanneer de
ontwikkelaar totaal voor eigen rekening en risico ontwikkelt. Projectontwikkelaars geven over het
algemeen de voorkeur aan deze ontwikkelstructuur. Ten eerste, omdat de volledige zeggenschap over het
project kan warden behouden. Ten tweede, omdat de projectontwikkelaar het 'volledige' risico draagt, is
dit het meest lonend . Essentieel voor deze ontwikkelstructuur is de beschikbaarheid over vreemd
vermogen. Wanneer financieringsratio's van bancair vermogen dalen, is het ontwikkelen voor eigen
rekening en risico in mindere mate mogelijk. Omdat de projectontwikkelaar voor de volledige eigen
vermogen inbreng moet opdraaien.
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Voordelen voor de projectontwikkelaar
•
De ontwikkelaar ontvangt de gehele ontwikkelwinst over de vooraf afgesproken prijs;
•
Hij houdt volledige zeggenschap over de ontwikkeling;
•
De projectontwikkelaar ontvangt alle kostenbesparingen.
Nadelen voor de projectontwikkelaar
•
De projectontwikkelaar staat vaak garant voor de lening;
•
Vooraf besproken afname is veelal tegen een hogere BAR dan die op dat moment binnen de
markt geldt;
•
Wanneer nodig moet de projectontwikkelaar aIleen voor de equity inbreng opdraaien;
•
De projectontwikkelaar loopt volledig risico voor bouwvertraging en te late op levering;
•
De ontwikkelaar loo pt het volledige verhuurrisico.

Ad.2
Joint venture/partnership
Wanneer een ontwikkelaar voor eigen rekening en risico wil blijven ontwikkelen en zijn risicoprofiel wil
minimaliseren of genoodzaakt is zijn financieringstekort te dichten, kan hij kiezen voor een ontwikkeling in
de vorm van een joint venture/partnerschip. Afhankelijk van ondermeer de fiscale aspecten wordt de
rechtsvorm bepaalt.
Voordelen voor de projectontwikkelaar
•
Het rendement wordt uitbetaald na verhouding van de equity inbreng;
•
Het is gemakkelijker om investeerders te vinden, gelet op risicodeling, door middel van
equity inbreng;
•
Kosten kunnen verhoudingsgewijs gedeeld word en;
•
Er is zeggenschap als eigenaar van de onderneming;
•
Het is gemakkelijker overbruggingsfinancieringen te verhalen, gunstigere LTC of LTV door
eigenvermogen inbreng van partners .
Nadelen voor de projectontwikkelaar
•
De overeenkomsten bevatten veelal koop en verkoop provisies, waar de capital partner van
profiteert;
•
Risicodeling is verhoudingsgewijs en daarom niet gelimiteerd;
•
Samenwerkingsdocumentatie is ingewikkeld, duurder en tijdrovend;
•
De ontwikkelaar deelt in voorverhuur risico;
•
Het is minder flexibel om uit de ontwikkeling te stappen;
•
Garantstelling overbruggingsfinanciering.

Ad.3
Joint venture/ partnerschips with landowners
Deze ontwikkelstructuur is een variant op de normale joint venture / partnership, maar wordt gebruikt
wanneer de grondeigenaar limited partner (stille vennoot) van het project wordt . Bij veel ontwikkelingen
staat de grondwaarde gelijk aan twintig tot dertig procent van de totaal kosten . De grondeigenaar heeft
veelal een eigendomspercentage gelijk aan het percentage van de grondwaarde, zonder bijkomende
risico' s. Gezien dit feit wordt een grondeigenaar over het algemeen een 'limited partner' in de
overeenkomst. De ontwikkelaar is in deze ontwikkelstructuur de general partner (beherende vennoot).
Voorde/en voor de projectontwikke/aar
•
Verkrijgt ontwikkelwinsten naar rato equity inbreng;
•
Behoud zeggenschap over het project, de projectontwikkelaar is veelal de general partner,
de grondeigenaar is de limited partner;
•
Het project is gemakkelijker te financieren, doordat de grand als equity component wordt
ingebracht. Dit is eveneens het grootste risico voor de grondeigenaar, omdat de grand over
het algemeen achtergesteld is aan de lening;
•
De projectontwikkelaar hoeft minder eigen vermogen in te brengen;
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Flexibiliteit in de verhuur en ontwikkelactiviteiten tot aan de exit;

Nadelen voor de projectontwikkelaar
•
•
•
•

Het risico is niet gelimiteerd;
De projectontwikkelaar staat meestal garant voor de lening;
De projectontwikkelaar loopt volledig risico voor bouwvertraging en te late oplevering;
De ontwikkelaar loo pt het volledige verhuurrisico .

Ad.4
Incentive development fee
Deze variant op fee devlopment geeft een projectontwikkelaar de mogelijkheid om naast de ontwikkelfee
eveneens een deel van de ontwikkelwinst te verkrijgen . De kapitaalverschaffer is van begin af aan
eigenaar van de ontwikkeling en de ontwikkelaar ontvangt een vaste ontwikkelfee voor zijn
werkzaamheden . Het verkrijgen van een deel van de ontwikkelwinst is veelal afhankelijk van de financiele
prestatie van de ontwikkeling.

Voordelen voor de projectontwikkelaar
•
•
•
•

Een deel van de ontwikkelwinst kan verdiend worden, wat de eigenvermogenspositie van de
ontwikkelaar versterken kan;
Beperkt risico;
Enige flexibiliteit omtrent beslissingen op het gebied van verhuur en ontwikkelactiviteiten;
De projectontwikkelaar hoeft de financiering niet te arrangeren, dit wordt door de
kapitaalverschaffer gedaan;

Nadelen voor de projectontwikkelaar
•
•
•
•

De kapitaalverschaffer heeft grotendeels recht op de ontwikkelwinst;
Over het algemeen loopt de projectontwikkelaar enige downside risk;
De ontwikkelwinst wordt belast als fee;
De ontwikkelaar deelt voor een deel in het verhuurrisico;

Ad .S
Fee development
De minst risicovolle manier voor de projectontwikkelaar is fee development. Tijdens dit ontwikkelproces is
de kapitaal verschaffer van de ontwikkeling hoofdaansprakelijk, waardoor de ontwikkelaar beperkt risico
loopt. De ontwikkelaar is veelal wel aansprakelijk voor kostenoverschrijdingen, deze kunnen in mindering
word en gebracht op zijn totale ontwikkelfee.

Voordelen voor de projectontwikkelaar
•
•
•
•
•

Minimaal risicoprofiel; de ontwikkelaar deelt mogelijk in het realisatie risico door middel van
een cap;
Er is geen overbruggingsfinanciering nodig, het vermogen wordt door de partner of
opdrachtgever verschaft;
Mogelijkheid tot het delen van de kosten;
Zekerheid van inkomen door middel van fee afspraken;
Loopt geen voorverhuur risico' s.

Nadelen voor de projectontwikkelaar
•
•
•

Geen winstdeling;
Slechte onderhandelingspositie;
Weinig zeggenschap .

Figuur 6.2. geeft in een stroomschema aan dat, wanneer naast de ontwikkelaar ook een kapitaal
verschaffer extern eigen vermogen inbrengt, de ontwikkelwinst die uit de verkoop van de ontwikkeling
vrijkomt naar verhouding van de eigen vermogen inbreng verdeeld wordt.
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Forward funding
Een ander financieringsinstrument dat de eigen vermogensinbreng van de projectontwikkelaar kan
verminderen is forward funding. In dit geval benadert een projectontwikkelaar een afnemer om zijn
ontwikkeling voor te financieren door middel van forward funding, De afnemer, zoals een belegger of
corporatie, zal dit alleen doen wanneer deze hier zelf bij gebaat is. De afnemer krijgt middels forward
funding invloed op het ontwikkelproces. Hierna wordt vaak ook een vorm van management fee betaald.
Tot slot wordt voor de mogelijkheid tot forward funding veelal een vergoeding betaald die ten koste van
de verkoopprijs gaat. In sommige gevallen wordt de bouwfase ook door de aannemer voorgefinancierd.

6.3

Risicodragend vermogen op bedrijfsniveau

Als een projectontwikkelaar de eigenvermogenspositie van het bedrijf wil verstrekken, heeft deze niet de
mogelijkheid dit door middel van een bedrijfsfinanciering te doen. Doordat zelfstandige pur sang
projectontwikkelaars hun projecten altijd 'off balance' financieren en de projecten ontwikkelen om te
verkopen, beschikken zijn niet over andere assets op de balans die voor de financier als onderpand
kunnen dienen . Een ontwikkelaar kan gezien dit feit warden vergeleken met een startende onderneming .
Deze kan geanalyseerd worden aan de hand van de financial growth cycle, waarvan het type financiering
(uit eigen vermogen of vreemd vermogen) afhankelijk is van de fase van zijn bestaan [Neff, 2003 via
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Berger and Udell, 1998). De financial growth cycle stelt dat startende ondernemingen niet in aanmerking
komen voor een bancaire lening door het gebrek aan onderpand en reputatie. In plaats daarvan zijn
startende ondernemingen afhankelijk van private equity of venture capital financing [Neff, 2003).
De financial growth cycle paradigma stelt, volgens Neff [2003], dat verschillende kapitaal structuren
optimaal zijn bij de verschillende fases van een groeiende onderneming. De financial growth cycle
beschrijft de diversisteit van het financieren van een startende onderneming en hoe het type financiering
varieert aan de hand van het bedrijf zijn grootte, tijd van bestaan en de beschikbaarheid van informatie
over het betreffende bedrijf. Aan de hand van de groei van het bedrijf verandert de financieringsbehoefte
en -mogelijkheden, zie figuur 6.3.
In het begin moeten startende ondernemingen veelal steunen op initial insiders financing, vaak verstrekt
door familie of vrienden. Na de oprichting zijn business angels wellicht bereid om private equity te
investeren en de jonge onderneming van expertise en advies te voorzien. Een business angel is een
welvarend individu, die kapitaal uit eigen vermogen verschaft aan startende ondernemingen, veelal in ruil
voor converteerbaar vreemd vermogen of aandelenkapitaal. Wanneer de onderneming langzaamaan
begint met productie en een formeel bedrijfsplan heeft ontwikkeld, krijgt deze zicht op tussenliggende
financiering uit de eigenvermogen markt, namelijk venture capital. Venture capital wordt ingezet om de
pre-development of markt betreding te financieren wanneer het nieuwe product al succesvol in de markt
getest is. Venture capital is veelal pooled money (trust business) van meerdere individuen en wordt
professioneel gemanaged. Een trust is een Angelsaksische rechtsvorm .
Mezzanine fondsen vertegenwoordigen leningen met een hogere rente, eventueel aangevuld door een
winstdeling. Mezzanine financiering wordt in veel gevallen gebruikt om het financieringstekort tussen het
eigen vermogen (venture capital financing) en de beursintroductie te overbruggen. Op de
beursintroductie wordt niet dieper ingegaan, omdat dit onderzoek zich tot private financiering beperkt.
Voor het aansterken van de eigenvermogenspositie of aantrekken van achtergesteld vermogen op
bedrijfsniveau, zou de ontwikkelaar private equity of venture capital kunnen aantrekken. Uit onderzoek
van Bettignes en Brander [2007) blijkt dat, wanneer ondernemers de keuze zouden hebben tussen
venture capital of een bancaire lening, deze gelet op winstdeling en de mede zeggeschap van venture
capitalist, te alien tijde voor een bancaire lening zouden kiezen . Enkel wanneer expertise en advies
benodigd is, zouden zij voor venture capital financing kiezen . Een bancaire lening is voor een
projectonwikkelaar niet mogelijk gelet op het gebrek aan onderpand. Venture capital financing kan voor
startende projectontwikkelaar een interessante financieringsvorm zijn. Voor de meer gerenommeerde
ontwikkelaar lijkt een vorm van mezzanine kapitaal aantrekkelijker.
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6.4

Resume

Algemeen kan men stellen dat naarmate het risico in een ontwikkelstructuur voor de projectontwikkelaar
vermindert, oak zijn zeggenschap en zijn beloning verminderen . Bij een laag risico kan het rendement op
het eigen vermogen echter wel gunstig zijn. Bij fee ontwikkeling wordt namelijk geen eigen vermogen
door de projectontwikkelaar ge"investeerd en toch staat hier een ontwikkelfee tegenover. Daarentegen,
des te meer de ontwikkelaar enkel voor fee ontwikkelt, des minder snel zijn eigenvermogenspositie
groeien kan. Met het gevolg dat ontwikkelen voor eigen rekening en risico voor een ontwikkelaar in
mindere mate mogelijk is. In het geval dat de ontwikkelaar enkel projecten voor eigen rekening en risico
wil ontwikkelen, beperkt dit de mogelijkheid tot portefeuille uitbreiding en is risicospreiding beperkt.
Zodoende dient de projectontwikkelaar zijn ontwikkelportefeuille zo af te stemmen, dat voor hem de
juiste verhouding tussen risico, rendement en zeggenschap ontstaat .
Een bedrijfsfinanciering is voor de projectontwikkelaar niet mogelijk. Tenzij de projectontwikkelaar een
portefeuille van assets op de balans heeft staan die als onderpand voor de financier kunnen dienen. Voor
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een projectontwikkelaar is het aantrekken van extern eigen vermogen of risicodragend kapitaal op
projectniveau het meest voor de hand liggend. De zeggenschap van aandeelhouder of verschaffer van
achtergesteld vermogen op projectniveau blijft beperkt tot binnen het project en eindigt wanneer een
project wordt opgeleverd . Dit in tegenstelling tot een aandeelhouder of verschaffer van risicodragend
kapitaal op bedrijfsniveau, die tevens een vast jaarlijks rendement op zijn ge'investeerd vermogen vereist.
Het aantrekken van extern eigen vermogen of achtergesteld vermogen.
De rendementseisen op projectniveau kunnen aan de hand van het risicoprofiel van het project of aan de
hand van de fase verschillen . Waardoor de projectontwikkelaar de mogelijkheid heeft om, door middel
van actief risicomanagement, het rendement op zijn eventuele eigen vermogen inbreng en de investering
te optimaliseren.
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Van winstgedachte naar rendementsgedachte

In paragraaf 7.1 wordt beschreven hoe projecten warden gewaardeerd aan de hand van de IRR-methode
in combinatie met de WACC. In paragraaf 7.2 wordt aansluitend beschreven op welke manier deze
methoden voor de projectontwikkelaar toepasbaar zijn. Tot slot wordt in paragraaf 7.3 het hoofdstuk
afgesloten door middel van een resume.

7.1

De IRR en WACC als waarderingsinstrument voor projecten

Wanneer de situatie zich voordoet dat banken hun financieringsratio's en de beschikbaarheid van hun
leningen verminderen, heeft dit tot gevolg dat de eigenvermogenspositie van de ontwikkelaar een
belangrijkere positie binnen de bedrijfsvoering krijgt. Dit leidt ertoe dat het rendement (IRR) dat over het
eigenvermogen of over de totale investering wordt behaald essentieler is. Wanneer bancaire leningen in
grate mate beschikbaar zijn en projectfinancieringen maximaal geleveraged kunnen warden, speelt de
eigenvermogenspositie en het rendement dat over het eigenvermogen of de investering wordt behaald
een minder grate rol. Dit wordt verklaard door het feit dat wanneer een lening wordt verkregen tegen
100% LTC, de projectontwikkelaar oneindig rendement over zijn eigenvermogen maakt. Ter
verduidelijking, de PO investeert geen eigen vermogen in de ontwikkeling, maar krijgt hiervoor wel winst
terug. {Let op: De ontwikkelaar loopt wel risico op de eventuele voorinvesteringen die gedaan moeten
warden). Veel ontwikkelaars rekenen hierom met absolute projectwinsten (kosten-baten analyse) in
plaats van het rendement (IRR) dat over het eigenvermogen of de investering behaald wordt.

7.1.l

/RR

In het bedrijfsleven overwegen managers frequent kapitaal intensieve projecten. Zij waarderen projecten
aan de hand van het vergelijken van cashflows van het project met een alternatieve investering aan de
hand van een standaard required rate of return (RROR). De RROR is voor de manager van groat belang om
waarde te creeren. Volgens Anderson [2000] draait waardecreatie om 2 essentiele factoren. Ten eerste
moet het product voldoen aan de vraag van de consument, in ruil voor gross economic returns. Ten
tweede dienen de residual net economic returns de verstrekkers van het kapitaal tevreden te stellen . De
gepaste RROR is hierdoor het minimale vereiste rendement, vanuit het oogpunt van de
vermogensverschaffer, als compensatie voor het blootstellen van hun kapitaal aan een bepaalde mate
van risico. lnvesteerders en bedrijven heroverwegen en herpositioneren hun investeringen aan de hand
van opportunity cost of capital {OCC). De OCC overweegt het idee dat investeerders hun kapitaal hadden
kunnen investeren in andere risk and return opportunities. De OCC is de minimaal required rate of return
(RROR), welke in een andere investeringskans beschikbaar is tegen hetzelfde risico [Anderson, 2000].
De RROR kan vervolgens worden vergeleken met de internal rate of return {IRR). De IRR wordt berekend
aan de hand van de cashflows van het project. Wanneer de IRR grater is dan de RROR, is het een rendabel
project en voegt deze waarde toe. Het veranderen van de RROR verandert niet de IRR. Orn de IRR te
veranderen moet de grootte en/of het patroon van de cashflows veranderd word en.
Orn projecten te beoordelen pleit Anderson [2000] voor verschillende RROR. De red en hiervoor is dat een
project in zijn looptijd verschillende cashflows met verschillende risico's kent. Wanneer men tijdens de
looptijd van een project gebruik maakt van dezelfde discount rates, dan veronderstelt men impliciet dat
risico's oplopen of gelijk blijven in opeenvolgende periodes, terwijl dit niet het geval hoeft te zijn.
Ditzelfde geldt voor het ontwikkelproces. Naarmate het ontwikkelproces vordert verandert het
risicoprofiel en daardoor het rendementsprofiel.
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Volgens Anderson [2000] bestaat er een verschil tussen de risicobeoordeling van verwachte cash inflows
en outflows. Hoe onzekerder de cash inflow, des te hoger de discount rate of RROR moet zijn. Hoe
onzekerder een cash outflow hoe lager de discount rate. De logica is als volgt, hoe meer onzekerheid er
bestaat over de grootte en timing van de cash outflow, hoe lastiger het is om een project te
rechtvaardigen. Hoe risicovoller de outflows, des te meer ze negatief in de NVP gewogen dienen te
warden. Uitgaven en planningen moeten gezien dit feit goed gemanaged warden, anders warden in
eerste instantie goede projecten altijd slecht.
Anderson [2000] vermeldt dat de markten de inflatie onderschatten. Orn te verzekeren dat hun projecten
een economisch rendement hebben gelijk aan de inflatie, voegen zij standaard 2% extra inflatie premie op
de RROR voor nieuwe projecten. Een punt van aandacht is dat hogere RROR tot gevolg heeft dat
meerdere projecten geweigerd moeten warden, bij een lagere RROR was het project immers rendabel
geweest. Echter beperkt een relatief hogere RROR het accepteren van slechte projecten.

7.1.2

WACC

Vaak wordt de minimaal acceptabele hurdle rate van een bedrijf of project bepaald aan de hand van de
Weighted Cost of Capital (WCOC) of Weighted Average Cost of Capital (WACC). De hurdle rate is een
kengetal dat aangeeft vanaf welk verwacht rendement een investeerder de kapitaalskosten van een
investering of project terugverdient. Valt de hurdle rate lager uit dan een vooraf bepaalde maatstaf, dan is
de investering dus niet acceptabel. De meest simpele kapitaalstructuur voor het verkrijgen van funding
van kapitaal, is volledig uit eigen vermogen of een combinatie van eigen vermogen en vreemd vermogen.
Een gewogen combinatie van de kosten van funding van deze kapitaalbronnen brengt de onderneming of
het project zijn WACC voort. De WACC kan zodoende als benchmark dienen voor de minimaal vereiste
rate of return bij verschillende risico scenario's, veelal afhankelijk van de risicoperceptie van een
onderneming [Anderson, 2000].

In bovenstaande formule zijn wd en We het percentage vreemd vermogen en eigen vermogen in de
kapitaalstructuur (samen 100%). kd en k. zijn de kosten van het vreemd vermogen en eigen vermogen. T is
het percentage vennootschapsbelasting. Voor een investeerder is de WACC het minimaal vereiste
rendement voor het verstrekken van kapitaal. Voor de ondernemer wordt de WACC ook gebruikt om te
inventariseren of projecten binnen het risicoprofiel van de onderneming past. Het risicovrije rendement
beschikbaar voor investeerders dient als basis voor het beslissingsproces. lnvesteerders verwachten een
hoger rendement bij de blootstelling aan een hoger risico. Overheidsobligaties worden veelal gezien als
een risicovrije investering. De risk premium is de som van risicopremies die eigen vermogen en vreemd
vermogen verschaffers vereisen bij het verstrekken van kapitaal aan een project of onderneming (zie
onderstaande formule).

Minimum required rate of return= Risk Free rate+ I(risk premium)
Anderson [2000] merkt op dat ondanks de grate rol die risico speelt in de Cost of Capital er altijd de
disicussie blijft, over ten eerste hoe risico's moeten worden gemeten. Ten tweede welke risico typen
relevant zijn. Ten derde hoe risico's in kaart moeten warden gebracht en tot slot hoe deze uiteen moeten
worden gezet in required rate of return. Daardoor gaat hij niet dieper in theorie en definities van relevant
risico, maar vindt hij dat de discount rate wordt bepaald door de risico/rendement perceptie van de
markt.
Dit gegeven is relevant voor dit onderzoek, omdat nu duidelijk wordt binnen de vastgoedmarkt en
financiele markt dat risico's weer geprijsd warden. vreemd vermogen en eigen vermogen verschaffers
hebben verwachtingen van risk and return opportunities en voegen vervolgens, aan de hand van dit
verwachtingspatroon, de risk premium aan de risk-free rate toe. De OCC voor eigen vermogen is
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moeilijker te bepalen, gezien de risico's per bedrijfstak verschillen. Het bedrijf lbbotsen Associates brengt
de Cost of Capital Quartily uit. Deze bran geeft schattingen gebaseerd op verschillende theoretische
modellen aan de hand van standaard industry classificatie codes (SICS). Andere bedrijven rekenen met
staatsobligaties als risk free premium, waaraan specifieke riskpremiums worden toegevoegd . Anderson
[2000] geeft aan dat vreemd vermogen en eigen vermogen verschaffers bemerken dat het risico en de
stroom van verwachte baten van een project afhankelijk zijn van de markt en de onderneming /
ondernemer.
Anderson [2000] gaat er in zijn artikel vanuit dat bedrijven hun projecten vanaf de balans financieren
(corporate finance) vanuit de zogenoemde pool of capital. Het verwerven van financieringen voor
projecten is bij corporate finance afhankelijk van strategie en beslissingen omtrent de kapitaalstructuur
van de onderneming. Dit leidt ertoe dat alle financieringen in deze pool samen gelijk zijn aan de WACC. De
hurdle rate van het project is zodoende niet gevoelig voor de financieringskosten van de project
specifieke funding aangezien deze in de pool of capital wordt ondergebracht. Daarnaast geeft de WACC zo
ook een vertekend beeld van de specifieke project risico' s. Anderson [2000] geeft hierom dan ook aan dat
de WACC per project kan verschillen en dat de RROR naar projectrisico moet warden bijgesteld.
Volgens Anderson [2000] moeten voor het vaststellen van de geschikte OCC van een project de volgende
factoren overwogen warden:
•
Discounting across time;
•
Discounting within a period;
•
Discounting inflows and outflows.
Kortom: The time value of money (tijdswaarde van geld) speelt in het vaststellen van de OCC van een
project een groat belang. Gezien de cruciale rol die het element tijd in investeringsprojecten speelt, zal
duidelijk zijn dat de tijdswaarde van geld niet verwaarloosd mag worden . De tijdswaarde van geld houdt
in dat een euro te ontvangen op het einde van het jaar minder waard is dan een euro te ontvangen bij het
begin van het jaar aangezien er voor de eerstgenoemde euro geen beleggingsopbrengst gerealiseerd is.

7.2

De IRR en WACC voor de projectontwikkelaar

In absolute winsten behaalde projectontwikkelaar een mooi resultaat. Echter kan de IRR aantonen dat
sommige ontwikkelwinsten teruggerekend naar een jaarlijks rendement minder zijn dan de
staatsobligaties die veelal als risicovrije investering warden gezien. Voor een risicovolle business venture
als projectontwikkeling is een projectrendement lager dan een risicovrije staatsobligatie zeker niet in
verhouding tot het risico equivalent [Groenenveld, 2006).
De WACC kan voor de projectontwikkelaar ook als hurdle rate dienen. Door een RROR voor zijn intern EV
en/of extern risicodragend vermogen en eventueel achtergesteld vermogen vast te stellen, kan met
behulp van de IRR methode bepaald warden of het project het "waard" is om zijn schaarse eigen
vermogen en het dure extern vermogen in te investeren.
De PO zou eveneens kunnen overwegen om per deelfase van het ontwikkelproces met verschillende OCC
voor het eigen vermogen en achtergesteld vermogen te gaan werken. Dit aangezien het ontwikkelproces
ook verschillende tijdsperiodes, risicoprofielen en cashflows (voornamelijk outflows) kent . De opportunity
cost of capital (OCC) zal gedurende het project afnemen. In de eerste fase is er nog sprake van heel veel
risico en zal de OCC daarmee navenant hoog zijn. Aan het eind van de ontwikkeling als het project is
afgerond en wanneer deze wordt opgeleverd aan de belegger, zal de OCC vergelijkbaar zijn met
beleggingsrendementen. In figuur 7.1 is de ontwikkeling van de opportunity cost of capital schematisch
weergegeven.
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Door risico's tijdens het ontwikkelproces te verminderen, is de financier wellicht bereid
financieringsratio's te verhogen en/of financieringskosten te verminderen. In de praktijk betekent dit voor
de projectontwikkelaar dat doormiddel van het uitstellen van uitgaven en het naar voren halen van
opbrengsten de IRR en zijn liquiditeit kunnen warden vergroot. Oak de OCC voor vreemd vermogen kan
warden bepaald aan de hand van de EURIBOR, de risicotoeslagen en de liquiditeitstoeslag. De
ontwikkelaar moet er wel rekening mee houden dat financiers eveneens provisies rekenen.
Meer zekerheid ofwel minder risico ten aanzien van het verwacht rendement zal een lagere weighted
average cost of capital (WACC) met zich meebrengen.
Een punt van aandacht is dat hogere RROR tot gevolg hebben dat meerdere projecten geweigerd moeten
warden, bij een lagere RROR was het project immers rendabel geweest. Echter beperkt een relatief
hogere RROR het accepteren van slechte projecten. Dit zal de ontwikkelaar overigens wel prikkelen om
door te zoeken naar betere kansen dan wanneer de RROR wordt aangepast. Het verder zoeken naar
kansen kan echter wel een probleem zijn wanneer de vraag en de (grond)posities in de markt schaars zijn.
Wanneer de ontwikkelaar zelf eigen vermogen in de ontwikkeling investeert zou hij er voor kunnen kiezen
om zijn RORR naar beneden bij te stellen. De kans is dan echter wel grater dat het project verliesgevend
wordt. Door goed ondernemerschap in de vorm van risicobeheersing van de kasstromen zou een project
alsnog aan de RORR kunnen voldoen.
Orn het rendement over het eigen vermogen of de absolute ontwikkelwinst te optimaliseren, is het voor
een ontwikkelaar niet altijd noodzakelijk om tot het eind bij een ontwikkeling betrokken te blijven.
Wanneer de projectontwikkelaar juiste verhouding tussen de time value of money en de free cashflow
bepaalt, wordt maximale waarde gecreeerd. Echter geldt in deze situatie ook dat wanneer de vraag en de
(grond)posities in de markt schaars zijn, de vrijkomende middelen niet geherinvesteerd kunnen warden.
De mezzanine financiering resulteert in een lagere WACC [Anderson, 2001] (zie figuur 7.2.) .
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Mezzanine financieringen warden veelal niet verstrekt door de verschaffers van het senior debt.
Commerciele banken verstrekken meestal de senior debt, terwijl mezzanine veelal door investment
banks, (ook wel non-regulated lenders genoemd), opportunity funds, private equity partijen of high net
worth individuals verstrekt wordt [Risman, 2005].

7.3

Resume

De WACC kan voor de projectontwikkelaar ook als hurdle rate dienen . Door een required rate of return
voor ge'investeerd vermogen vast te stellen kan met behulp van de IRR-methode bepaald warden of het
project het "waard" is om zijn schaarse eigen vermogen en het dure extern vermogen in te investeren .
De projectontwikkelaar zou eveneens kunnen overwegen om per deelfase van het ontwikkelproces met
verschillende DCC voor risicodragend vermogen te gaan werken . Dit omdat het ontwikkelproces
verschillende tijdsperiodes, risicoprofielen en cashflows (voornamelijk outflows) kent.
Door risico's tijdens het ontwikkelproces te verminderen, is de financier van het vreemde vermogen
wellicht bereid financieringsratio's te verhogen en/of financieringskosten te verminderen. Met het
resultaat dat de WACC vermindert .
Mezzanine financiering is een geschikt investeringsinstrument om de WACC te verminderen waardoor een
hoger rendement op het risicodragend vermogen van de projectontwikkelaar behaald kan warden.
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Interviews

Het doel van de interviews is het toetsen van de reeds onderzochte variabelen in het theoretisch
onderzoek. Daarnaast geven de interviews extra inzicht in de verbanden van de variabelen in de praktijk.
In paragraaf 8.1 wordt de opzet en uitvoering van de interviews beschreven. In paragraaf 8.2 warden de
resultaten van de interviews weergegeven aan de hand van een causale proces analyse, waarin de
verbanden van de verschillende variabelen warden beschreven . De resultaten van de interviews warden
beschreven aan de hand van de thema's en labels zoals gegeven in paragraaf 8.1. In paragraaf 8.2.1
warden de endogene variabelen behandeld die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van een
projectontwikkelaar. Paragraaf 8.2.2 beschrijft de exogene variabelen. In paragraaf 8.3 wordt het resume
van dit hoofdstuk gegeven.

8.1

Opzet en uitvoering van de interviews

Onderzoekseenheden
De personen die zijn ge"interviewd, zijn werkzaam bij een projectontwikkelaar, vastgoedfinancier of
durfkapitalist. Er zijn vijf verschillende typen projectontwikkelaars ge"interviewd . Dit om de
financieringsproblematiek vanuit elk van het type projectontwikkelaars te kunnen analyseren en
zodoende mogelijk te onderscheiden. Ten eerste een kleine zelfstandige projectontwikkelaar (POl) die
vanuit grondposities klein- tot middelgrootschalige woningenbouw projecten ontwikkelt. Ten tweede een
projectontwikkelaar (P02) gelieerd aan een grate aannemer. Ten derde een projectontwikkelaar (P03) die
enkel ontwikkelt voor eigen portefeuille. Ten vierde een projectontwikkelaar (P04) die zowel nationaal als
internationaal winkelvastgoed ontwikkelt voor zowel fondsen van haar aandeelhouders als voor de markt.
Tot slot een projectontwikkelaar (POS) die investee rt in cashflow genererende posities, met het doel deze
in de toekomst te herontwikkelen en te verkopen. Hij kan beschouwd warden als een grate, zelfstandige
ontwikkelaar.

De twee vastgoedfinanciers (VFl en VF2) zijn werkzaam bij vastgoedfinanciers die tot de drie grootste van
Nederland behoren. Beiden zijn bij meerdere ban ken in Nederland werkzaam geweest.
De durfkapitalist (PE) is jaren lang werkzaam geweest bij een grate private equity partij in London, maar
nu zelfstandig actief binnen Nederland en Belgie.
Beschrijving en verantwoording van de data verzamelingmethode
Alie interviews zijn mondeling en gedeeltelijk gestructureerd afgenomen door middel van een topiclijst . In
deze topiclijst staan de onderwerpen die in het interview besproken moesten warden en zijn volgens een
voorkeur voor de vragenvolgorde weergegeven . De interviews had den een open karakter, dit houdt in dat
duidelijk naar de mening en de ervaringen van de individuele persoon gevraagd werd.
Materiaal verzamelen
Zeven van de acht interviews zijn afgenomen op het kantoor waar de desbetreffende persoon werkzaam
is. Het interview met de durfkapitalist wijkt hiervan af en is op het hoofdkantoor van SNSPF afgenomen.
Dit omdat deze meneer de dag van het interview al in de buurt van Leusden was en zodoende bereid was
om het hoofdkantoor van SNSPF in Leusden te bezoeken . Deze afwijkende locatie heeft geen invloed
gehad op de data verzameling.
Registratie, verwerking en preparatie van de gegevens.
Zeven van de acht interviews zijn met een spraakrecorder opgenomen en naderhand volledig tekstueel op
de laptop uitgewerkt. Door een technische storing van de spraakrecorder is het niet mogelijk geweest om
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een van de interviews op te nemen. Tijdens dit interview zijn intensief notities gemaakt en meteen na het
interview op de laptop uitgewerkt.
Beschrijving en verantwoording van de analysebeslissingen

Na het afnemen en vervolgens het tekstueel verwerken van de interviews, is de data geprepareerd voor
verdere analyse. De tek st is gelabeld aan de hand van analyse eenheden. De analyse eenheden worden in
figuur 6.1 weergegeven .
De gegevens zijn geanalyseerd volgens de 'template benadering'. Bij deze benadering worden de labels
geformuleerd aan de hand van theorie . De fragmenten zijn vervolgens ondergebracht in het op theorie
gebaseerde labelingssysteem, zie figuur 8.1.

Kernthema

Endogene Variabelen

Thema

Label

Missie
Visie

Aandeelhouder

Strategie

Project
Bedrijfsvoering

Exogene Variabelen

Financiele Markten
Algemene Economie
Vastgoed markt

Vastgoed / Ontwikkelopgave
Risico- / Rendementsperceptie
Ontwikkelstrategie
Ontwikkelstructuur
Fin ancieringsstrategie
Risicomanagement
€of% (Resultaten)
Cashflow
Financiering VV Project
Financiering EV Project
Macro Economie
Micro Economie
Vraag & Aanbod
Kosten & Opbrengsten

Ffguur 8.1. Labehng van de tneorie uit dt~ interview•).

Vervolgens zijn de labels axiaal gecodeerd, wat inhoudt, dat deze zijn geordend en teruggebracht label
naar thema tot een kernthema. Het kernthema is bedrijfsvoering. De thema' s zijn onderverdeeld in
endogene en exogene variabelen. De endogene variabelen zijn de missie, visie en strategie van de
Projectontwikkelaar. De exogene variabelen zijn de financiele markten, de algemene economie en
vastgoedmarkt.
Hierop volgend is een causal proces-analyse (netwerk analyse) uitgevoerd om de onderlinge verbanden
tussen de labels te kunnen vaststellen. Er is onderzocht welke combinaties van labels er genoemd worden
in de tekstfragmenten. De verbanden tussen de onderlinge labels kunnen zodoende bijdragen aan het
beantwoorden van de probleemstelling.

8.2

Resultaten uit de Interviews

8.2.1

Endogene Variabelen

Thema Missie & Visie
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Label Aandeelhouder, liquiditeitspositie en Eigenvermogen positie
P03 (ontwikkelt voor eigen portefeuille) geeft in het interview aan dat er verschillende typen
ontwikkelaars / aandeelhouders zijn met elk een eigen ontwikkeldoelstelling. Zo kunnen
ontwikkeldoelstellingen worden onderscheiden in bouwen, beleggen, financieren of verkopen.

De aandeelhouder bepaalt in grote mate de EV positie en de Liqu iditeit van het ontwikkelbedrijf. Zo
hebben volgens P02 (projectontwikkelaar gelieerd aan een grote aannemer), pur sang ontwikkelaars
veelal geen eigen vermogen en winsten worden uit de onderneming gehaald. De reden hiervan is dat pur
sang ontwikkelaars, in het recente verleden, veelal ook geen EV nodig hebben gehad om te ontwikkelen.
Dit komt, omdat de pur sang ontwikkelaar vaak voor een bouwbedrijf, financiele instelling of voor een
belegger werkte, waar zij het vastgoedproduct aan leverde. De pur sang ontwikkelaar werd oak
gefinancierd door deze partijen.
P02 (projectontwikkelaar gelieerd aan een grote aannemer) geeft aan dat een pur sang ontwikkelaar
geen cash genereert, enkel winst. Er moet altijd een cashgenerator achter de projectontwikkelaar zijn
ontwikkelingen zitten. Een pur sang ontwikkelaar is hierdoor altijd genoodzaakt om een financiering
extern te arrangeren. Gezien dit feit kan volgens P02 een pur sang ontwikkelaar daarom ook niet
zelfstandig bestaat. Veel succesvolle ontwikkelaars zijn gekoppeld aan een cash genererend bedrijf zoals
een financiele instelling of traditioneel goed geleid bouwbedrijf.
De Functie projectontwikkelaar bij een bouwbedrijf was volgens P02 (projectontwikkelaar gelieerd aan
een grote aannemer) in eerste instantie eerst puur het genereren van bouwvolume, in de loop der jaren is
de afdeling projectontwikkeling belangrijker geworden in omvang en bijdrage in het resultaat. Waardoor
de afdeling projectontwikkeling dominant werd in de afwegingen en belangstelling.
Een goed geleid bouwbedrijf kan het werkkapitaal 7 keer per jaar rand laten gaan, terwijl een
ontwikkelaar dit eens in de 7 jaar kan . P02 (projectontwikkelaar gelieerd aan een grote aannemer)
beschrijft dat een bouwer veelal onder lage marges moet opereren, maar wel een negatief werkkapitaal
heeft, waardoor over 10% van de jaaromzet in cash kan warden beschikt. Aannemer financiert de
projectontwikkelaar zijn planontwikkelfase met cash . De bouw wordt door de klant gefinancierd. Als
ontwikkelaar heb je zodoende weinig behoefte aan vreemd vermogen en kan het rendement op een
hoger plan gebracht warden. Winsten kunnen warden ingezet voor het aankopen van posities. P02 geeft
aan dat banken en financiele instellingen oak cash genereren uit hun hypotheken en polishouders. Met
dit vermogen kunnen zij vastgoedprojecten financieren en het rendement op het eigen vermogen
verhogen .
Label Aandeelhouders(druk)
P03 (ontwikkelt voor eigen portefeuille) vertelt in zijn interview dat zij als bedrijf een lange adem hebben
doordat er cash wordt gegenereerd uit de beleggingsportefeuille. Een belangrijk punt dat P03 aanhaalt is
aandeelhoudersdruk. P03 is een familiebedrijf en heeft hierdoor geen last van aandeelhoudersdruk. De
aandeelhouders van het bedrijf hebben een lange termijn visie waardoor er niet elk jaar een resultaat
hoeft te warden geboekt. Voor P03 resulteert de visie van de aandeelhouders en die
beleggingsportefeuille die cash genereert in meer financiele armslag en flexibiliteit in tijd.

P04 (aan fonds gelieerde ontwikkelaar) ontwikkelt uit een geheel ander businessmodel en heeft een
ander type aandeelhouder. P04 geeft aan dat zij als bedrijf eerst winst gedreven waren . Echter sinds de
overname van de nieuwe aandeelhouder zijn zij rendementsgedreven en sturen zijn aan op cashflows.
P04 is als bedrijf gekocht door een private equity fonds. De aandeelhouders in dit fonds willen rendement
over het ge'investeerd vermogen zien. Het investment vehicle dat door P04 samen met de
aandeelhouders is ontwikkeld, dient een rendement van 15-20% te behalen . Het rendement van P04 en
zijn aandeelhouders wordt geoptimaliseerd door middel van het onderbrengen van het vastgoed in
fondsen. P04 behoudt aandelen in dit fonds waardoor direct rendement wordt verkregen. Uiteindelijk bij
verkopen van de aandelen van dit fonds kan ook van het indirecte rendement geprofiteerd warden. Niet
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al het vastgoed wat PO4 ontwikkelt wordt in een fonds ondergebracht, er wordt ook voor de markt
ontwikkeld waardoor eigen vermogen en winsten sneller vrijkomen .
Thema Strategie
Label Financieringsstrategie
P0S (een grate, zelfstandige ontwikkelaar) beschrijft dat de strategie, apparaat en portefeuille van de
onderneming / het project wordt afgestemd op de aanwezigheid van een partner en financiering. Bij
financieringsratio' s van 80-100% LTC wordt eigen vermogen waarover de onderneming beschikt op deze
basis over de projecten verdeeld .

Voor PO3 (ontwikkelt voor eigen portefeuille) is de hefboomfactor slechts een theoretische gedachte, in
hun businessmodel wordt niet maximaal geleveraged. P03 financiert de ontwikkeling en bouw over het
algemeen totaal uit eigen vermogen . Enke! voor grate projecten zijn zij genoodzaakt een bouwfinanciering
te arrangeren. Het businessmodel van P03 is gebaseerd op het houden van de ontwikkelingen en niet op
de verkoop. Hierom is een hoge LTC ratio tijdens de ontwikkelfase niet altijd zinvol, wanneer naar een
lagere LTV ratio in de beleggingsportefeuille moet warden gegaan. PO3 geeft aan dat de hefboomfactor
astronomische resultaten op het eigen vermogen kan geven, echter is wel erg risicovol voor een
beleggingsportefeuille. Bij een hoge LTV ratio zit er totaal geen weerstandsvermogen in de Special
Purpose Vehicle (SPV). Een hoge hefboomfactor is alleen interessant bij een crescendo waardestijging.
Een waarde daling van 2% op 99% geleveragde belegging of portefeuille heeft enorme gevolgen voor de
eigen vermogenspositie van de onderneming. Bij een minder agressief model voelen zij zich prettiger en
hebben ook meer flexibiliteit door het opgebouwde eigen vermogen. Zij werken met percentages lager
dan 80% LTV. Daar heb je als ondernemer veel eigen vermogen voor nodig. Klein snel groeiende
ontwikkelaars hebben dergelijke percentages eigen vermogen niet. Vastgoed wordt ingebracht middels
een portefeuille financiering. Hiervoor zijn portefeuille raamovereenkomsten afgesloten met banken. Een
portefeuillefinanciering, vergroot de financieringscapaciteit (PO3).
POl(de kleine zelfstandige projectontwikkelaar) investeert in grondposities waarbij wordt gestreefd om
het eigen vermogen beslag te minimaliseren, omdat eigen vermogen als onderpand dient voor het
verkrijgen van andere financieringen. In de initiatieffase en planontwikkelingfase wordt ook getracht de
cashflow zo neutraal mogelijk te houden. POl streeft erna om een negatieve cashflow zo ver mogelijk uit
te stellen en/of zo klein mogelijk te houden. Het vermogen dat in een positie ge'investeerd wordt mag
maximaal een periode van 10 jaar bedragen anders wordt het te risicovol. POl geeft aan dat grate
bouwers ook maximaal 10 jaar in gronden investeren.
Label Ontwikkelstrategie
Volgens POS (een grate, zelfstandige ontwikkelaar) zijn (grond)posities moeilijk te financieren wanneer er
geen cashflow op zit. Meestal betekent dit dat je grondposities uit eigen vermogen moet aankopen.
Cashflows kun je wel gefinancierd krijgen. Huurstromen dekken de rente en exploitatiekosten waardoor
het project wanneer nodig nog even geparkeerd kan warden .

P03 (ontwikkelt voor eigen portefeuille) investeert in posities met een kostendekkende cashflow en waar
in de toekomst meerwaarde gecreeerd kan worden Op de lange termijn wordt deze positie dan omgezet
naar nieuwbouw huurwoningen.
Volgens POl (de kleine zelfstandige projectontwikkelaar) heeft elk project specifieke belangen. Financiele
modellen worden dan ook per situatie apart opgesteld. Verschillende partijen met belangen worden
betrokken om politieke of financiele redenen, met het doel processen te versnellen. POl investeert in
grondposities waar geen cashflow op zit .
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Label Ontwikkelstructuur & extern eigen vermogen
Doordat P0S (een grate, zelfstandige ontwikkelaar) een groei ambitie had, hebben zij projecten nooit
alleen gedaan. Er werd altijd samengewerkt met financiers of met vermogende families (family offices) .
Met financiers zijn in het verleden verschillende joint ventures afgesloten met 100% LTC financieringen in
zowel Nederland, Frankrijk, Duitsland als U.S.A. Met Family Offices (FO) wordt al 10-15 jaar met enige
regelmaat samengewerkt. P0S benadrukt dat het projectontwikkelaar wereldje een kleine wereld is die
van vertrouwen aan elkaar hangt. Hierbij is een goed trackrecord en onderling vertouwen / relatie van
groat belang. POS en FO storten dan samen eigen vermogen in een comrnanditaire vennootschap . FO
vragen redelijke rendementen tussen de 15-25% dus zijn volgens P0S stevig te noemen. P0S kijkt naar het
rendement dat over het eigen vermogen behaa\d wordt. Volgens P0S is het interessant om uiteindelijk te
weten wat het ge"investeerd eigen vermogen je uiteinde\ijk heeft opgeleverd.

POl(de kleine zelfstandige projectontwikkelaar) verkrijgt een financiering via private investor & Bank of
vanuit intern eigen vermogen. De fase van 0 tot 5 jaar is als ontwikkelaar zelfstandig financierbaar, \anger
dan 5 jaar wordt een private investor bij betrokken. De redenen dater beneden de 5 jaar niet met private
investor gewerkt wordt is, omdat het financieren van een positie via een private investor hogere
financieringskosten kent. Wanneer financiering via private investor & Bank, derdenhypotheek voor POl
(de kleine zelfstandige ontwikke\aar). POl behoudt te alien tijde 100% van de aandelen . Private investor
wordt geen aandeelhouder in de ontwikkeling, dit in verband met fiscale redenen. Orn de
liquiditeitsbehoefte en het eigenvermogensbeslag te minimaliseren warden ook ABC met gemeentes,
rentepartners of voorfinancieringen door bouwers / afnemers gearrangeerd. Bouwers warden bij
voorkeur op de korte termijn betrokken, omdat financiering via een bouwer duurder is dan door
bijvoorbeeld corporaties. Corporaties willen de ontwikkeling in portefeuille houden en bouwers willen
alleen bouwen, wat een verschil\end belang is.
PO4 (aan fonds gelieerde ontwikke\aar) tracht zijn rendement te optimaliseren door zo laat rnogelijk het
eigen vermogen in een ontwikkeling te investeren en zo snel moge\ijk weer terug te brengen. Dit kan
gerea\iseerd warden door ten eerste een zo hoog mogelijke vreemd vermogen financiering op te halen.
Ten tweede kan
de eigen vermogensinbreng verminderd
warden, door
middel van
samenwerkingsverbanden . PO4 geeft aan dat zij van de snelle deals zijn. Hun core business is het
ontwikkelen van winkelvastgoed . Wanneer het plan woningen bevat mag bijvoorbeeld de bouwer de
woningen zelf ontwikkelen en bouwen, waar voor PO4 dan een fee of winstde\ing tegenover staat. P04
bouwt ook fondsen voor de aandeelhouder. Enkele ontwikkelingen warden na op\evering in een fonds
ondergebracht. P04 behoudt een dee\ van de aandelen van het vastgoed / het fonds. PO4 genereert
hierdoor direct rendement door huurinkomsten en indirect rendement door eventuele waarde
waardestijging, wanneer de aandelen verkocht warden. Voor een projectontwikkelaar is financiering
essentieel, deze bepaalt of een project doorgaat. P04 heeft onlangs een portefeuillefinanciering
afgesloten met een Duitse bank
Thema Project
Label Financieringsbehoefte
VFl (vastgoedfinancier) en PO3 (ontwikkelt voor eigen portefeuille) geven aan dat koopwoningen vanaf
startbouw
zichzelf voorfinancieren
door
midde\
van
koop/aannemingsovereenkomst.
De
financieringsbehoefte van koopwoningen is hierdoor aanzienlijk minder dan van huurwoningen en
commercieel turnkey vastgoed . Deze typen vastgoed genereren pas inkomsten bij oplevering. Voor
huurwoningen en commercieel turnkey vastgoed is een bouwfinanciering noodzakelijk, voor
koopwoningen bij een 60-70% percentage verkocht niet.
Label Type vastgoed / Ontwikkelopgave
Het type vastgoed dat ontwikkeld wordt bepaalt volgens PO3 ook wat er voor de grondprijs betaald kan
warden. De vrije verkoopwaarde van koopwoningen ligt hoger dan de waarde van woningen in de vrije
huursector. Daarom kan er een hogere grondprijs op de koopwoningen geboden warden.
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P02 (projectontwikkelaar gelieerd aan een grate aannemer) geeft te kennen dat door verplaatsing van de
bouwopgaven van buitenstedelijk naar binnenstedelijk de projecten steeds complexer en
kapitaalintensiever zijn. Voor binnenstedelijke herontwikkelingsopgaven is in verhouding langer en meer
geld nodig dan solitaire ontwikkelingen op een groene uitleglocatie. Opbrengsten laten langer op zich
wachten door de lange voorbereidingstijd van complexe binnenstedelijke herontwikkelingsopgaven. Hier
tegenover staan wel behoorlijke voorinvesteringen die gedaan moeten warden . POS beschrijft in dit kader
dat een goede fasering van herontwikkelingsopgaven, dan oak van groat belang is voor het overeind
houden van je cashflows.

8.2.2

Exogene Variabelen

Thema (Vastgoed) Financiering
Label Projectrisico & Financieringsratio's

Projectfinanciering is volgens VFl (vastgoedfinancier) gebaseerd op de haalbaarheid van het project. De
haalbaarheid is afhankelijk van het plan, de Wet Ruimtelijke Ordening, locatie, kosten en de markt. Als de
plannen en de financiele onderlegger naar oordeel van VFl goed zijn, werd een financiering van 90-100%
LTC versterkt. Bij een minder goed project werden geen concessies gedaan, bijvoorbeeld in de vorm van
60-70% LTC. Startbouw wordt pas gefinancierd wanneer 80% is voorverkocht of -verhuurd. VFl heeft
nooit voor leegstand gebouwd, de ontwikkeling moet ten minste rente dragend zijn.
Label Toezicht en Regelgeving Banken

Banken moeten zich houden aan de uniforme standaarden van BASEL. De Nederlandse Bank kan aan de
hand hiervan analyseren hoe banken ervoor staan. Intern maakt VFl gebruik van het BART model. Het
BART model is de "comprimering van bevindingen op papier" en dient voor de raad van bestuur als
controle mechanisme op abstracter niveau. Afhankelijk van het risico van de lening geeft het BART model
aan welk garantievermogen er moet warden aangehouden. Voor elke uitstaande lening diende er ten
minste 8% EV te warden aanhouden .
Label Projectrisico & Risico-opslagen

De Risico/rendementsverhouding van de leningen wordt gekwantificeerd aan de hand van het
rendementsmodel. Aan verscheidene vermogenscomponenten warden verdiencriteria gehangen, hoe
meer risico je loopt des te hoger het rendement dient te zijn. Volgens VFl was dit vroeger allemaal veel
eenvoudiger, namelijk 1 procent puntje als afsluit- en eindprovisie en + 175 basispunten als risicotoeslag.
Label Bedrijfsrisico

VFl (vastgoedfinancier) geeft aan dat 6 jaar geleden de financiele standing van een projectontwikkelaar
slechts terloops werd belicht. Het belangrijkste gegeven voor een projectfinancier, die cashflows
financiert, is dat het project tijdens de ontwikkeling bleef staan. Ondanks dat de solvabiliteit van een
ontwikkelaar slecht 1%, maar het project goed was, werd deze toch gefinancierd. Door ontwikkelingen en
professionalisering door de jaren heen is VFl meer bezig geraakt met financiele analyses van de
projectontwikkelaar. Hierdoor is de afdeling risk management ontstaan. Het werd voor VFl steeds
belangrijker om te weten waar de projectontwikkelaar zijn liquiditeit vandaan moest halen. Financiele
analyses van projectontwikkelaar waren altijd al belangrijk, echter waren deze minder essentieel toen de
markt bergopwaarts ging. Deze financiele onderleggers zijn in huidige marktomstandigheden
onontbeerlijk.
Label Risicoperceptie Bank in een hoogconjunctuur

Een vastgoedfinancier heeft in principe maar twee instrumenten, volgens VFl (vastgoedfinancier), dit zijn
enerzijds de prijs laten zakken of anderzijds meer geld meegeven. Hier moet het juiste evenwicht tussen
warden gevonden. P03 (ontwikkelt voor eigen portefeuille) vraagt zich af of de door vastgoedfinanciers
en concurrentie genomen risico's, gelet pricing en leverage, altijd wel even goed zijn geweest in
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Nederland. VF2 (vastgoedfinancier) geeft aan dat in tijden van hoogconjunctuur, banken sneller geneigd
zijn om blind te gaan voor risico's. Vanaf 2004 tot medio 2008 was er een gekte in de
projectfinancieringsmarkt. Banken dachten dat ze overal geld mee konden verdienen. In deze periode
werden er door banken financieringen verstrekt tegen + 100 basispunten. De bank van VFl heeft hier
nooit aan meegedaan. Bij hen was het absolute minimum in deze periode + 135 basispunten. Hierdoor
liep VFl in deze periode projecten mis waardoor marges en inkomsten erodeerden . VF2, maar ook POS
(een grote, zelfstandige ontwikkelaar) geven aan dat zowel de banken als projectontwikkelaar schuldig
zijn voor de problemen die zich momenteel voordoen. De banken en projectontwikkelaars dachten: 'The
Sky is the Limit, waardoor er veel risico's zijn genomen. In de hoogconjunctuur van de afgelopen jaren
konden projectontwikkelaars enorm veel en gemakkelijk financieringen krijgen .
Label Risicoperceptie Bank in een laagconjunctuur
Volgens VFl (Vastgoedfinancier) is de vastgoedcrisis, die zich op dit moment in Nederland voor doet,
ontstaan uit de kredietcrisis in U.S.A. Dit heeft zich doorgezet in een economische crisis, die vervolgens
zijn weerslag heeft op de Nederlandse vastgoedmarkt. Dit gegeven laat volgens VFl maar weer eens de
globalisering van de financiele markten zien .
Label Financieringskosten en Financieringsratio's

Banken hebben op dit moment grote problemen om te funden, dit is te zien aan de hoge
liquiditeitstoeslagen van + 1,65% die zij momenteel vragen (PO3(ontwikkelt voor eigen portefeuille)).
Volgens VFl wordt er momenteel bij hoge uitzondering krediet versterkt aan "top projecten". Deze
kredieten zij echter wel tegen een lager voorschot van 70% LTC en tegen hogere financieringskosten . De
basispunten zijn gestegen naar + 3,00-3,50% basispunt. Voor de 70% LTC is geen specifieke reden te
geven, de bank voelt zich bij deze ratio het meest prettig in de huidige marktomstandigheden. VFl geeft
aan dat deze de-risking van lenigen bij alle Nederlandse ban ken constateerbaar is.
Label Toezicht en Regelgeving Banken (rampvergroting)

De TIER 1 ratio (solventie ratio) van banken is van 8% naar 10-11% verhoogd {VFl)
Label Restructuring & Recovering

De projecten van VFl (vastgoedfinancier) in Nederland zijn nog steeds goed. De dalende marktwaardes
zijn volgens hem een gegeven . Zij warden echter wel meegesleept door kredieten die
projectontwikkelaars bij andere financiers verkregen hebben. VFl heeft momenteel dan ook veel
bankoverleg met collega bankiers om gemeenschappelijke klanten te redden.
Afhankelijk van de ruimte in de eigen portefeuille probeert VFl (vastgoedfinancier) projectontwikkelaars
te helpen waar mogelijk. Gekeken wordt of er extra geld kan warden vrijgemaakt en of het mogelijk is dat
PO van de lening kunnen afzien en enkel een boete hoeven te betalen. Dok wordt bekeken of het niet
mogelijk is om een herfinanciering aan de PO te verstrekken zodat hij in de looptijd van deze financiering
de mogelijkheid heeft om een koper te zoeken . Alleen uit pure noodzaak zal een bank een ontwikkeling
op haar eigen balans nemen . Een bank wil geen aansprakelijkheden van andere schuldeisers (VFl) .
Fire sale is veelal ook geen oplossing voor banken als zij er voor 80-100% LTC gefinancierd hebben. Er zal
door de financiers oak getracht moeten warden een zachte landing te maken. Onafgebouwde
ontwikkelingen zijn daarnaast niets waard.
Thema Algemene Economie en Vraag & Aanbod Vastgoedmarkt

Volgens P02 (projectontwikkelaar gelieerd aan een grate aannemer) en P03 (ontwikkeld voor eigen
portefeuille) heeft de ontwikkelbranche de laatste jaren bestaan bij een gratie van bijzondere afnemers,
namelijk beleggers die met grate leverage afnamen. Door de deleveraging van de financiele wereld is dat
type afnemer verdwenen en dat veroorzaakt naar mening van P02 een paradigmashift aan de afname
kant van de ontwikkelaar .
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In Nederland is de koopwoningmarkt totaal ingestort. P0S (een grate, zelfstandige ontwikkelaar) vertelt
dat de verkoop hierdoor stagneert en onder de voorverkoopeis van de financiers blijven, waardoor er
geen start bouw kan word en geforceerd. Doordat de bouw wordt uitgesteld zien klanten af van hun koop,
waardoor het verkooppercentage nag verder daalt. PO4 (aan fonds gelieerde ontwikkelaar) geeft te
kennen dat er wel een sterke vraag naar huurwoningen is. Door de sterke vraag naar huurwoningen,
stijgen volgens P04 de huurprijzen in de vrijsector.
Bij commercieel vastgoed ondervinden ontwikkelaars dezelfde prablemen aldus VFl (vastgoedfinancier) .
Projecten zijn op touw gezet, tenminste voor 80% voorverhuurd, dus cashflowdekkend. Wanneer
uiteindelijk de koper niet komt opdagen en het project nag niet is voorverkocht, kan het alleen warden
afgenomen tegen een lagere BAR. Hierdoor kan de ontwikkelaar het project niet verkopen of ziet de
afnemer helemaal af van koop .
Label Herwaardering vastgoedbeleggingen & llliquiditeit
P02 (projectontwikkelaar gelieerd aan een grate aannemer) geeft aan dat lnstitutionele beleggers hun
assetmix heroverwegen. In de huidige marktomstandigheden blijkt vastgoed maar weer eens een zeer
illiquide asset te zijn . Ook hebben private beleggers met waardedalingen van hun vastgoed te maken.
Label Waardedaling voor projectontwikkelaars en beleggers door kredietcrisis
POS (een grate, zelfstandige ontwikkelaar) beschrijft dat in 2008 grandposities zijn ingenomen tegen de
cap rates (BAR en Euribor) die toen golden. Posities zijn voor 85-90% LTC gefinancierd tegen een swap
rente van 4-4,5%. Prajecten moeten vandaag de dag herijkt warden omdat de markt vertraagt en de cap
rate (BAR) met 1% omhoog is gegaan. Ook P02 (projectontwikkelaar gelieerd aan een grate aannemer)
geeft aan dat de BAR stijgt wat ten koste gaat van de marge voor de projectontwikkelaar.

De daling van de eigen vermogen positie van lnstitutionele beleggers door herwaardering van de assets,
heeft tot gevolg dat zij onder hun verplichte dekkingsgraad zitten . Deze verliezen moeten weer warden
goed gemaakt, wat betekent dat het verminderde EV nag meer moet renderen dan voorheen . Wat kan
resulteren in het feit dat vastgoed enkel tegen hogere BAR wordt afgenomen om de verliezen goed te
kunnen maken.
Label Verwervingskosten
P02 (projectontwikkelaar gelieerd aan een grate aannemer) en PO4 (aan fonds gelieerde ontwikkelaar)
geven aan dat de gebudgetteerde grondprijzen momenteel binnen de vastgoedmarkt voor veel frictie
zorgen. Grondprijzen warden residueel bepaald, alleen warden de grondprijzen op dit moment nog
hooggehouden doordat deze al door de overheid begroot waren . PO2 vertelt dat door de hoge
grondprijzen ontwikkelaars in sommige gevallen niet in staat zijn om de granden af te nemen. Naar zijn
inzicht gaan de grandprijzen vanzelf weer een keer naar beneden, omdat de overheid renteverliezen heeft
door het bouwrijp maken van de bestemmingsgronden .
Label Kosten
Voor VFl (vastgoedfinancier) doen cost overruns zich altijd voor bij ontwikkelingen en kunnen op
voorhand al warden ingecalculeerd. Echter in tijden van hoogconjunctuur word en cost overruns ingehaald
door de stijgende marktwaardes van vastgoed. In de huidige marktomstandigheden doen cost overruns
zich nag steeds voor, maar warden niet meer goed gemaakt doordat marktwaardes dalen.

8.2.3.

Toekomst Projectontwikke/aar

De toekomst van de Projectontwikkelaar op de korte termijn
Label Financieringsratio's en Financieringskosten
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Volgens alle ge'interviewde projectontwikkelaars en vastgoedfinanciers hebben projectontwikkelaars
momenteel grate problemen met de funding van hun projecten . Banken stellen hogere eisen aan de
verstrekking van krediet. Hierdoor is projectfinanciering moeilijker te verkrijgen. Alie projectontwikkelaars
geven aan dat de loketten dicht zijn en er geen enkele bank in Nederland is die nag echt
projectfinancieringen verstrekt. VFl (vastgoedfinancier) geeft aan dacht er alleen bij hoge uitzondering
een projectfinanciering verstrekt wordt, maar dan moet een project zowel op klant als op projectniveau
nagenoeg risicoloos zijn. Door de PO en de VF wordt aangegeven dat naast de beperkte beschikbaarheid
van kredieten ook de financieringsratio's van 90-100% LTC naar 60-70% LTC gedaald zijn. De
financieringskosten zijn ook duurder geworden. POl (de kleine zelfstandige projectontwikkelaar) noemt
de tarieven die door sommige vastgoedfinanciers gerekend warden zelfs afwerend. POS (een grate,
zelfstandige ontwikkelaar) geeft aan dat projectontwikkelaars op het slechts mogelijke moment in de
markt op straat word en gezet.
Label Liquiditeitspositie en Eigenvermogenspositie
Volgens VF2 (vastgoedfinancier) warden ontwikkelaars hard getroffen door de gedaalde
financieringsratio's en vraag uitval. Volgens POS (een grate, zelfstandige ontwikkelaar) is 2009 het
overgangsjaar voor projectontwikkelaars, en wordt 2010 het overgangsjaar voor de bouwers. POS was de
afgelopen periode genoodzaakt om zijn bedrijfskosten te reduceren en waar mogelijk vermogen vrij te
maken. Het vermogen vrijmaken is volgens PO3 (ontwikkeld voor eigen portefeuille) nag een lastige zaak
in huidige marktomstandigheden. Elke vastgoedpartij heeft op dit moment zijn EV hard voor zijn eigen
bedrijfsvoering no dig. De EV positie van de nog kapitaalkrachtige vastgoed partijen is hierdoor niet
eindeloos toereikend om bij andermans projecten risicodragend kapitaal in te brengen op hun posities
van de markt te halen.

VFl (vastgoedfinancier) legt uit dat veel projectontwikkelaars op basis van verwachte verkopen,
investeringsverplichtingen zijn aangegaan, terwijl uiteindelijk blijkt dat het EV vast blijft zitten. Hierdoor
gaat het wringen binnen de bedrijfsvoering van de ontwikkelaar en krijgt hij problemen met zijn
liquiditeit.
Label Ondernemerschap
In de huidige marktsituatie is het volgens van P05 (een grate, zelfstandige ontwikkelaar) van belang dat
alle partijen er baat bij hebben dat een project doorgaat. De financier, de gemeente, de bouwer en de
projectontwikkelaar moeten water bij de wijn doen. Zo heeft hij voor een project de verkoop
gestimuleerd om de fasering om te zetten. Doormiddel van het aantrekken van de stimuleringssubsidie en
samen met een deel van zijn eindresultaat als incentive weg te geven aan kopers was in een weekend een
deelproject volledig verkocht. Zowel PO4 als PO5 geven in samenspraak met de gemeente de betaling van
de grand naar de oplevering kan warden verplaatst in plaats van de gebruikelijke start bouw. POS geeft
als andere optie, het naar achter verschuiven van bouwtermijnen in overleg met de bouwer. Aan de hand
van deze afspraak, met de financier bespreken of de bouwtermijnen achtergesteld kunnen warden aan de
hoofdfinanciering. Hierdoor wordt de financieringsbehoefte minder groat en hoeft er minder door de PO5
(een grate, zelfstandige ontwikkelaar) gefinancierd te warden. En doordat er minder bij de financier
gefinancierd hoeft te warden kan de verkoopeis naar beneden.
De toekomst van vastgoedfinanciering / projectfinanciering
Label Financieringsratio's
De meningen zijn verdeeld over de kwestie of de financieringsratio's van banken weer terugkomen op
niveaus van 90-100% LTC of op 60-70% LTC blijven. Allen geven wel aan dat projectfinanciering en de
mate van niveaus van financieringsratio's afhankelijk zijn van de toezichthouders, centrale overheden en
moederbanken.

VFl (vastgoedfinancier) beschrijft dat de 70% LTC slechts een moment opname is. VFl vertelt dat we 25
jaar geleden ook ongeveer in dezelfde omstandigheden zaten en dat we waarschijnlijk over 25 jaar weer
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met z'n alien in dezelfde val lopen. De afgelopen jaren zijn er binnen het bedrijf geen deconfitures
geweest en is er een gezonde business gedraaid. Volgens VFl (vastgoedfinancier) warden zij op dit
moment mee gesleept door de malaise in de markt. Dit hangt niet af van ons oordeel omtrent
projectfinancieringen met de norm 100% LTC. VFl heeft enkel prajecten van een kwantitatief en
kwalitatief goede kwaliteit gefinancierd en gezien dit feit werden er alleen financieringsratio's van 90100% verstrekt. Voor minder goede financieringsratio's werd geen uitzondering gemaakt door
financieringsratio's van 60-70% LTC te verstrekken. De dalende financieringsratio's hebben gezien dit feit
in essentie niets te maken met de visie op prajectfinanciering op de lange termijn. De bevoorschotting van
90-100% LTC komt daarom op de lange termijn wel weer terug.
VF2 (vastgoedfinancier) beschrijft dat prajectfinanciering is ontstaan vanuit de grate vraag naar vreemd
vermogen van projectontwikkelaars . Het ontwikkelen van vastgoed blijft kapitaal intensief, daar verandert
een crisis niets aan. De grate vraag van prajectontwikkelaars naar vreemd vermogen blijft hierdoor dan
oak bestaan. Echter wanneer financieringsratio's dalen moet een vastgoedfinancier zich wel afvragen wat
zijn toegevoegde waardes zijn ten opzichte van concurrent commerciele banken? Dit geldt volgens VF2 in
het bijzonder voor beleggingsfinancieringen. Gelet het risicoprafiel van projectfinancieringen kan
vakkennis een kritische succesfactor blijven, waardoor projectfinanciers toekomst hebben.
Label Toezichthouders & Regelementen
POS (een grate, zelfstandige ontwikkelaar) geeft aan dat projectfinanciering in het verdomhoekje zit,
wanneer toezichthouders en centrale overheden besluiten dat banken meer EV moeten aanhouden voor
het verstrekken van risicovolle financieringen. Hierom verwacht POS niet dat de financieringsratio's op
korte termijn weer terug komen op het oude niveau. POS verwacht wel dat wanneer er weer een
schreeuwende behoefte naar bouwproductie ontstaat, dat de loketten bij vastgoedfinanciers weer open
gaan, maar dat de risico's meer geprijsd zullen warden .

PO2 (projectontwikkelaar gelieerd aan een grate aannemer) geeft aan dat banken zoekende zijn naar hun
risk/ reward positie. Er is volgens hem een algemene marktconsensus aan het ontstaan dat marges van
banken enkel een staatsobligaties met een klein plusje zouden moeten zijn. De gedachtegang dat
financiele instellingen 10-20% rendement op het EV moeten behalen is vergankelijk. De risk / reward
positie zal hoogstwaarschijnlijk terug warden gedrongen, aldus PO2. Wat betreft vastgoedfinanciering
geeft PO2 te kennen dat moederbanken zoals SNS Reaal, de Rabobank en de ING hun vastgoedfunctie aan
het heroverwegen zijn. Dit door reeds aangescherpte en mogelijk striktere wet en regelgeving
betreffende het aanhouden van garantie vermogen, op basis van het risicoprofiel van de lening. Het is dus
de vraag wat banken in de nabije toekomst besluiten over hun vastgoeddivisies.
De toekomst van de projectontwikkelaar op de lange termijn
Label Risicomanagement
De dalende financieringsratio's kan voor projectontwikkelaar tot gevolg hebben dat de productie moet
worden teruggebracht. Hierdoor kunnen de ontwikkelaars in mindere mate voor eigen rekening en risico
ontwikkelen. PO4 (aan fonds gelieerde ontwikkelaar) denkt dat door de hogere eigen vermogen inbreng,
vastgoedpartijen waarschijnlijk selectiever warden welke projecten zij oppakken. Er moeten meer
afwegingen warden gemaakt waar kapitaal wordt ingezet en hoe het risico beheerst dienen te warden.
Oak VF2 (vastgoedfinancier) verwacht dat projectontwikkelaars zich in de toekomst voor het verkrijgen
van financieringen bij banken / financiers meer moeten gaan focussen op risicomanagement. Hierdoor
gaat het inzichtelijk maken van risico's en het beheersen van deze risico's een belangrijke rol spelen in de
bedrijfsvoering van de ontwikkelaar. Een goede onderbouwing van de kwalitatieve en kwantitatieve
aspecten van een ontwikkeling wordt noodzakelijk.
Label Relaties met vermogensverschaffers
Door alle ge"interviewde projectontwikkelaars wordt aangegeven, dat het meer inbrengen van eigen
vermogen ter verkrijging van een projectfinanciering tot gevolg heeft, dat er minder projecten ontwikkeld
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kunnen warden en dit ten koste gaat van de groei van de onderneming. Volgens PO4 (aan fonds gelieerde
ontwikkelaar) kunnen in het ergste geval vastgoedpartijen helemaal geen zaken meer doen. Dit komt
doordat hun financieringsstrategie volledig op de hoge financieringsratio's waren afgestemd, hierdoor
beschikken zij over een zeer beperkte eigen vermogens positie. Ten tweede wanneer je businessmodel
aIleen gefocust was op 100% LTC van projectfinanciers, dan weet je momenteel als ontwikkelaar niet hoe
je een financiering moet arrangeren. De al aanwezige vertrouwensband met partners is nu ten tijde van
de crisis volgens POS (een grate, zelfstandige ontwikkelaar) van groat belang. Aan de hand hiervan kan
men elkaar helpen de moeilijke tijden door te komen. Volgens hem moet er voor het financieringstekort
van 30-40% financieringsoplossingen gezocht warden .
Ten tweede wordt door zowel de vastgoedfinanciers als projectontwikkelaars aangeven, dat wanneer
projectontwikkelaars willen blijven doorontwikkelen en niet aan de eigen vermogen inbreng kunnen of
willen voldoen, allianties moeten warden aangegaan met kapitaal krachtige partners of moet warden
gezocht naar andere financieringsoplossingen. Daarbij kan gedacht warden aan samenwerkingsverbanden
met corporatie s, bouwers, gemeenten, financiele instellingen en beleggers. Voor andere
financieringsoplossingen kan worden gedacht aan (mezzanine)fondsen en private investeerders.
Label Achtergestelde leningen (mezzanine)
PO3 (ontwikkelt voor eigen portefeuille) die door zijn businessmodel niet met EV en Liquiditeitsproblemen
zit, vraagt zich af wat voor eisen private investors en (mezzanine) fondsen zullen stellen? Zoals eerder
beschreven blijkt dat twee PO op projectniveau al samenwerken met private investeerders. Bovendien is
een van de ge"interviewde ontwikkelaars overgenomen door een Amerikaans Private Equity fonds .
Private Investors die op projectniveau risicodragend kapitaal investeren, vereisen minimal required rate of
returns. POS (een grate, zelfstandige ontwikkelaar)geeft aan dat de rendementen sterk afhangen van het
risicoprofiel van de ontwikkeling, echter liggen ze veelal tussen de 15-25%. Hij geeft eveneens aan dat
deze rendementen als redelijk stevig bestempeld kunnen worden. De verandering van de risicoperceptie
van banken heeft hierdoor het gevolg dat de laatste 30-40% van de totale financieringsstructuur meer in
rekening wordt gebracht en daardoor ten koste gaat van de marges van de projectontwikkelaar.
Label Fee Management/ Ondernemerschap
Ten derde kan de ontwikkelaar volgens PO2 (projectontwikkelaar gelieerd aan een grate aannemer) en
VF2 (vastgoedfinancier) overwegen om gedelegeerd ontwikkelaar te worden namens de afnemer en de
eindgebruikers. Wanneer de ontwikkelaar niet over voldoende eigen vermogen beschikt om voor eigen
rekening en risico te kunnen ontwikkelen, kan de projectfinanciering via de afnemer gearrangeerd word en
op basis van de balans van zijn onderneming. Volgens PO2 kunnen dit banken, verzekeraars,
(institutionele) beleggers zijn, die geld willen wegzetten .
De project ontwikkelaar zou zich zodoende ook anders kunnen positioneren binnen de markt. De
strategische opties die de projectontwikkelaar heeft, zijn volgens PO2: Het samenvoegen van een
makelfunctie, ondernemingsfunctie, het maken van financieringsarrangementen, toegevoegde waarde in
kennisfunctie/processen en allemaal random het product vastgoed . Een doelgroep heeft geld over voor
de aangeboden dienst of product en zodoende verkrijg je als ontwikkelaar je marge / ontwikkelfee .
Label Risico/Rendementsprofiel
PO2 (projectontwikkelaar gelieerd aan een grate aannemer) beschrijft dat als men kijkt naar het risico /
rendementsprofiel van vastgoed dan is deze in huidige markt omstandigheden niet bepaald lucratief. Er
kan veel geld worden verdiend, maar als projectontwikkelaar ben je vaak jaren lang bij een ontwikkeling
betrokken met een forse risicopositie. Als blijkt dat risico zich materialiseren, maak je als ontwikkelaar
niet zo veel winst meer. De vraag naar goede vastgoedprojecten zal altijd blijven bestaan. Of het risico &
rendement profiel voor projectontwikkelaar in de toekomst nog wel overeenkomen, dat is maar de vraag?
Misschien moet het eigen vermogen wel in andere assets ge"investeerd warden, aldus PO5 (een grote,
zelfstandige ontwikkelaar).
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POS (een grate, zelfstandige ontwikkelaar) benadrukt dat de projectontwikkelaar in de nabije toekomst in
grate mate afhankelijk van de strategie van partners. Uiteindelijk wil ontwikkelaar volgens VF1
(vastgoedfinancier) weer zijn vrijheid terug, zodra financiers weer gaan verstrekken en zie je de balans
weer de ander kant opslaan tot nieuw evenwicht ontstaat.

8.3

Resume

De conclusies die zijn getrokken uit het theoretisch kader betreft de variabelen warden gratendeels
bevestigd uit de afgenomen interviews, met de volgende opmerkingen:
•
Het eigen vermogen gaat een belangrijkere rol spelen zowel binnen het bedrijf als het project van
de ontwikkelaar.
Eigen middelen blijven vastzitten in projecten door de stagnerende vraag.
•
Projectontwikkelaars die voor de kredietcrisis alleen ontwikkelden vanuit hoge
financieringsratio's van financiers zitten momenteel in de grootste prablemen.
•
Prajectontwikkelaars die voor de kredietcrisis veel relaties onderhielden met meerde
vermogensverschaffers, hebben betere toekomst verwachtingen.
De ge'interviewden hebben oak verwachtingen voor de lange en korte termijn uitgesproken.
Korte termijn:
•
Projectontwikkelaars zijn momenteel afhankelijk van de strategie van hun huidige partners.
•
Voor het vrijkomen van eigen middelen zijn prajectontwikkelaars afhankelijk van verschillende
partijen die eveneens belang hebben dat het project doorgaat.
Lange termijn
•
Verwacht wordt dat financieringskosten van bancair vermogen duurder warden.
•
Er wordt niet verwacht dat de financieringsratio's van banken op de korte termijn weer terug
komen op het oude niveau.
•
Verwacht wordt dat mezzanine een belangrijkere ral krijgt in de financieringsstructuur.
•
Risicomanagement wordt belangrijker omdat risico's in de toekomst meer geprijsd word en.
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9. Case study
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10.

Ondernemend Ontwikkelmodel

Uit voorgaand theoretisch- en empirisch onderzoek is het volgende model opgesteld . In dit model zijn de
variabelen verwerkt die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van een ontwikkelaar. De variabelen zijn
onderverdeeld in endogene en exogene variabelen. Endogene variabelen, zijn variabelen die de
projectontwikkelaar zelf binnen zijn bedrijf kan aansturen. Exogene variabelen warden door de markt
gegeven en kunnen niet door de projectontwikkelaar warden be"invloed. Echter, zijn exogene variabelen
wel van invloed op de bedrijfsvoering van de projectontwikkelaar. Zo heeft de kredietcrisis / economische
crisis voor ontwikkelaars tot gevolg gehad dat er ten eerste liquiditeitsproblemen ontstonden door
vraaguitval. Ten tweede wordt de EV positie van de projectontwikkelaar belangrijker omdat
financieringsratio's van banken van 90-100% LTC naar 60-70% LTC gedaald zijn. Orn die reden 'kan' de
projectontwikkelaar overwegen de endogene variabelen van zijn bedrijfsvoering bij te stellen naar de
veranderende exogene variabelen. De kernthema van dit model is bedrijfsvoering, welke is opgedeeld in
twee deelkernthema's, namelijk exogene variabelen en endogene variabelen. De deelkernthema's zijn
onderverdeeld in labels. Zoals te zien in figuur 10.1 op de volgende pagina.
Benadrukt dient te warden dat het ondernemend ontwikkelmodel geen binair model is, omdat er zowel
kwantitatieve als kwalitatieve variabelen in verwerkt zijn. Het volledige overzicht van het model is te
vinden in bijlage 4.
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Deelkem
Thema's

Thema

Label

Deellabel

Endogene
Variabelen

Missie

Aandeelhouder

Doel / Middel

I
Beleggen
Bouwen
Financieren
Ontwikkelen

Financiele Positie

s~_.,,Jfsvoering
Visie

Vastgoed / Ontwikkelopgave

Risico- / Rendementsperceptie

Eigenvermogenspositie
Liquid iteitspositi e
Voorraadpositie Liquide
Middelen

Treasury management
Asset management

Uitbetaling Projectdividend
Woningbouw / Commercieel

Huur / Koop

Solitair / Gebied

Groen/ Bruin

Hoog
Gemiddeld

Strategie

Ontwikkelstrategie

Financieringsstrategie

Ontwikkelstructuur

Project

Laag
(Grond)Positiegericht
Kia ntgericht
Conceptgericht
Offensief
Gemiddeld
Defensief
Eigen rekening en risico
Joint Venture/ Partnerschip
Fee Management
Financieringsbehoefte
Risicomanagement
€of%
Cashflows

Cashflow / Geen cashflow

IRR
Kosten
Doorlooptijd
Opbrengsten

i
Exogene
Variabelen

Financiele Markten

Risico- /rendementsperceptie

Financiering VV Project

Financiering EV Project

Algemene Economie
Vastgoed
markt

l aoei 10.1 Overz,cnt Pxor,cne en

Macro & Micro Economie
Vraag & Aanbod

Aanbod (grond)posities
Marktwaarde Vastgoed

Financieringsratio's VV
Financieringskosten VV
Financieringsvorm VV
% Intern EV
% Extern EV / Achtergesteld
Financieringskosten Intern EV
Financieringskosten Extern EV /
Achtergesteld
Financieringskosten EV / Achtergesteld
totaal
Verwervingskosten
Bestaan vastgoed
V.O.N
BAR
Huurprijzen

var:ab~len.
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10.1 Endogene variabelen
10.1.1

Bedrijf

De subgroep Bedrijf is als volgt onderverdeeld :

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - B e d r i j f*- - - - - - - --+- - - - - - - - - ~
---------Ml$si..---------,

Ontwikkelen•

Aandeelhouder

Ooel;Middef?

Bedri]f

Risico i

Vastgoed/

Ontwlkkel -

I I I I
mositie

- - - - - - - - - V i si . . - - - - - - - - - - ,

Rendements.
perceptie

------r-inanciil• Positia-----~

Winstnemlng t
Uitkering
Dividend

L~ulditett

Opbouw
Reserves

Bedrijfsgroei

opgave

~-------Str:,tegie----------,

Ontwlkkel.

Ontwikkel -

FinancierlnQ:!-

Strategie

structuur

strategle

- - - -:----Financieringsbehoe1

De Aandeelhouder van het bedrijf investeert risicodragend vermogen {EV) in het bedrijf om vastgoed te
gaan ontwikkelen. Het ge·investeerde risicodragend vermogen, bepaalt de EV positie van het
ontwikkelbedrijf. De Aandeelhouder is eigenaar van het bedrijf en bepaalt gezien dit feit wat de Missie
van de ontwikkelaar is.
De aandeelhouder van het bedrijf bepaalt op die manier ook wat de Liquiditeitspositie en dus de
liquiditeitsbehoefte van de ontwikkelaar is. Een pur sang ontwikkelaar genereert geen cash alleen winst.
Een zelfstandige pur sang ontwikke\aar heeft voor het financieren van de ontwikkeling altijd een cash
generend bedrijf nodig. Het type aandeelhouder van een ontwikkelaar bepaalt gezien dit feit ook de
Liguiditeitspositie. De Financiele Positie van het bedrijf wordt zodoende bepaald door het eigen
vermogenspositie en de liquiditeitspositie.
De aandeelhouder heeft vanuit zijn missie ook een Visie ten aanzien van risico- / rendement. Zo heeft een
ontwikkelend instituut verplichtingen ten opzichte van haar polishouders wat een andere Risico /
Rendementsperceptie. De visie van de ontwikkelaar omschrijft ook welk Vastgoed /Ontwikkelopgaven hij
ontwikkelen wil. Zo kan een ontwikkelaar voorkeur hebben voor Solitaire of Gebiedsontwikkelingen op
Binnen- of Buitenstedelijke gebieden . Ook kan er onderscheid worden gemaakt in het vastgoed, dat
ontwikkeld wordt. Zo kan bijvoorbeeld Commercieel Vastgoed boven Woningvastgoed verkozen worden.
Het ontwikkelen van woningvastgoed kan weer onder verdeeld worden tussen huur en koop . In de visie
worden ook ambities als Bedrijfsgroei en kernwaarden a\s duurzaam ontwikkelen en dergelijke
weergegeve n.
Aan de hand van de missie en de visie van de aandeelhouder/ontwikkelaar wordt de Strategie bepaald . De
strategie kan worden opgedeeld in een ontwikkelstrategie, een financieringsstrategie en een
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ontwikkelstructuur en staan met elkaar in verband. Door middel van een Ontwikkelstrategie focust de
projectontwikkelaar zich op een Klantgerichte, Conceptgerichte of (Grond)Positiegerichte benadering.
Door de PO kan een Offensieve, Gemiddelde of Defensieve financieringsstrategie aangehouden warden
en bepaald in hoeverre een ontwikkelaar bereid is vanuit EV of VV te financieren. Hierbij is eveneens van
belang vanuit welke financieringsvorm zijn project, bedrijf of portefeuille gefinancierd wordt, welke op
hun beurt weer afhankelijk zijn van de missie van de aandeelhouder.
De ontwikkelaar bepaald via de Ontwikkelstructuur of voor Eigen Rekeningen en Risico, vanuit een DLJ..
Partnership of door middel van Fee Management ontwikkeld wordt.
10.1.Z

Project

De subgroep Project (Portefeuille) is als volgt opgebouwd:

Project*

CIRR
I

~

'.:.ishflow

I

Kosten

Door~~

l Opbrengsten

1
:

Kasstromen

I

I

Rlslcom:in.igement

I

De m1ss1e, v1s1e en strategie van de projectontwikkelaar krijgt uiteindelijke vorm in de 'prospects'.
Wanneer 'prospects' aan de hand van de haalbaarheidanalyses mogelijk blijken, dan ontplooien deze zich
tot feitelijke projecten. Wanneer een 'prospect' niet haalbaar blijkt, dient eventueel verlies te warden
genomen en goed te warden gemaakt door reeds lopende of toekomstige projecten. De
Financieringsbehoefte van het project wordt bepaald door de missie, de visie en de strategie die de
projectontwikkelaar aanhoud, maar is zeer afhankelijk van de het aanbod van bancair vermogen en extern
eigenvermogen en achtergesteld vermogen.
De daadwerkelijke haalbaarheid, zoals vastgesteld in de initiatieffase, is afhankelijk van de beheersing van
de specifieke projectrisico's, doormiddel van risicomanagement . De Kasstromen (Cashflows) van het
project warden gevormd door de Kosten, Doorlooptijd en de Opbrengsten . Het uiteindelijke saldo van de
cashflows leiden tot het projectresultaat uitgedrukt in de Internal Rate of Return (IRR). In het geval dat
zowel de financieringskosten voor het ingebrachte percentage W als het percentage EV warden
meegerekend in de cashflow, dient de IRR ~ 0 procent te zijn. Ter verduidelijking, het gewenste jaarlijkse
rendement op het EV warden als kosten meegerekend, als je IRR dan ten minste nul procent is, heb je aan
rendementseis voldaan.
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10.2 Exogene variabelen
10.2.1

Algemene Economie

De subgroep Algemene Economie bestaat uit twee onderdelen:

....-------Algemene EconomiP------

I

I

Macro-

MicroEconomie

Economie

Macro-economie houdt zich bezig met de economie op landelijk niveau. Hierbij moet gedacht warden aan
nationaal inkomen, de werkgelegenheid, de investeringen en het algemeen prijspeil. Micro-economie
staat in het teken van vraag, aanbod en prijs.

10.2.2

Financiele Markten

De subgroep Financiele Markten kan als volgt geschematiseerd word en:

F"manc,e
···1 e Markte,

.I.
Rlsco-/
RendementsPerceptle
Fin. Markten

....

....

Rlslco-/
RendementsPerceptle KV

Rlslco-/
Rendementsperceptie
Bank

I

I

I
Monetair
Beleld

Toezlcht&
Reglementen

Eurlbor

De Risico- / Rendementsperceptie Vermogensmarkt is essentieel voor de beschikbaarheid van vermogen
voor zowel de ontwikkeling als de afname van vastgoed. lndien risico en rendement niet overeenkomen
en andere assets lucratiever zijn om in te investeren, dan is er beperkter vermogen voor de
vastgoedmarkt beschikbaar. De Risico- / Rendementsperceptie Vermogensmarkt heeft hierdoor grote
invloed op de Risico- / Rendementsperceptie Bank en Risico- / Rendementsperceptie Kapitaal
Verschaffers {KV) . Monetair Beleid en Toezicht & Reglementen bepalen in grote mate de Risico- /
Rendementsperceptie Bank. Het Monetair Beleid stelt de hoogte van de Euribor vast. De Euribor is
onderdeel van de Financieringskosten VV, waar verderop dieper op in wordt gegaan .
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Financiering VV Project

De subgroep Financiering VV Project is opgebouwd uit de volgende elementen:
FI nanc1er1ng VVP roJe
·et

I r-

''""'"'"'ko'

Projectrislco•

.L

.L

FinancieringsRatio'sVV

Risicotoeslagen

Bank

...
Moment
Financiering W
Bank

Financiemgskosten

vv

De Bank geeft vanuit haar Risico- / Rendementsperceptie een oordeel over het Bedrijfsrisico en het
Projectrisico van de projectontwikkelaar. Seide risico's te samen geven vorm aan de Financieringsratio's
VV Bank , de Risicotoeslagen en Moment Financiering VV Bank. De Euribor en de Risicotoeslagen vormen
samen de Financieringskosten VV.
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Financiering EV Project

De subgroep Financiering EV Project is als volgt opgebouwd:

. t
F"inanc1enng EV ProJec

1

.I
SedriJfarlslco

Relatie Kapitaal
Verschaffers
(KV)

f---:

ProJectrisico

l

l

% Extern EV

~ Rlsicotooslagon ~

%Intern EV

Financieringskosten
Extem EV

.I.

.I.

FlnanclerlngsKosten
Intern EV

FlnancierlngsKosten EV
Totaal

r--:

% EV lnbreng

r-,. .

f---- ....

T
.
Het % EV inbreng is afhankelijk van ten eerste de Financieringsratio's VV Bank en ten tweede de
Financieringsstrategie van de ontwikkelaar. Aan de hand van de Risico- / Rendementsperceptie, EV positie
en Opgebouwde Reserves van de ontwikkelaar wordt vastgesteld hoeveel % Intern EV voor de
financiering van het project kan word en ingebracht. Wanneer de ontwikkelaar vanuit % Intern EV niet aan
de inbreng kan of wil voldoen, moet % Extern EV word en gearrangeerd. De mogelijkheid tot het verkrijgen
van % Extern EV hangt af van de Relatie Kapitaal Verschaffers. Deze relatie is afhankelijk van eerdere
positieve samenwerkingen of trackrecords, uitgedrukt in Winstneming / Uitkering Dividend. De Kapitaal
Verschaffer geeft vervolgens, net als de bank, vanuit zijn Risico- / Rendementsperceptie een oordeel over
het Bedrijfsrisico en het Projectrisico van de ontwikkelaar. Uit dit oordeel volgen de Risicotoeslagen en
daarmee de Financieringskosten Extern EV . De Financieringskosten Intern EV zijn afhankelijk van de
Risico- / Rendementsperceptie van de ontwikkelaar. Deze geeft aan wat het minimaal te behalen
rendement op het EV is. De Financieringskosten Intern EV en de Financieringskosten Extern EV resulteren
samen in Financieringskosten EV Totaal.
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10.2.5

Gemiddelde Kosten Vermogen

De Weighted Average Cost of Capital (WACC) is opgebouwd uit de Financieringskosten EV Totaal,
Financieringskosten VV, Financieringsratio's VV Bank en% EV inbreng en resulteren in gemiddelde Kosten
Vermogen van het Project(Portefeuille) .

IGemlddelde Kosten Vennogen7

,--sµ- ,
10.2.6

Vraag & Aanbod Vastgoed

De subgroep Vraag & Aanbod Vastgoed bestaat uit de volgende onderdelen:

Vraag &A an bo dV astgoed

1
Vraag
Huurdersl
Kopera

Bestaand
Aanbod

.L

.L

V.O.N.

Huurprijzen

.I

·1

Verwachte
Cashflows

.L
----l

BAR

I
r

Marktwaarde
Vastgoe<I

De situatie binnen de Algemene Economie en op de Financiele Markten resulteren in Vraag & Aanbod
Vastgoed . Vraag vanuit Huurders / Kopers en het Bestaand Aanbod van vastgoed bepalen de V.O.N. prijs,
de Huurprijzen en de BAR. Deze opbrengsten bepalen samen de Verwachte Cashflows van een
vastgoedobject en daarmee de Marktwaarde Vastgoed. De Marktwaarde van Vastgoed zijn de potentiele
opbrengsten van de subgroep het Project.
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Toegevoegde waarde model

Dit model is een hulpmiddel voor de projectontwikkelaar om ondernemend te ontwikkelen. De
ontwikkelaar krijgt inzicht in de exogene variabelen die van invloed zijn op het projectresultaat uitgedrukt
in rendement. Er wordt duidelijk gemaakt hoe de endogene variabelen invloed hebben op de exogene
variabelen . Als een projectontwikkelaar ondernemend wil bezig zijn is het noodzakelijk dat hij de
endogene variabelen zo efficient mogelijk inzet. Met het uiteindelijke doel om het rendement op het
ge'investeerd vermogen te optimaliseren. Toegevoegde waarde kan zijn dat door ondernemerschap de
endogene variabelen zo aangestuurd kunnen warden, dat dit een positief effect teweeg brengt op de
exogene variabelen.
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Conclusies & Aanbevelingen

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 11.1 de conclusie van het onderzoek weergegeven. Hierop volgend
worden er in paragraaf 11.2 aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.

11.1 Conclusies
Voor dit onderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd:

"Welke gevolgen hebben verschillende financieringsmodellen ten behoeve van het ontwikkelen van
vastgoed, voor de bedrijfsvoering van projectontwikkelaars in Neder/and, bij veranderende
marktomstandigheden ?"
De veranderende marktomstandigheid zoals de kredietcrisis, verandert niets aan het vakgebied
projectontwikkeling op zich. Projectontwikkeling blijft ten eerste kapitaalintensief. Hierdoor blijft
beschikbaarheid over vermogen van groot belang. Ten tweede moeten een of meerdere marktpartijen
ontwikkelen voor eigen rekening of risico, anders wordt er niets ondernomen. Ten derde blijft het
ontwikkelproces risicovol, waardoor proces en risicobeheersing essentieel blijven. Tot slot blijft de vraag
naar vastgoed voor projectontwikkeling uiterst belangrijk.
Waar de kredietcrisis echter wel grote invloed op heeft, is de bedrijfsvoering van de projectontwikkelaar.
Gevolgen voor vermogenspositie
Uit dit onderzoek blijkt dat de kredietcrisis teweeg heeft gebracht dat banken hun risicoprofiel van
leningen hebben aangescherpt. Risico's worden hierdoor weer geprijsd, wat zich uit in lagere
financieringsratio's en hogere financieringskosten. Het gevolg hiervan voor projectontwikkelaars is dat 3040% LTC uit eigen vermogen dient te worden ingebracht voor het verkrijgen van een projectfinanciering.

De projectontwikkelaar komt hierdoor noodgedwongen voor een dilemma te staan; het verminderen van
projecten of extern vermogen aantrekken. Het verminderen van projecten betekent dat de
projectontwikkelaar veel intern eigen vermogen in de projecten moet investeren en risico's minder
gespreid kunnen worden.
Extern bancair vermogen in de vorm van een bedrijfsfinanciering is voor de projectontwikkelaar niet
mogelijk, tenzij de projectontwikkelaar een portefeuille van assets op de balans heeft staan die als
onderpand voor de financier kunnen dienen.
De ontwikkelaar heeft de keus uit het aantrekken van risicodragend vermogen op projectniveau of op
bedrijfsniveau. Echter, naarmate het risico in een ontwikkelstructuur en de financieringsstructuur voor de
projectontwikkelaar vermindert, zal ook zijn zeggenschap en zijn beloning verminderen, waardoor de
ontwikkelaar in een afhankelijke positie belandt.
Voor een projectontwikkelaar is het aantrekken van extern eigen vermogen of risicodragend kapitaal op
projectniveau het meest voor de hand liggend. De zeggenschap van aandeelhouder of verschaffer van
achtergesteld vermogen op projectniveau blijft beperkt tot binnen het project en eindigt wanneer een
project wordt opgeleverd. Dit in tegenstelling tot een aandeelhouder of verschaffer van risicodragend
kapitaal op bedrijfsniveau, die tevens een vast jaarlijks rendement op zijn ge'investeerd vermogen vereist.
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Van winstgedachte naar rendementsgedachte
Doordat risicodragend vermogen in projecten een belangrijkere rol krijgt, wordt het rendement dat op
het ge"investeerd vermogen behaald wordt essentieel. De projectontwikkelaar dient het projectresultaat
hierdoor aan te sturen op rendement in plaats van de gebruikelijke absolute winst.

Vanuit de rendementsgedachte kan de ontwikkelaar zijn eigen vermogen gaan prijzen aan de hand van
het risicoprofiel van het project of de projectfase. De gemiddelde gewogen kosten van het kapitaal
(WACC) in combinatie met de interne rentabiliteit (IRR) kunnen hierbij dienen als hurdle rate.
Wanneer het rendement zich niet in de juiste hoeveelheid verhoudt tot een risicovolle business venture
als het ontwikkelen van vastgoed, dan is een ontwikkelaar en/of een risicodragende
vermogensverschaffer niet bereid te investeren.
De verstoring van het evenwicht in het risico-equivalent kan tot gevolg hebben dat de marktwaardes van
vastgoed de balans moeten herstellen. In het geval dat (institutionele) beleggers niet bereid zijn om een
lagere bruto aanvangsrendement (BAR) te betalen, drijft dit de huurprijzen van vastgoed op en komt dit
voor rekening van de consument. In het geval dat door de stijging van de huurprijzen en de marktwaardes
de vraag uit blijft, dient de ontwikkelaar wederom door ondernemerschap en risicomanagement het
risico/ rendementsprofiel van de ontwikkeling te optimaliseren.
Hierdoor speelt risicomanagement een nag belangrijkere rol binnen de bedrijfsvoering en zijn vakinhoud
en kennis van grater belang dan ooit.
Markten zijn cyclisch en veranderen door de tijd, zo bewijst de kredietcrisis wederom. De haalbaarheid
van een project is hierdoor niet statisch maar dynamisch. Het aansturen en beheersen van de cashflows
van een project zijn essentieel voor het uiteindelijke rendement dat op het eigen vermogen behaald
wordt
Toekomstperspectief
Naar aanleiding van het theoretisch en empirisch onderzoek is het duidelijk dat de huidige
marktontwikkelingen negatieve invloed op de bedrijfsvoering van de projectontwikkelaar. Dit betekent
niet dat de projectontwikkelaar lijdzaam moet toezien. Hoewel het lijkt dat hij geen invloed heeft op
exogene variabelen kan hij door ondernemend te ontwikkelen de endogene variabelen aansturen, zodat
dit een positief effect teweeg brengt op de exogene variabelen. Dit wordt in het ondernemend
ontwikkelmodel schematisch weergegeven.

11.2 Aanbevelingen
Op basis van dit onderzoek zijn de volgende onderwerpen voor nadere wetenschappelijke verdieping aan
te bevelen:
Dit onderzoek heeft zich gefocust op private financiering van vastgoed. Een onderzoek naar de
mogelijkheden van publieke financieringen van vastgoedontwikkelingen is een wenselijke aanvulling. Met
publieke financiering wordt niet de overheid bedoeld, maar de publieke verhandelbaarheid van effecten
op bijvoorbeeld de beurs. Ter verduidelijking, de overheid financiert wel vastgoed met publieke
doeleinden, maar dit houdt niet in dat aandelen (effect) publiek verhandelbaar zijn.
Voor dit onderzoek is voor het berekenen van het rendement dat de projectontwikkelaar op de
investering en zijn eigen vermogen behaalt de IRR methode gehanteerd. Voor het berekenen van
rendement zijn verschillende methoden mogelijk. Een onderzoek naar de meeste geschikte
rendementsmethode om de performance van de ontwikkeling te kunnen meten wordt geadviseerd.
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Daarnaast zou onderzoek kunnen warden gedaan naar een de invulling van treasury- en
cashmanagement. Daarbij zou centraal kunnen staan op welke wijze ontwikkelaars een voorraadpositie
liquide middelen zouden realiseren, opdat ten eerste bedrijfskosten warden gefinancierd wanneer eigen
middelen langer in een project blijven vastzitten dan verwacht. Ten tweede geeft een grotere
liquiditeitspositie/eigenvermogenspositie de projectontwikkelaar de mogelijkheid om in de toekomst
bancaire financieringen te verkrijgen, zodat de projectontwikkelaar (deels) voor eigen rekening en risico
kan blijven ontwikkelen.
Fiscaliteit is van groat belang voor zowel de investeerders van het risicodragend vermogen als de
projectontwikkelaar. Onderzoek, zowel naar het optimaliseren van fiscale aspecten tijdens het
ontwikkelproces als voor het aanbieden van financieringsarrangementen aan investeerders, kan van
waarde zijn .
Een onderzoek naar mezzanine financieringen en fondsen en in welke vorm / structuur deze kunnen
bijdragen in het financieren van vastgoedontwikkelingen.
Ten slotte kan onderzoek naar de mogelijkheid tot het opdelen van een financiering in tranches
interessant zijn. Hierbij moet onderscheid warden gemaakt tussen eigen en vreemd vermogen. De
tranches kunnen warden bepaald aan de hand van verschillende risicoprofielen gedurende het
ontwikkelproces, met eventueel een uitloop tot en met de exploitatiefase. De uiteenlopende belangen
van de betrokken partijen tijdens het ontwikkelproces en de exploitatiefase kunnen hier eveneens in
warden meegenomen .
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Bijlagen
Bijlage 1

Definities projectontwikkeling & projectontwikkelaar

Projectontwikkeling
Hieronder wordt een kleine selectie van de definities projectontwikkeling weergegeven.

"Projectontwikkeling is het op eigen rekening en risico initieren, organiseren, uitvoeren (e.g. doen
uitvoeren) en coordineren van taken die nodig zijn voor het realiseren van onroerend goed, inclusief het
aankopen van de daorvoor benodigde grand [Dude Veldhuis, 1993}".

"Projectantwikkeling is het risicodragend initieren, organiseren, {doen) uitvoeren en coordineren van a/le
taken die nodig zijn voor het vervaardigen en/of opwaorderen van onroerende zaken, inclusief het
aankopen van de daarvoor benodigde opstallen en/of grand [De Kousemaeker, 1998]".

"Projectontwikkeling is het op eigen initiatief (zonder oogmerk tot het zelf exploiteren en zekerheid van
een afnemer) voor eigen rekening en risico tot stand brengen van een of meer bouwprojecten voor de
markt, via het integreren en coordineren van de benodigde professionele kennis en kunde afgestemd op
(aangenomen) vraag van een beoogde specifieke doelgroep of afnemer, c. q. gebruiker, waarbij die
betrokkenheid zich uitstrekt tot de fase van ingebruikneming, dan we/ korter indien het project eerder
verkocht wordt {Keeris, 2001]".

Projectontwikkelaar
Oude Veldhuis [1993] karakteriseert een projectontwikkelaar als volgt :

"De projectontwikkelaar realiseert vastgoedobjecten voor eigen rekening en risico, is van initiatief tot en
met de ingebruikstelling bij een project betrokken en heeft een coordinerende rol in het
ontwikkelingsproces".

De Kousemaeker [1998] omschrijft de projectontwikkelaar als volgt :

"Een projectontwikke/aar investeert risicodragend in de totstandkoming van vastgoedobjecten. Om de
continuiteit van zijn onderneming niet in gevaar te brengen dient hi} bij uitstek te beschikken over
deskundigheid op het gebied van risicoanalyse en risicoreductie. Een projectontwikkelaar coordineert het
vastgoed ontwikkelproces en is betrokken vanaf het initiotief tot aan de ingebruikname van het vastgoed.
Hierbij is hij in principe de partij die de ontwikkelrisico's van het proces draagt."
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Keeris [2001] geeft de volgende definitie van een projectontwikkelaar:

"Een partij binnen de vastgoedmarkt, welke bij de realisatie van een vastgoed object betrokken is vonaf de
fase van het initiatief tat en met de ingebruikname ervan vanuit een commercie/e inva/shoek, waarbij deze
minimaal een coordinerende functie heeft in de conceptuele en ontwikkelingsfase en vervolgens de
realisatie van het betreffende object voor eigen rekening en risico uitvoert, doarbij geen intentie heeft tot
het exp/oiteren ervan gedurende een langere periode"
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Typen Ontwikkelaars

Gelieerd aan een bouwer:::; Bouwvolume
De focus bij ontwikkelende bouwers ligt op de realisatie van het project. Ontwikkelactiviteiten dienen te
leiden tot bouwcapaciteit. Orn continu"iteit van inkomen te kunnen waarborgen en rendementen veilig te
kunnen stellen, hebben vele bouwbedrijven ontwikkelportefeuilles opgebouwd . Overcapaciteit van
personeel heeft door de hoge fasten van vast personeel grate financiele consequenties, waarborgen van
de continu"iteit is dan ook uitermate belangrijk voor bouwconcerns. Door de ontwikkelactiviteiten en het
verkrijgen van grondposities, wordt automatisch bouwproductie gecreeerd en kan het vaste ingewerkte
personeel aan het werk worden gehouden Daarnaast kent de realisatie van vastgoed een hoog
risicoprofiel, terwijl de rendementen kwetsbaar zijn (relatief laag, 2 tot 3 procent), daarmee is
projectontwikkeling aantrekkelijk om het rendement van het gehele proces op te voeren.

Aannemers genereren niet enkel en alleen bouwopdrachten uit hun ontwikkelportefeuille, deze worden
ook verkregen door middel van aanbestedingen. Aangezien de bouwfase van een project slechts een
gedeelte van de looptijd van een ontwikkelproces beheerst, gaat het werkkapitaal van een aannemer,
vergeleken met een PO sneller rond. Hierdoor is een aannemer in staat om de bedrijfskosten van een
ontwikkelaar te ondervangen. Een ontwikkelaar gelieerd aan een aannemer is hierom in mindere mate
afhankelijk van externe financiering. Voorbeelden van ontwikkelende bouwers zijn: Heijmans en BAM
Gelieerd aan een (institutionele) be/egger:::; Rendement
Projectontwikkelaars gelieerd aan (institutionele) beleggers, ontwikkelen primair voor de
eigenportefeuille (Fokkema, 2008 en Post et al.,1995). De doelstelling van deze PO is door middel van
ontwikkelingsactiviteiten te komen tot cashflow generieke beleggingsobjecten. Het vastgoed wordt
ontwikkeld met het oog op hoge, lange termijn rendementen. Ontwikkelende beleggers kunnen hun
ontwikkelingen tegen kostprijs in portefeuille nemen en verhuren hun beleggingsobject tegen
marktwaarde. De opbrengsten verkregen uit de cashflow van hun beleggingsobjecten kunnen zodoende
weer in nieuwe ontwikkelingen ge"investeerd worden . De ontwikkelende belegger streeft enerzijds naar
en direct rendement uit de huurinkomsten, anderzijds naar indirect rendement uit verkoop op termijn
door waardestijging. Voorbeelden van ontwikkelende beleggers zijn: De Groene Groep en Breevast.
Gelieerd aan een corporatie :::; Het realiseren van een eigen producten
Corporaties ontwikkelen al sociale woningen sinds de dag van hun bestaan. Corporaties ontwikkelen in
het bijzonder voor hun eigen vastgoedportefeuille en zijn hierom gefocust op de exploitatieperiode van
het vastgoed. De laatste jaren zijn vooral de grotere woningcorporaties naast de sociale woningsector
steeds actiever geworden op de commerciele ontwikkelingmarkt. Sinds verzelfstandiging binnen de
branche, zijn corporaties niet stil blijven zitten. In de afgelopen 10 jaar hebben corporaties zich
getransformeerd van subsidiegeorienteerde uitvoerders van overheidsbeleid tot moderne
maatschappelijke ondernemingen. Projectontwikkeling in de vrije sector is voor de co6peraties een
middel om de onrendabele top van maatschappelijke investeringen financieel haalbaar te kunnen maken.
Wanneer ontwikkelingen verkocht worden, dan is dit veelal om hun financiele positie te versterken en
zodoende de onrendabele top te kunnen financieren.
Gelieerd aan financiele instel/ing :::; Rendement
Financiele instellingen beschikken over veel kapitaal, wat tijdens het ontwikkelproces financiele zekerheid
geeh. Zij genereren voordurend cashflow uit de betalingen van rekening- of polishouders. Financiele
instellingen, zoals banken, zijn in verschillende vormen betrokken geraakt bij het ontwikkelen van
vastgoed. Enerzijds is deze ontwikkelrol ontstaan door het overnemen van ontwikkelende partijen
(defaulting property companies) aan wie zij leningen hadden verschah of waar zij belangen in hadden,
maar welke niet meer aan hun verplichtingen konden voldoen. Anderzijds vanuit risicofondsen /
investeringsfondsen (venturesome funds) en het streven naar zekerheid op maximalisatie van het
rendement op het eigen vermogen (equity returns) van de ontwikkelprojecten. De reden dat financiele
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instellingen actieve ontwikkelaars zijn geworden, is grotendeels toe te kennen aan het goede
investeringsklimaat en resultaten van de vastgoedmarkt.
Verzekeraars en in het bijzonder pensioenfondsen hebben toekomstige verplichtingen ten opzichte van
hun polishouders. Primair bestaat er een rendementsdoelstelling om op de lange termijn verplichting af te
dekken. Belangrijk is het realiseren van een rendement dat leidt tot verbetering of continuering van een
adequate dekkingsgraad. Door onder andere wet -en regelgevingen op het gebied van spreidingsnormen,
leverage normen en een jaarlijks budget, mag de portefeuille van institutionele beleggers slechts beperkt
uit ontwikkelingen voor eigen rekeningen en risico bestaan. Voor banken gelden weer ander wet en
regelgevingen. Afhankelijk van het risicoprofiel van de uitstaande leningen, moeten zij eigen middelen
aanhouden, het zogenoemde solvabiliteitsbeslag. De eigenvermogenspositie en de risicoperceptie van
banken is dus afhankelijk voor de mate waarin zij op de ontwikkelmarkt actief zijn of slechts een
financieringsfunctie bekleden .
Zelfstandige pur sang ontwikkelaar ::: Ontwikkelen
Volgens Post et al. [1995] halen pure sang ontwikkelaars hun omzet !outer uit ontwikkelactiviteiten.
Gezien het feit dat er geen achterliggende kapitaalkrachtige moederonderneming is om eventuele
financiele tegenvallers op te vangen, is het voor een zelfstandige ontwikkelaar van groat belang om een
zo optimaal mogelijk projectresultaat te realiseren. Een optimaal projectresultaat vertaalt zich in een
kwalitatief hoogstand vastgoedobject met een financieel gezond projectresultaat. Winst uit de
ontwikkeling wordt gebruikt om nieuwe ontwikkelingen op te starten, waardoor de continu'fteit van de
onderneming kan worden gewaarborgd . Een positief projectresultaat is daarom essentieel.

93

"Ondernemend Ontwikkelen"

Bijlage 3

Reinout Huisman

Het ontwikkelproces

Het ontwikkelproces bestaat uit 4 fasen, namelijk:
•
initiatieffase;
•
planontwikkelingsfase;
•
realisatiefase;
•
exploitatiefase.
lnitiatieffase
Voor een ontwikkelaar is de initiatieffase van groat belang, zonder nieuwe projecten staat het
voortbestaan van een projectontwikkelaar op het spel. Het initiatief moet warden omgezet in concrete
plannen, waarvan de haalbaarheid zal moeten warden onderzocht. Volgens Gehner [2003) bestaat het
haalbaarheidsonderzoek uit een marktonderzoek en een financiele beoordeling. De situatie op de
financiele markt en in de algemene economie zijn van invloed op de vastgoedmarkt. Tevens warden
projectspecifieke invloedsfactoren onderzocht. Een belangrijke factor is het inventariseren van de
juridische bestemmingsmogelijkheden en welke vergunningsprocedures hierbij nodig zijn . De duur van de
ruimtelijkeordeningsprocedure (RO procedure) is vaak maatgevend voor de tijdshorizon van het
ontwikkelproces.

Het concept en de locatie van het project zijn belangrijk. De aantrekkingskracht op gebruikers is bepalend
voor het opbrengstenpotentieel van het project. Orn het opbrengstenpotentieel te kunnen bepalen is een
inschatting van de mogelijke huur- of verkoopopbrengsten noodzakelijk. Voor de investeringskosten zijn
de bouwkosten, de grondkosten en de financieringskosten de belangrijkste kostencomponenten . De
resultaten van het marktonderzoek kunnen zodoende word en vertaald in een financiele beoordelingen en
daarmee de haalbaarheid van het betreffende project.
Naarmate projecten ingewikkelder warden (qua programma, financiering, realisatie, ambitieniveau of
eigendomsverhoudingen) duurt de initiatieffase ook !anger. Solitaire ontwikkeling en gebiedsontwikke ling
verschillen duidelijk van elkaar. De ambitie, maar ook de impact van gebiedsontwikkeling, is van een
zodanige omvang, dat dergelijke projecten !anger duren. De voorinvesteringen die door een ontwikkelaar
warden gedaan, kunnen enorm oplopen. Zeker in het geval van gebiedsontwikkelingen. Nozeman [2008)
wijst erop dat in dergelijke processen de factor timing van groot belang is. Wat in het ene tijdperk
onhaalbaar lijkt, blijkt onder veranderende omstandigheden opeens mogelijk.
Planontwikkelingfase
Wanneer het idee in de initiatieffase haalbaar bleek, wordt deze nader uitgewerkt in de
planontwikkelingfase. Waar het in de initiatieffase ging om het aantonen van de haalbaarheid, gaat het in
de planontwikkelingfase om het vasthouden van die haalbaarheid in nadere uitwerking [Nozeman, 2008] .
Bij de planontwikkelingfase zijn veel actoren betrokken die van invloed zijn op zowel de voortgang als het
product. Zo krijgt hij te maken met adviseurs, de architect, de gemeente en omwonende. De invloed en
betrokkenheid van de actoren is afhankelijk van de toegekende positie en voortgang van de
planontwikkelingfase .

De planontwikkelingfase kan warden opgedeeld in vier deelplannen:
•
de marktechnische planontwikkeling;
•
de juridische planontwikkeling;
•
de financiele planontwikkeling;
•
de bouwkundige planontwikkeling.
Nozeman [2008) benadrukt dat deze deelplannen niet los van elkaar staan, maar gezamenlijk moeten
warden uitgewerkt. Tussentijds zullen er evaluaties moeten plaatsvinden om het project bij te sturen voor
het behalen van het gewenste resultaat, uitgedrukt in winst of rendement.
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De werkzaamheden die in de planontwikkelingfase worden verricht zijn :
•
het schrijven van een program ma van eisen (PvE);
•
het maken van een ontwerp en het toetsen hiervan aan de randvoorwaarden;
•
het samenstellen van een uitvoeringsbestek.
Het PvE moet zich richten op de behoefte of vraag van de feitelijke, dan wel veronderstelde klant of
gebruiker. Hierna gaat het PvE van schetsontwerp en concept-voorlopig ontwerp (VO) naar definitief
ontwerp (DO). Het DO moet uiteindelijk afgestemd zijn op het PvE en de bijbehorende begroting van de
ontwikkelaar, maar ook op de marktvraag en de eisen van het Bouwbesluit en de Welstand. Gezien dit feit
is de afstemming van de verschillende deelprocessen op elkaar zeer belangrijk, om geen onnodige kosten
te maken.
Wanneer het definitieve ontwerp dan ook echt definitief blijkt te zijn , kan het project bestekklaar worden
gemaakt. Het opstellen van het bestek gaat op basis van de materiaal- en installatietechnische
specificaties en de afgesproken administratieve bepalingen . Het bestek moet zorgvuldig worden
opgesteld, omdat deze samen met de bijbehorende tekeningen als de contractstukken dienen waarop het
werk wordt aanbesteed.
De tweede hoofdactiviteit in de planontwikkelingfase is volgens Gehner (2003] het verkrijgen van de
(grond)positie tegen een acceptabele grond prijs op een gewenst tijdstip. Over de hoogte van de
(grond)prijs moet worden onderhandel met de eigenaar en deze moet zoveel mogelijk in
overeenstemming worden gebracht met de begrote grondwaarde/marktwaarde. Het tijdstip van afname
is bepalend voor de financieringskosten, maar is vooral een groot risico wanneer de grond in een vroeg
stadium is verworven, terwijl er veel zekerheden ontbreken. Gehner (2003] benadrukt voor het verkrijgen
van zekerheden de importantie van de RO procedure. Het aanvragen van een bouwvergunning kan een
langdurige kwestie zijn, met name als er tevens een bestemmingsplanwijziging of milieuvergunning
noodzakelijk is. De belangrijkste actor bij het verkrijgen van een bouwvergunning is de gemeente.
Afhankelijk van de risicoperceptie van een ontwikkelaar, is het noodzakelijk dat (een dee I van) het project
al verhuurd of verkocht is voor de start van de bouw. Dat kan ook vereiste zijn van de financiers voor de
externe financiering van het project met vreemd vermogen .
Als er voldoende zekerheid is ten aanzien van de hierboven genoemde activiteiten, vindt de
aanbestedingsprocedure plaats, waaruit vervolgens de opdrachtversterking aan een aannemer
voortvloeit. Dit wordt veelal gezien als het moment waarop het ontwikkelfase wordt beeindigd en
overgaat naar de realisatiefase .
Realisatiefase

De realisatiefase start op het moment dat een aannemer is gecontracteerd, de grondpositie is verworven,
de onherroepelijke bouwvergunning is verleend en de financiering is geregeld. De werkvoorbereiding en
de uitvoering van de bouw worden door de aannemer gerealiseerd. In tijd gezien is de realisatiefase
relatief kort ten opzichte van de voorafgaande fases. De talrijke onzekerheden uit de voorafgaande fases
zijn vrijwel niet meer aanwezig. De omvang en de complexiteit van de ontwikkeling bepalen de
doorlooptijd van de bouwperiode.
De realisatiefase is de meest kapitaalintensieve fase van het gehele ontwikkelingsproces. De bouwkosten
bedragen in de regel 60 tot 70 procent van de totale investeringsom . Fouten zijn alleen te herstellen
tegen hoge kosten. Tijdens de bouwfase blijkt of de plannen tegen de begrote prijs en binnen de geplande
tijd uitvoerbaar zijn en of de gecalculeerde opbrengsten en het verwachte eindresultaat haalbaar is.
Voor zover er in de voorafgaande fases geen verkoop overeenkomst gesloten is met een belegger of
toekomstige eigenaar-bewoner, moet dit tijdens de realisatiefase plaatsvinden . De verkoop bepaalt
immers het uiteindelijke financiele resultaat. In economische goede tijden was het starten van de bouw
zonder voorverkoop niet ongebruikelijk, omdat er zicht was op stijgende opbrengsten bij het zo laat
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mogelijk in de verkoop brengen van het vastgoed . Echter, met de toenemende aandacht voor
risicobeheersing in projectontwikkeling en mindere economische tijden, is voorverkoop zowel in de
woningbouw als commercieel vastgoed voor de projectontwikkelaar en in het bijzonder de financier een
vereiste geworden.
Exploitatiefase
De exploitatiefase is de laatste fase in het ontwikkelingsproces . Het ontwikkelde vastgoed is formeel
overgedragen aan de nieuwe eigenaar en staat ingeschreven in het kadaster. Het vastgoed wordt
geexploiteerd en/of gebruikt. Ondanks dat het vastgoedobject aan de eindafnemer is overgedragen, kan
de exploitatiefase voor de projectontwikkelaar als zeer belangrijk warden gezien. De relatie tussen de
exploitatiefase en de projectontwikkelingsfase is volgens Salemi [2008] niets anders dan de relatie tussen
de belegger en de projectontwikkelaar in de praktijk, namelijk de verkoop van het vastgoedobject bij
oplevering door de projectontwikkelaar aan de belegger. De waarde die het vastgoedobject voor de
belegger heeft, is afhankelijk van de toekomstige kasstromen. Voor de belegger is deze waarde gelijk aan
het aankoopbedrag en dus een kostenpost; voor de projectontwikkelaar is deze waarde een opbrengst.

De gebreken die ontstaan in de planontwikkelfase en realisatiefase hebben een negatief effect op het
rendement van de belegger. De belegger vindt het rendement op de investering belangrijk. Hij kijkt naar
het rendement op lange termijn en baseert zijn investering niet op het bruto aanvangsrendement (BAR).
De BAR vertegenwoordigt de marktwaarde waartegen het vastgoedobject verkocht wordt. De belegger
kijkt naar de internal rate of renturn (IRR), het rendement dat op de investering behaald wordt over een
periode van meerdere jaren. Het vastgoedobject moet voor de belegger dus niet 1 tot 5 jaar renderen,
maar 20 tot 30 jaar, met hoogstens om de 10 tot 15 jaar een grondige renovatie, al naar gelang de
ontwikkelingen van de markt. Het totale rendement op de investering wordt bepaald door het directe en
indirecte rendement. Het directe rendement wordt bepaald door het optimaliseren van de verhouding
tussen inkomsten en uitgaven. lnkomsten zijn de huren uit het vastgoedobject . Uitgaven zijn de jaarlijkse
exploitatielasten van het vastgoedobject en bestaan onder andere uit onderhoudskosten, energiekosten,
financieringskosten en belasting [Affourtit en Nozeman 2008].
Het indirecte rendement wordt bepaald door de waardegroei van het vastgoedobject. De courantheid en
de locatie van het gebouw zijn hierbij van groot belang. Het vastgoedobject moet immers gedurende 20
tot 30 jaar verhuurd blijven. Zander de gebruikers zijn er geen afnemers en is er dus ook geen
vastgoedontwikkeling. Omdat de eindgebruiker bereid is om de huurprijs te betalen, is een belegger
bereid om het vastgoed te kopen van de projectontwikkelaar. De belegger krijgt zijn rendement door het
vastgoedobject gedurende een bepaalde periode te exploiteren . Dit doet hij door het te verhuren aan een
gebruiker. Op het moment dat de ontwikkelaar een huurder heeft gevonden is een belegger bereid om
het vastgoedobject van hem af te nemen. Vervolgens is de projectontwikkelaar bereid om kosten te
maken in de vorm van bouwkosten en verwervingskosten [Affourtit en Nozeman 2008] .
Gezien het feit dat de gehele vastgoed- en projectontwikkelingbranche steeds professioneler wordt en
verschillende economische en financiele belangen in vastgoed in verscheidene vormen voorkomen, direct,
indirect, privaat of publiek, is het noodzakelijk dat belangen beter en nauwkeuriger op elkaar warden
afgestemd . Anders ontstaat er frictie tussen vraag en aanbod, belegger en projectontwikkelaar.
In Nederland is de scheiding tussen ontwikkelen en exploiteren tamelijk gewoon, maar in de
Angelsaksische landen is dit ongebruikelijk. Het ontwikkelen en exploiteren van vastgoed gaat nauwgezet
samen . Dit komt omdat beide activiteiten zijn ondergebracht in dezelfde onderneming of doordat de
ontwikkelaar een financieel belang houdt in het gerealiseerde vastgoed [Affourtit en Nozeman, 2008] .
Hierdoor profiteert de ontwikkelaar van zowel het directe rendement van de huurstromen als het
indirecte rendement (waardegroei) bij verkopen van de aandelen
Tot slot eindigt de exploitatiefase door economische of technische veroudering van het vastgoedobject en
zal dan gesloopt of herontwikkeld warden. Het onroerend goed kan zelf door de eigenaar warden
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herontwikkeld, of wordt afgestoten aan een projectontwikkelaar. Zodoende begint de cyclus weer van
voor af aan.
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Bruto aanvangsrendementen v.o.n. Nederland 2002 t/m 2007
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Overzicht huurprijzen regio Den Haag

"Zadelhoff
Huurprijzenoverzicht kantoorruimte - DTZ regio Den Haag
1rzr-.:,,:~-r.(
Den Haa,i
Den Haag
Den Haao
Oen Haaa
Den HaaJJ
Oen Ha3!l
Den Haaa
Den Haag
DenHaaJJ
Den Haao
Den Haaa
Oen Haag
Oen Haag
Oen HaaJJ
Den Haaa
Oen Haaa
Den!-1,ag
Den Haoo
Oen Haag
Den Haag
Oen Haao
Den Haao
uen Haao
Gen Haag
Oen Haao
Den Haag
Den Haaa
Oen Haag
Den Ha;ig
Den Haag
Oen Ha:J{l
Den HaaQ

_?•/~·u:z., ~-,~-~.,.t~;..::·.~ .~ ~~~:--:-: ,,i~~J{):,: l'. \;.~~;}S.~;. · : t ·.C:~'lr..!; t/ .·~· .~~ ;."'."
Al~hen ai:l Rijn
cndergrens
.Al,:hen aij Rljn
bovengrens
Deln
ondergrens
llovengrens
Delft
Den Haao
8ea:rixkwarner
onderarens
Den Haag
Beatrixkwartier
l;over.grens
Den Haaa
3inckh0rst
onderarens
Den Haag
3inckhorst
IJovengrens
Den Haag
Centraal Station
011dergrens
Den Haag
Centraal ~tation
bovenarens
Den Haag
Centrurn
ondergrens
Den Haag
centrur1
IJover.grens
Den Haag
Congresgebouw
orcdergrens
Den Haag
Co:igresgel:ow,
tiovengrens
Den Haag
!.aakhaven
or:dergrens
Den Haaa
~aakhaveo
llover:orens
Den Haag
Mariahoeve
ondergrens
Den Haao
l:ovenarens
Mariahoeve
Den Haag
Scheveningen
ondergrens
Den Haag
Scheveningen
bovenqrens
Gouaa
Goudse r-oort
ondgrgrens
Gouda
Goudse Poort
t:over.grens
Leiden
cndergrens
.''iesmanlaan
Leiden
"lesmanlaan
l:overgrens
Leiden
Smticn
cnderarens
Leiden
s :aticn
!Jover:grens
Riiswiik
or.dergrens
" !as~oeloclder
R:jswijk
?laspoelpck!er
llovengrens
Leicschendam-\/oortur,;;
C!!dergrens
Leidschendam-\'aorturg
I~ovengrens
Zoe:em1eer
ondergrens
Zce:em:eer
liover.arens

V~,:·•:,z~_.~r
90
140

..

;,,:,;::_;, . . ' -~.--;:;_~/:i ._._. . .~ l;~,~~4 :
9cl
140

SQ

90

140
1ao

140
180

HIS

1!;5

85
125
145
:LU5
115

85
125
2C5
115

LUU

2()0

115
1::U
80

135
100
150
80
140

145

,15
150
80

135
1CO
'150
80
'.40

!al~

95

140
1(]0
1.;o
115
150

140

so

135
95
145
100
145

ico

140
115
1:0

80
135

95
'1 45

, CO
1J5

so

00

150
90

150

140
170
205

140
170
205

90

as

85

1~-0
145
2,:):,
115
2GO
115
15U

150
165
215

115
200

13,;

ao

175
80

135

135

100
150
,30
140

100

150
80

140

9:1

95

140

140
140

1c,o
140
115
150
-30
145
95
145
100
145

180

115
150
8C

145
95

145
100
145

• HuunHiizen in euro's oer m' vernuurtiaar ocoer;lak cer ia.ar ezclusief BT·N servicekosten ;,n huurcersr.ecifieke voorzieninaen .

100

"Ondernemend Ontwikkelen "

Zadelhoff

Reinout Huisman

ecindbreedtes wiJ1kelhruren:' EUR.'m=-/j.:mr

I!"":'.""r,
iNe&t
west

west
W2st

v. ·@,t
v;elit
west
west
v.·e&t
11,2st
w2st
v:est

west
west
west

Aiu-n3ar
,o;~raJar
,o;~rn3ar

,.,111!!~

AinH!re
,.:nH!re
KDl!E<:l a':fl ;·,
Aone-:1 a::1 ;:,
ADl:E-J a':f ,t1
l'illE:1:l'Ollrt
A"l!E-'Efollrt
,O.,ie,,;to~rt
A,ister,een
A,iste,een

Amsterdam

west

,.;.11ste1t1arn

west
1/iest
West

A,isteraarn

west
west
1/,'e&t

A,isteroarn
Arnste!darn
Nnsteraarn
A,isteraarn
A,isteroam
/l;.11stercla111
A'11Slel'OJrn

west

A,isterclarn

West

A'llsteroarn
A11stenl3rn
Be,·erW:it
E~\•~rw~k
5Jsr;urn
S'J5511111
Cap!!II!! a:a IJSS~I
DEii\
DEii\
DEii\
DEii\
Dm H3aJ
Den Haa:i
Oen H3aJ
Den H3aJ
Den Haaa
Oen Haag
Oen Ha.a
Den Haa
Oen H3a
Oen H3a
Den Heltter
Den Helcer
Oen Hel~r
oenHelcer
Dcr~t
Dcr~t
DCfQc"EC,'.lt
Ocrtncnt
Dcrr.t'Ed'lt
C~$
C~$
C--01!$

west

west

West
/lil'i:!Eit

1

'/i-ast
west
west

west
west
west
west

v.·~&1:

v;eet

'/.'est
W2st
'/,est
west
l/,'2st
1/.'e&t

west
\/,'eat
V,'est

west
west
W2st
west
11/,'est
V.-e&t

west
West
west

weet
V.'e&t
west
west
Ne&t

1

west
We&t
We&t

west
weet

Gaet
~ liOO'IE>ll
Golf~1:'11
c--0rr.n;;1em
C--0uda
C-oudl
C-oudl

-

,.-<:·, ! ~- 'r;?C~~

De la.at
L3rQ~Jt
Pavc;co
CH..oel
i,;o~ :>roJ!ler.aae

~:m:mstrJat
'NJ1kElc..:1lrurn Aanct
Rl;nP'.e'n
Va~ vanmer:oow..at
Larm,..t:aat
s:. J01s11.e;,i
Ulr!!chlEElitaill
',\''1kEICE-)IITW'll e:nn1:c1tor
w ~1kE1ceo11rum Rerntra,:t'lc:(
W:ikEICEt1lrura J.msteraarnse ;,colt
~E:no·,eret:aJt
E<lvE:1 ~ IJ (Eu:<S;01emee-,p:e:.,·,
Dco'11rall
Fect.,an:f 6~1s1raa:
HEiU~e&e:r

f,;

q ,·

['C' jl

€225
€4:0
€.5:Q
€L:O
€ -325
€4!10
€275
€ -3JO
€:.!.fO
<<-325
€325
€'525
l!: -S~O
€0::.?5
€4!!0
€~JO
€4l0
€9,0
€3:0

¥..al,•~rs1r3a~

L7EO
~.2C0

Lel:lee51raa:
Nleo.r,,·e:ilJk

·.no
€,~:a

c,wcrpo:21n
P .C. t-::a'l&traat
Rc•tn
Var, Baenes1raat
62vE:tar

B~straat
NiSSJlila.an
Nii6i3U&taat
',\'l1kelce,i1rurn Cl! ,,:;.:pern~ek
,1eo:Ha,en
Etata.11Ee Turrmar,t
ParJt:'ls~o;:rt
Zl/dcoort

G;i;:e \la-'111Etraal
H"-""~Cll:! 5)Jf
Hc,,,ci;t,aat
Lar.ge, :>tter
NcorrJElr.:le,

?assiilli!
sm~:w-..at

Vo:r.o?S11'3a.~
\tcair,n:i&traat
WaQ2r.&:raat
Be;.:nxstr..at
KelZ!l'51r3a:

K.-o:ro..esaae
'=ncors:raat
'NllkElce;ilrurn Orte VTl!!ro:1&1nor
Sadlrn:r
Sar:=n:i
;:,:3tenDieln
'Jacrnr..at
C..anzepoort51raa,
Krot.stra ..1
Lar<ie, '.<&ketraat
L~ra!! Vm!Et""..at

Me!Slrall
C--aslt•Jl!o51TJiii
H"""~t'aal
Hrnr.ma.at

lCEe'.\-e;
Mmkt

.;:·E5'J
i;:

:00

t!:]5-J
I: :OJ
i-r:&J
,;:;'QJ

,e....,- -..::~

~

€ ~75
,;: :5·J
le :00
Ii i:00
t::::!2.;i

":.roo
":elJ
€:;'00

€ BOO
€ .CoJ
,e 1.~·00
I: !:00
~

!l\fOO
€ ;:. ~00

-e ~.:oo

€ 175
£~!:O

€2.2((.)
€ ,l5(J
€ HCf.l

11: ,JJQ

<e1.25Q
i;:mJ

€2:0

fi 275

€225
€3:0
1!:ZJS
€225
€225
€2:0
€ ,330
€2:0
€5:0
€3:0
€,StQ
i -325

€400
€.:15Q
\l.:150

arr:•

/;JC

•

t!t..!!0
€ ' !250
€9~0
€~JO
€9:0
€ 1:0
,i;: 175
€2:0
€175
€ ,JJQ
€275
€3:0
€275
€ 11'5
€2Il5
€225

€.:;~o
€225
€175
€-325
€ -325
€ -325
€ -31'5
.;:2::0

€400
~

~2-5
1£ 475
€ :oo
.r ~75

€ 1.:00
ieeOO
;.2:5

lo!:

€400
E: €00
;;: :5(1

€ 1.7;;:J

.o;<WJ
,;: ;!Cl]

€1.100
€ 25':J
,;'~Cl]

I: ~00
€ ?00
E E5':J
E400

il'E5'J
Ii£

:50

c.:150
€ 275
E.:100
€ EOO
~ :!-75

€225
E-475
~ EOO
€1:00

€ :00

i :!,7.5

101

"Ondernemend Ontwlkkelen"

Bijlage 7

Reinout Huisman

Interviews

102

