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bijvoorbeeld worden gegarandeerd door 

een exploitatiegarantie of bankgarantie 

door de gemeente.’

ligging, bouwjaar en typen. De ken-

merken zijn bepalend voor de beleg-

g i ng s wa a rde. Neem bijvoorbeeld 

binnenstedelijk gelegen monumentale 

panden ten opzichte van de architec-

tuur vanaf de jaren ’60. Cor Worms: 

‘Beleggers zijn minder geïnteresseerd in 

de historische gebouwen. Daar kleven te 

veel restricties aan. Dikwijls hebben die 

panden ook een politieke lading.’ En hoe 

zit het met de maatschappelijkvastgoe-

dobjecten waar nog een functie in huist? 

Volgens Worms zijn beleggers bereid die 

functie te accepteren, mits er een gegaran-

deerde cashflow tegenover staat. ‘Deze kan 

bestaande bouw, zegt Eltje de Klerk. ‘Bij 

nieuwbouw is het voor een belegger mak-

kelijker om er een rendabele businesscase 

van te maken. Door het zelf modelleren 

van het gebouw en daarmee samenhan-

gend de functies, kan een gegarandeerd 

rendement worden ontwikkeld. Echter, 

de grote bulk waar het komende jaren om 

draait is bestaande bouw. Die panden vra-

gen om herbestemming, herontwikkeling, 

sloop of renovatie.’

Binnen die bestaande bouw zijn wederom 

twee categorieën te onderscheiden. Zo kan 

een indeling worden gemaakt op basis van 

courant en incourant vastgoed, functies, 

* Financieel-beleggingstechnische zekerheden

* Total return rendement (IRR) van gemiddeld 7% per jaar

* Illiquiditeit van gemeentelijk vastgoed verminderen

* Politieke invloed minimaliseren

* Een grotere transparantie 

van (financiële) gegevens over 

gemeentelijk vastgoed

*

*

*

*

*
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Beleggers schrikken terug voor blackbox 

BELEGGERS EN GEMEENTEN KENNEN ELKAARS REKENMETHODEN NIET EN EISEN 

LIGGEN VER UITEEN. VERKOOP GEBEURT DAAROM NAUWELIJKS

hun oorspronkelijke functie hebben verlo-

ren. Een projectontwikkelaar of bouwbedrijf 

wil bijvoorbeeld best een schoolgebouw ko-

pen om hierin appartementen te realiseren. 

De interesse van de onderzoekers gaat ech-

ter uit naar vastgoed dat zijn maatschappe-

lijke functie behoudt. Steeds meer gemeenten willen hun vast-

goedtaken voor beleidsmatig vastgoed afsto-

ten. In hun zoektocht naar meer efficiency 

en bezinning op de primaire rol worden 

vastgoedbezit en -beheer niet meer als kern-

taken gezien. Maar wat is financieel aan-

trekkelijker? Alleen door ‘de total costs of 

ownership’ af te zetten tegen de ‘total costs 

of tenancy’ is een goed vergelijk mogelijk. 

Worms heeft voor de Hogeschool Rotter-

dam op deze manier aangetoond dat huren 

voor deze onderwijsinstelling in enkele ge-

vallen efficiënter zou kunnen zijn, bezien 

vanuit de optiek van het vastgoed. Ook De 

Klerk heeft de eerste vergelijkingen tussen 

eigendom en huren voor gemeenten opge-

steld. 
Essentieel is dat daarbij rekening wordt 

gehouden met de risico’s van vastgoedont-

wikkeling en -exploitatie (waaronder het 

leegstandsrisico en technische risico’s), 

de personeelskosten van betrokken amb-

tenaren en risico’s door het ontbreken 

van deskundigheid. Gemeenten die na de 

nieuwbouwgolf en de daarop volgende be-

zuinigingen aan den lijve ondervonden 

dat de praktijk anders kan uitpakken dan 

spreadsheets voorspellen, zien inmiddels 

wel in dat risico’s vooraf gekapitaliseerd 

moeten worden. Daar hangt echter wel een 

prijskaartje aan.Nieuwbouw biedt overigens nog de meeste 

kans op funding door derde partijen. ‘Bij de 

ontwikkeling van nieuwe gebouwen is het 

nog mogelijk aan verschillende knoppen te 

draaien, met een bevredigend resultaat voor 

zowel de gemeente, de gebruikers als de ei-

DOOR RONALD DE BLAUW
Het moment dat beleggers op grote schaal 

gaan beleggen in gemeentelijk vastgoed als 

‘nieuwe asset class’ is nog niet aangebroken. 

De wensen en eisen van gemeenten en – 

met name – institutionele beleggers liggen 

te ver uiteen en fundamenteel inzicht in 

elkaars beweegredenen en rekenmethodes 

is er nauwelijks. Beleggers doen zelfs geen 

serieus onderzoek naar de mogelijkheden. 

Voor hen is de gemeentelijke vastgoedex-

ploitatie dan ook een ‘black box’. 
Dat zijn de belangrijkste conclusies van het 

onderzoek van Eltje de Klerk en Cor Worms 

naar gemeentelijk vastgoed als potentiële 

nieuwe beleggingscategorie. Denk daarbij 

aan schoolgebouwen, sportcomplexen, wijk-

centra, bibliotheken, theaters en gemeente-

kantoren. Terwijl zorgvastgoed zowel onder 

institutionele als particuliere beleggers lang-

zamerhand een volwassen beleggingscate-

gorie begint te worden en gespecialiseerde 

fondsen zijn opgericht (Syntrus Achmea, 

Annexum en Amvest), is er nog geen noe-

menswaardige beleggingsmarkt in andere 

typen maatschappelijk vastgoed. Dat is 

grotendeels in handen van de overheid, wo-

ningcorporaties en non-profitorganisaties. 

De Klerk, die werkt als adviseur bij BMC en 

tevens een eigen adviespraktijk heeft, noemt 

als belemmerende factoren de onbekend-

heid over en weer, de risico’s en het gebrek 

aan ondernemerschap. De Klerk begon een halfjaar geleden met 

Worms aan het onderzoek. Worms is voor-

malig directielid en director research & de-

velopment van Syntrus Achmea REF en nu 

onder meer verbonden aan de Hogeschool 

Rotterdam. Ze ontdekten al snel dat het me-

rendeel van de gemeenten wel overweegt 

om maatschappelijk vastgoed te verkopen, 

maar dat er nog veel hordes te nemen zijn.
Als het lokale bestuur besluit tot verkoop 

over te gaan, betreft het meestal panden die 

HET MEESTE MAATSCHAPPELIJKE VASTGOED, ZOALS DE BIBLIOTHEEK ALMERE, IS GEMEENTEBEZIT
De huisvestingslasten vallen na verkoop al snel hoger uit



 

Voor gemeenten kan het interessant zijn om hun maatschappelijk 

vastgoed te verkopen aan een belegger wanneer er fors moet wor-

den gesneden in de organisatie. Of wanneer men op zoek is naar 

meer efficiency. Een niet ondenkbaar scenario met de bezuini-

gingsopgave en de drie grote decentralisaties. De vraag is waarom 

beleggers zouden instappen. Wat is voor hen een incentive om zich 

in een nog relatief onbekende markt te begeven? Cor Worms, lec-

tor Maatschappelijk Vastgoed aan de Hogeschool Rotterdam 

en Eltje de Klerk van Alpha Adviseurs doen onderzoek 

naar de beweegredenen van beleggers om in gemeen-

telijk vastgoed te investeren. En daaruit volgend: 

wat vergt het van gemeenten om het voor beleg-

gers interessant te maken? Bijgaand een over-

zicht van de eerste conclusies, die nog worden 

getoetst bij beleggers.
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Wat zijn de incentives voor een gemeente om 

afstand te doen van hun vastgoed? Gemeenten 

kunnen immers tegen een lage rente lenen bij de 
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Actualiteit van het onderwerp 

Actueel bij gemeenten 
 
•  Bezuinigingen 
•  Leegstand en 

huurachterstanden: 
•  Korting 

exploitatiesubsidies 
•  Minder vraag 

•  3 D’s/kerntakendiscussie 
•  Vastgoedrisico’s  

Gemeente 

Beleid 

Vastgoed Gesubsidieerde!
organisa(e*

huur 

subsidie 

Arbeids- 
participatie Zorg Jeugdzorg 



Gemeente terug naar kerntaken: wat 
kan de markt doen? 

Extern interessant? 
•  Kunnen andere partijen het  

professioneler? 
•  Financiering en risico door 

andere partijen? 

VG# VG#

VG# Extern?#

1# 2#

VG#

3#



Hilversum wil van vastgoed af 
 
Bouwstenen voor Sociaal vr, 20/09/2013 - 14:59 
 
De gemeente Hilversum gaat vastgoedbeleid ontwikkelen waarbij het 
beheer, de exploitatie en het eigendom zo veel mogelijk door anderen 
wordt gedaan. 

Koper gezocht voor Muziekkwartier 
Turbantia Geplaatst op 
28 juni 2013 
 

 
 

Foto: Emiel Muijderman  
 

Wie wil panden van Muziekkwartier en Muziekcentrum kopen?  
ENSCHEDE - Gemeente zoekt voor afstoten van gebouw belegger of vastgoedfonds. Er is 
tot nu toe één partij die mogelijk is geïnteresseerd in het pand waarin het culturele 
paradepaardje van de stad is gevestigd. 

Verkoop lijkt ‘hot’ 

Cultuurtempel Felix Meritis trekt zeven 
kopers 
07-08-14   12:00 uur  - Bron: Het Parool 

 
Gebouw moet plek blijven voor cultuur en wetenschap 
© Hollandse Hoogte 

 
Zeven partijen hebben een bod uitgebracht op Felix Meritis, dat de 
gemeente Amsterdam voor 2,5 miljoen euro te koop heeft gezet.!

MEGA-SALE VASTGOED GEMEENTE STOKT 
Han Oomen, BinnenlandsBestuur 25 sep 2014  
 
De Gelderse gemeente Lingewaard baarde vorig jaar opzien door al haar vastgoed 
te koop aan te bieden, 199 gebouwen in totaal. Bij zeven gebouwen – twee scholen, 
twee gymzalen, twee culturele centra en een sporthal – had de gemeente vele jaren 
achtereen verzuimd om onderhoud te plegen. 
Lingewaard gooide vorig jaar al haar vastgoed op de markt om onderhoudskosten te 
reduceren. Slechts een paar panden blijken intussen verkocht. 



Gemeentelijk vastgoed: aantrekkelijk 
voor beleggers? 

Kenmerkend 
•  Veelal incourant 
•  Nieuwbouw: vaak hoge boekwaarde 
•  Eigen systematiek 
•  Politieke bemoeienis 
•  Huurders subsidieafhankelijk 

Maar ook(?) 
•  Diversificatie: ‘schone’, maatschappelijke 

investering 
•  Binnenstedelijke, historische locaties 
•  Blijvende vraag naar beleving en 

ontmoeting 



Hele voorzichtige trends 
•  Nieuwe slimme coalities: bouwer/

ontwikkelaar/belegger, PPS      
Voorbeelden: Rotterdam Hart van Zuid 
(DBFM); De Nieuwe Stad Amersfoort 
(organisch) 

•  Lokale helden: ondernemers die een 
statement willen maken              
Voorbeeld: Heven Group, Markant, Uden 

 
Weinig initiatief van institutionele beleggers  
 

Interesse van de markt: de praktijk  



Totale beleggingen institutionele 
beleggers  
1.822 miljard euro (CBS, 2014) 
 
Aandeel vastgoed (2012) = 9,2 % 
6,8 % indirect vastgoed 
2,5 % direct vastgoed  
 
Gemeentelijk vastgoed: black box 
voor institutionele beleggers 

Vastgoed als beleggingscategorie 



(Financiële) zekerheden: 
 

1.  Grotere transparantie (track record) 
2.  Politiek draagvlak 
3.  (Huur)garanties gemeente (met 

inflatiehedge) of flexibeler exploitatie 
4.  Eis totaalrendement: 7% 

 

Eisen van institutionele beleggers 



Werken aan transparantie: 
•  Benchmarking nu te beperkt 
•  Gebrek aan transparantie (indirecte 

subsidie via huur, ondanks Wet Markt 
en Overheid); wijziging huurbeleid 
complex 

•  Boekwaarde resultaat administratieve 
regels 

•  Vaak geen zicht op marktwaarde 

Opgave gemeentelijk vastgoed 1: 
transparantie 



Opgave gemeentelijk vastgoed 2:  
politiek draagvlak 

Strategisch+

Tac-sch++

Opera-oneel+

Vastgoed 

Politiek/
beleid 

Financiën 

Gebruiker 

Fysiek/
Ruimtelijk 



Opgave 3: zekerheden of meer 
vrijheid/liquiditeit 

          Flexibiliteit: 
Herontwikkelings-
mogelijkheden 
Ruimte in de bestemming 
Multifunctioneel gebruik 

Zekerheden: 
Huurgaranties 
Langlopende geïndexeerde 
huurcontracten 
Inflatiehedge 

 



Opgave 4: 7% totaalrendement 

2%  risicovrij rendement 
3%   risicopremie vastgoed   
2%  risicopremie gemeentelijk 

 vastgoed (gemiddeld,  
 objectafhankelijk)                +  . 

 
7%  totaalrendement 
 
Gemeenten: lage financieringslasten  
Interne rekenrente 4-5% 
Exploitatietermijn: meestal 40 jaar 



Vergelijk contante waarde van: 

• Huur 
• Duur contract 
• Servicelasten 
•  Indexatie 
• Overige zekerheden? 

Total costs of tenancy 

• Kapitaallasten (rente en afschrijving opstallen – veelal in 40 jaar - en rente grond) 
•  Interne rekenrente 
• Overige exploitatielasten, waaronder personele lasten 
• Reservering groot onderhoud 
• Kapitaliseren risico (bouw, onderhoud, waarde, exploitatie) 
• Minus restwaarde (na 40 jaar ‘0’) + huidige grondwaarde 

Total costs of ownership 



Het ‘financiële gat’: rekenvoorbeeld 1 

Gebaseerd (kengetallen en model) op: ASRE Paper, Eigendom is op lange termijn voor gemeenten aantrekkelijker, Teuben, 2012. 

Rekenvoorbeeld 1  p.m.2 
beschouwingstermijn (in jaren) 40
kosten opstallen en grond kk 1.750€      a
restwaarde opstallen en grond (belegger) 1.685€      b
restwaarde opstallen en grond (gemeente) 350€         c=d
waarde grond 350€         d
huur belegger 138€         e=a*m
huurstijging 1,80% f
exploitatiekosten p.j. (gemeente) excl. risico-opslag 25€           g
exploitatiekosten p.j. (gemeente) + risico-opslag 25€           h=g+(a*o)
exploitatiekosten p.j. (belegger) 22€           i
Stijging exploitatie en onderhoud 1,80% j
Eigenaarsonderhoud 9€             k
Vereist rendement belegger 7,55% l
Bruto aanvangsrendement 7,90% m
Rekenrente gemeente 4,50% n
Risico-opslag gemeente in % v/d waarde p.m.2 0,00% o



Uitkomsten rekenvoorbeeld 1 

expl. 
jaar

Contante waarde                            
(voor gemeente)        

huur

Contante waarde 
van eigendoms-

kosten gemeente 
(annuïteiten)

0 -€                      -€                      
1 132,30€                120,41€                
2 128,88€                115,79€                
3 125,55€                111,35€                 
4 122,30€                107,08€                
5 119,14€                102,99€                
6 116,07€                99,06€                  
7 113,07€                95,29€                  
8 110,15€                91,66€                  
9 107,30€                88,18€                  

10 104,53€                84,84€                  
11 101,83€                81,63€                  
12 99,20€                  78,54€                  
13 96,63€                  75,58€                  
14 94,14€                  72,74€                  
15 91,70€                  70,00€                  
16 89,33€                  67,38€                  
17 87,03€                  64,85€                  
18 84,78€                  62,43€                  
19 82,59€                  60,10€                  

20 80,45€                  57,86€                  
21 78,38€                  55,71€                  
22 76,35€                  53,64€                  
23 74,38€                  51,66€                  
24 72,46€                  49,75€                  
25 70,58€                  47,91€                  
26 68,76€                  46,15€                  
27 66,98€                  44,45€                  
28 65,25€                  42,82€                  
29 63,57€                  41,26€                  
30 61,92€                  39,75€                  
31 60,32€                  38,30€                  
32 58,77€                  36,90€                  
33 57,25€                  35,56€                  
34 55,77€                  34,28€                  
35 54,33€                  33,04€                  
36 52,92€                  31,84€                  
37 51,56€                  30,70€                  
38 50,22€                  29,59€                  
39 48,93€                  28,53€                  
40 47,66€                  32,67-€                  

 Tot.  €             3.323,32  €             2.446,96 
74%



Rekenvoorbeeld 2: kapitaliseren risico 
van eigen ontwikkeling 

Rekenvoorbeeld 2  p.m.2 
beschouwingstermijn (in jaren) 40
kosten opstallen en grond kk 1.750€      a
restwaarde opstallen en grond (belegger) 1.685€      b
restwaarde opstallen en grond (gemeente) 350€         c=d
waarde grond 350€         d
huur belegger 138€         e=a*m
huurstijging 1,80% f
exploitatiekosten p.j. (gemeente) excl. risico-opslag 25€           g
exploitatiekosten p.j. (gemeente) + risico-opslag 61€           h=g+(a*o)
exploitatiekosten p.j. (belegger) 22€           i
Stijging exploitatie en onderhoud 1,80% j
Eigenaarsonderhoud 9€             k
Vereist rendement belegger 7,55% l
Bruto aanvangsrendement 7,90% m
Rekenrente gemeente 4,50% n
Risico-opslag gemeente in % v/d waarde p.m.2 2,08% o



Uitkomsten rekenvoorbeeld 2: hoge 
risico-opslag (niet realistisch) 

expl. 
jaar

Contante waarde                            
(voor gemeente)        

huur

Contante waarde 
van eigendoms-

kosten gemeente 
(annuïteiten)

0 -€                      -€                      
1 132,30€                155,24€                
2 128,88€                149,72€                
3 125,55€                144,40€                
4 122,30€                139,29€                
5 119,14€                134,36€                
6 116,07€                129,62€                
7 113,07€                125,06€                
8 110,15€                120,66€                
9 107,30€                116,43€                

10 104,53€                112,36€                
11 101,83€                108,44€                
12 99,20€                  104,66€                
13 96,63€                  101,03€                
14 94,14€                  97,52€                  
15 91,70€                  94,15€                  
16 89,33€                  90,90€                  
17 87,03€                  87,77€                  
18 84,78€                  84,75€                  
19 82,59€                  81,85€                  

20 80,45€                  79,05€                  
21 78,38€                  76,35€                  
22 76,35€                  73,75€                  
23 74,38€                  71,24€                  
24 72,46€                  68,83€                  
25 70,58€                  66,50€                  
26 68,76€                  64,25€                  
27 66,98€                  62,09€                  
28 65,25€                  60,00€                  
29 63,57€                  57,99€                  
30 61,92€                  56,05€                  
31 60,32€                  54,18€                  
32 58,77€                  52,38€                  
33 57,25€                  50,64€                  
34 55,77€                  48,96€                  
35 54,33€                  47,34€                  
36 52,92€                  45,78€                  
37 51,56€                  44,27€                  
38 50,22€                  42,82€                  
39 48,93€                  41,41€                  
40 47,66€                  20,12-€                  

 Tot.  €             3.323,32  €             3.321,96 
100%



Voorbeeld 3: lager rendement + risico-
opslag 

Rekenvoorbeeld 3  p.m.2 
beschouwingstermijn (in jaren) 40
kosten opstallen en grond kk 1.750€      a
restwaarde opstallen en grond (belegger) 1.685€      b
restwaarde opstallen en grond (gemeente) 350€         c=d
waarde grond 350€         d
huur belegger 120€         e=a*m
huurstijging 1,80% f
exploitatiekosten p.j. (gemeente) excl. risico-opslag 25€           g
exploitatiekosten p.j. (gemeente) + risico-opslag 43€           h=g+(a*o)
exploitatiekosten p.j. (belegger) 22€           i
Stijging exploitatie en onderhoud 1,80% j
Eigenaarsonderhoud 9€             k
Vereist rendement belegger 6,38% l
Bruto aanvangsrendement 6,85% m
Rekenrente gemeente 4,50% n
Risico-opslag gemeente in % v/d waarde p.m.2 1,00% o



Uitkomsten rekenvoorbeeld 3 

expl. 
jaar

Contante waarde                            
(voor gemeente)        

huur

Contante waarde 
van eigendoms-

kosten gemeente 
(annuïteiten)

0 -€                      -€                      
1 114,71€                137,16€                
2 111,75€                 132,10€                
3 108,86€                127,24€                
4 106,05€                122,57€                
5 103,31€                118,07€                
6 100,64€                113,75€                
7 98,04€                  109,60€                
8 95,51€                  105,60€                
9 93,04€                  101,76€                

10 90,63€                  98,07€                  
11 88,29€                  94,52€                  
12 86,01€                  91,10€                  
13 83,79€                  87,81€                  
14 81,62€                  84,65€                  
15 79,52€                  81,61€                  
16 77,46€                  78,69€                  
17 75,46€                  75,87€                  
18 73,51€                  73,16€                  
19 71,61€                  70,56€                  

20 69,76€                  68,05€                  
21 67,96€                  65,63€                  
22 66,20€                  63,31€                  
23 64,49€                  61,07€                  
24 62,83€                  58,92€                  
25 61,20€                  56,85€                  
26 59,62€                  54,85€                  
27 58,08€                  52,93€                  
28 56,58€                  51,08€                  
29 55,12€                  49,30€                  
30 53,69€                  47,59€                  
31 52,31€                  45,93€                  
32 50,96€                  44,34€                  
33 49,64€                  42,81€                  
34 48,36€                  41,33€                  
35 47,11€                  39,91€                  
36 45,89€                  38,54€                  
37 44,70€                  37,22€                  
38 43,55€                  35,95€                  
39 42,42€                  34,72€                  
40 41,33€                  26,63-€                  

 Tot.  €             2.881,61  €             2.867,63 
100%



Waar liggen de kansen voor een 
business case met belegger? 

Nieuwbouw 
Meer kansen voor het behalen van 
voordeel: 
•  Slimme ruimtelijke oplossingen 
•  Combinatie met andere functies 
•  Efficiency-voordeel door 

schaalgrootte 
•  Voordeel PPS: 11-15% (RVB) 

Essentieel: toevoegen van 
ondernemerschap! 
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Kernpunten 

Kernvraag 1 betreft risico’s en 
kapitalisatie daarvan:  
•  Beleggers: bereid om risico’s over te 

nemen? 
•  Gemeenten: bereid om de risico’s van 

vastgoedbezit te kapitaliseren?  
 
Kernvraag 2:  
Hoe ondernemerschap/waarde 
toevoegen? 
Nieuwe tussenpartijen? Koppelen 
vastgoed en exploitatie ervan? 
 



Tot slot 

Conclusie: 
Eisen beleggers en gemeenten liggen 
nog ver uit elkaar. Kansen voor 
(nieuwe) tussenpartijen? 

Gezamenlijk onderzoeken welke 
stappen aan beide zijden van ‘de 
markt’ gezet kunnen worden. 
Concrete cases.  
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