


Recreeren, wonen, werken, leven.

Verschi l lende sferen versterken elkaar.

Met respect voor natuur en omgeving.

Een kracht ig geheel .
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pand op z’n minst voor de helft
verhuurd. Maar er schuilt nog een
addertje onder het gras. Niet elke CV
heeft zijn financiering op orde. Veelal
Duitse financiers die zich jaren geleden
hebben ingevochten met extreem

gunstige voorwaarden, zijn nu
terughoudend en bij afloop van de
financieringsperiode kunnen zij eisen
stellen van een groter percentage
aflossing dan in het verleden. Of zij
kunnen gewoonweg de financiering bij
afloop beeindigen . En in dit gat zullen
de Nederlandse financiers minder
geneigd zijn in te stappen. A1 met al
spannende tijden voor de particulier die
z’n geld aan de vele initiatiefnemers
heeft toevertrouwd...en voor al die
creatieve initiatiefnemers.

Hoewel de kantorenmarkt nog steeds in
het slop zit en er in mijn optiek de
komende jaren weinig muziek in zit, zie
je een grote belangstelling van
buitenlandse partijen. Zij (veelal Duitse
en Angelsaksische fondsen) struikelen
over elkaar heen als het gaat om
verhuurde nieuwbouw objecten. Ik lean
niet anders constateren dan dat
taxateurs andere vaardigheden moeten
ontwikkelen; immers de stenen worden
niet meer gewaardeerd, maar de
huurovereenkomst en vooral de lengte
hiervan. Kennelijk is in heel Euroland
een zoektocht gaande naar rendement.
Helemaal komt dit tot uiting in de
diverse gouden bergen’- CV s. De AFM
moddert maar wat aan en de schijn
wordt gewekt dat de AFM enig toezicht
houdt. Jammer is dat de schijn niet op
de werkelijkheid berust en de AFM
niet is geequipeerd voor deze rol. Voor
sommige feemachines is het dus
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In de rubriek De Docent? spreekt Masterclass met de docenten van de ASRE over de ontwikkelingen van het vak

“Wat meer bescheidenheid zou
soms op zijn plaats zijn”

‘De Docent? door Boris van der Gijp

eter Le Loux, directievoorzitter van Oppenheim Kapitalanlagegeselschaft, een
Duitse assetmanager die 9,2 miljard Euro aan vastgoed beheert, geefit een keer

per jaar les aan de MRE-opleiding. Dat doet hij met een licht Duits accent. “Maar
mijn Nederlands accent in Duitsland”, waar Peter nu woont, “is nog vele malen
groter dan mijn Duits accent in Nederland”, aldus de van huis uit Delftse ingenieur.

worden er veel standaardhuurcontracten
gebruikt. Daarbij zijn de aanvangs-
rendementen concurrerend en is de
markt relatief transparant en liquide.
De Nederlandse doet het verder qua
demografische ontwikkeling beter dan
Duitsland en de landen in Zuid-Europa.
De afgelopen jaren heeft Nederland wel
een deel van haar aantrekkelijkheid
verloren. Fiscaal gezien zou het volgens
mij beter kunnen. Ik vind het boven-
dien zorgelijk dat onze kennis van
vreemde talen achteruitloopt. Studenten
laten veel te snel Duits en Frans vallen,
terwijl de wereld toch niet alleen maar
uit Engels sprekende landen bestaat.
Zorgelijk is verder dat het ruimtelijk
beleid gedecentraliseerd wordt. Te veel
aanbod is de enige echte factor die de
negatieve ontwikkeling van het
huurniveau bepaald. Je moet bedenken
dat historische gezien een onroerend
goed crises altijd door een aanbod-
explosie wordt veroorzaakt, nooit aan
een vraaguitval. Toch moet je ook in de
huidige markt niet gaan doemdenken.
Er is nog steeds behoefte aan kwalitatief
goede kantoren op een goede locatie.
Die behoefte zal in de toekomst niet
snel afnemen. Zaken als thuiswerken
hebben toch maar een marginale in-
vloed op het aantal in gebruik zijnde
kantoormeters. Daarbij zal de globali-
sering er zeker toe leiden dat veel
productie uit Europa zal verdwijnen, ik
zie nu veel rationaliseringsmaatregelen.
Maar vergeet niet dat er behoefte zal
blijven bestaan aan service, aan het
coordineren van informatie- en goederen-
stromen. Voor dit soort activiteiten blijf
je kantoren nodig hebben. Tegenover het
verplaatsen van productie naar lage
lonenlanden zie je dat de
hoofdkantoorcultuur weer aantrekt. Er
zijn dus verliezers, maar er zijn ook zeker
winnaars. Wij moeten investeren om tot
de winnaars te blijven behoren.”

p

zijn. Nederlanders zijn
wereldkampioen in het
actief zijn in andere
culturen, maar waar het
gaat het om het inleven in
die andere culturen kunnen
we vaak echter nog wel het
nodige leren . Daarbij heerst
in Nederland de misvatting
dat Duitse beleggers geen
humor hebben.We zijn er

niet met hetoverigens nog
professionaliseren van het
vastgoed”, aldus Le loux.
“De betrouwbaarheid van
prognoses lean nog altijd
beter, er zijn feitelijk nog
steeds geen echt goede
modellen waarmee een opti-
male verdeling van vastgoed

over verschillende landen lean worden
bepaald. Marleovitz is nog steeds
moeilijle in het onroerend goed toe te

passen . Toch ben ik al met al blij dat we
nu van die sigarendoos af zijn, ik zal
hem niet missen!”

Ik zal de sigarendoos niet
missen
In zijn les probeert Peter Le Loux altijd
de essentie van zijn werle weer te geven.
“Er is weinig tijd om je boodschap over
te brengen, dus je moet oppassen voor
oppervlakkigheid.” In de 21 jaar dat hij
nu in het vak zit heeft hij het vastgoed-
vak enorm zien professionaliseren. “In
1984 was een Contante waarde
berekening nog spectaculair, een pc was
verre van normaal. Nu zie ik in heel
Europa een veel meer volwassen vast-
goedmarkt.” Veel verschillen tussen
Nederland en Duitsland ziet hij daarbij
niet. “Nederlanders zijn wel assertiever
waar het gaat om het uitdragen van
kennis, maar het volume waarmee men
dat doet loopt niet altijd parallel met
het echte kennisniveau. Wat meer
bescheidenheid zou soms op zijn plaats

Nederland nog steeds
aantrekkelijk
Ondanks de geringe verschillen tussen
Nederland en Duitsland ziet Le Loux
het Nederlandse kantoor van
Oppenheim toch vooral als een lokale
Nederlandse speler. “Je moet wel
helemaal in een markt zitten, met
lokale mensen. Nederland is voor
Oppenheim nog steeds een land met
een aantal aantrekkelijk kenmerken. In
de Randstad, door buitenlanders toch
beschouwd als een stedelijk gebied, zijn
er relatief veel partijen die huren en
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“Wat meer bescheidenheid

zou soms op zijn plaats zijn?”
Ook is er veel meer variatie. Een veel
beter winkelaanbod en een veel betere
bedrijfshuisvesting. In veel landen zijn
de vastgoedmarlcten meer volwassen
geworden en ook is bij de meesten van
ons de sigarendoos van tafel verdwenen,
ook als rekenmodel, zoals Le Loux
terecht stelt. Er is echter nog veel te

doen en steeds meer te doen naarmate

wij meer weten en willen. Meer wel-
vaart betekent immers ook meer lceuze-
mogelijklieden en meer afwegingen
maken. Vroeger was het beleggen in
vastgoed in Finland, Turkije en in
China een utopie. Nu vraagt men om
een model om tot een optimale
vermogensspreiding te lcomen van de
beleggingen in deze landen. “En geeft u
dan ook nog graag aan hoeveel in die
landen moet worden belegd in direct
vastgoed, privaat indirect vastgoed en
publiek indirect vastgoed”; een vraag
die tegenwoordig niet ongewoon is. Le
Loux stelt dan vast dat er voor dit soort

vraagstukken “nog steeds geen echt
goede modellen zijn”. Dat is maar tot op
zekere hoogte waar. De modellen zijn er
wel, alleen de daarvoor benodigde
gegevens zijn er vaak nog niet. Qua
methodiek kunnen wij namelijk redelijk
ver lcomen met moderne ALM-
modellen en CAPM - modellen, zoals

een sharpe-ratio optimalisatiemodel,
maar hiervoor zijn onder andere lange
en betrouwbare gegevensreeksen nodig.
Verder lcennen de optimalisatie -
modellen zeer stringente veronder-
stellingen. Die vormen vaak een
probleem, niet alleen al internationaal
bij aandelen, maar zelcer ook bij
vastgoed. Sommige puristen gaan zelfs
verder en zeggen dat je het bij direct
vastgoed eigenlijk moet vergeten. Nu
ben ilc niet zo somber, maar de uit-
komsten van de studies moeten wel met
de nodige reserves worden gepresenteerd.
Gelukkig zijn er inmiddels voor tal van
landen lange rendementreeksen voor
direct vastgoed, zoals voor de V.S., het
V.K., Ierland, Nederland, Zweden en
Frankrijk, maar voor de eerder
genoemde landen nog niet. En wat nog
belangrijker is; wij kunnen nog steeds
niet goed de toekomst voorspellen, net
als vroeger. Zou een paar duizend
scenarios doorrekenen, zoals in een
modern ALM-model gebeurt, beter zijn
dan een uitspraak van het Oralcel van
Delphi? Toch kunnen wij nog veel meer
niet. De varkensboeren hebben de echte
varkenscyclus inmiddels onder de lcnie,
maar op de kantorenmarkt hebben wij
er recentelijk nog een potje van
gemaakt. Ja, zoiets dwingt tot

bescheidenheid. Gelukkig staan
wij hierin niet alleen: Magere
Hein komt ook nog steeds, zij het
hier gemiddeld wat later dan
vroeger. Zou ons imago
bescheidener worden wanneer wij
de vastgoedprofessionals voortaan
met een schedel of een zandloper
zouden fotograferen, zoals op de
Vanitas- schilderijen van weleer?

Ja, zo’n opmerking van Peter le Loux
leidt tot bezinning. Timmeren wij in
Nederland met onze vastgoedkennis en
onze vele vastgoedopleidingen te veel
aan de weg? Of zoals Peter het
verwoordt: het volume waarin wij onze
vastgoedkennis uitgedragen loopt niet
altijd parallel met ons echte kennis-
niveau. Ja, dit is een probleem. Maar
het probleem zit dieper. In vrijwel alle
wetenschappen, en zelcer bij erg jonge
disciplines, zoals de vastgoedlcunde,
doet zich namelijk de situatie voor dat
naarmate de lcennis voortschrijdt, er
tegelijlcertijd het besef groeit dat het
allemaal veel ingewildcelder zit dan men
dacht. Had men in het tijdperlc der
zelcerheden (1850 - 1914) nogde
gedachte dat men snel alles onder de
lcnie zou hebben, nu beseffen wij dat
wij eigenlijk nog maar heel weinig
weten. De wetmatigheden van vroeger,
zoals de natuurwetten van Newton,
blijlcen bij nader inzien toch niet zo
vanzelfsprelcend. Dacht men bij de
ontdeklcing van de atomen dat men er
was, nu worden er met grote regelmaat
steeds ldeinere deeltjes ontdelct. Zo ook
was er in de medische wetenschap ooit
de hoop dat men alles van het
menselijk lichaam zou weten en alle
zielcten zou kunnen bestrijden. Nu
blijlct het menselijk lichaam een
nog grotendeels onontdelct bio-
chemisch doolhof en winnen
talloze zielcten weer terrein.
Gelukkig is er ook vooruitgang.
Mensen en zelfs huisdieren
worden gemiddeld ouder, tenmin-
ste in de westelijlce wereld. Ook
in de bouw- en vastgoedeconomie
heeft de professionalisering
vruchten afgeworpen. De huis-
vesting is veel beter dan bijvoor-
beeld in 1901: meer ruimte en
minder tocht, vocht en lcoude.

Het ga u goed in bescheidenheid.

Peter van GooL
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Een Nederlandse
gastarbeider vertelt

Interview met architect Ron Bakker
Door Derk Jan Somsen

daar in de communicatie met de
opdrachtgevers en betrokkenen bij van
pas, al was het maar voor korte duur.
Vervolgens ben ik in Berlijn voor KPF
aan de slag gegaan. Overigens hebben
we De Centrale later daadwerkelijk
afgemaakt als de Hoftoren.

k heb met Ron afgesproken bij Wagamama op het Zuidplein op de Zuidas.
Hoewel indrukwekkend vanwege de hoogbouw, niet direct de plaats met het

meest internationale karakter in de regio. Daarvoor hadden we op of in de
directe omgeving van Schiphol moeten afspreken. Op de Zuidas domineren
juristen en bankiers. Toch is het een goede plek. We zitten in een gebouw dat
door Kohn Pedersen Fox (KPF) is ontworpen en kijken op het door KPF
herontwikkelde WTC en heringerichte Zuidplein.

I

Het werken bij KPF beviel en bevalt me
nog steeds uitstekend. Lee Polisano en
David Leventhal werken vanaf de start
van KPF met het Londens kantoor
graag met medewerkers uit
verschillende landen. Op die manier
haal je verschillende tradities en
ervaringen binnen. Dat verrijkt je als
bureau. Je moet het zien als
kruisbestuiving. Het werken in
verschillende landen heeft: hetzelfde
voordeel. Ik pas bijvoorbeeld nu graag
mijn Nederlandse ervaringen in
Engeland toe. In Engeland bestaat
bijvoorbeeld geen Arbo-wetgeving. In
Nederland moet je in dat verband
rekening houden met het daglicht-
toetreding. Dat laatste is behalve een
wettelijke eis ook een Nederlandse
kwaliteit geworden. In mijn projecten
in Engeland pas ik zonder dat daar een
wettelijke noodzaak voor is daglicht-
toetreding toe, omdat ik denk dat het
een universele kwaliteit is.

kinderen al op z’n veertiende van school
om te werken. Geld verdienen om het
gezin te onderhouden. Hij zag dat zijn
jongere broers en zussen het makkelijker
hadden. Ze studeerden en gingen naar
het buitenland. Hij heeft altijd het
gevoel gehad dat hem die kansen zijn
ontnomen. Mij hield hij dan ook altijd
voor dat ik kansen moest pakken als die
zich voordeden. Ik ben dan ook al jong
gaan reizen, heb aan zomerscholen in
het buitenland deelgenomen en heb in
het leader van een uitwisselings-
programma aan de universiteit van Hull
gestudeerd. Direct na mijn afstuderen
aan de universiteit van Delft in 1989
ben ik in Londen bij een architecten-
bureau gaan werken. Daar woonde
mijn vriendin, dat maakte de keuze
eenvoudig. Maar ook de slappe arbeids-
markt in Nederland in tegenstelling tot

de grote vraag naar architecten in
Londen maakte de stap naar Engeland
gemakkelijk. Maar in 1991-1992 sloeg
de crisis ook in Londen toe. Snel zat

ongeveer 50% van de architecten in
Londen zonder werk. Ook ik verloor
mijn baan. Ik wilde in Londen blijven
en ben bij KPF aan de slag gegaan. Het
feit dat ik vreemde talen als Duits en
Nederlands sprak was zeker in mijn
voordeel. KPF maakte toentertijd na
het winnen van een prijsvraag in
opdracht van MBO een ontwerp voor
De Centrale. Mijn Nederlands kwam

“Eigenlijk zijn we al heel lang bij deze
plek betrokken. Het begon in het
verleden met het kantoorgebouw waar
we nu zitten. In opdracht van Trimp &
van Tartwijk zouden wij een ontwerp
voor dit gebouw maken. Maar we
wisten de toenmalige eigenaars van het
WTC, KFN en de FGH-bank er van te

overtuigen dat eerst het bestaande
WTC moest worden gerevitaliseerd.
Het toenmalige WTC was een
verzameling blauwe gebouwen die tot
aan de derde of vierde verdieping
verbonden waren door laagbouw die we
ook wel de ‘witte koek’ noemden. De
ruimtes op die hoogte stonden meestal
leeg, vanwege het ontbreken van
daglicht. Die ‘witte koek’ hebben we
eruit gehaald en een nieuwe trans-
parante openbare ruimte toegevoegd.
Daarnaast hebben we de nieuwe toren
aan de oostzijde gerealiseerd, waar
Kempen & Co gehuisvest is en als
laatste de bebouwing aan het
Zuidplein, waar NautaDutilh onder
meer gevestigd is. Momenteel zijn we
actief binnen het projectgebied Vivaldi,
het voormalige Drenthe Park.

Overigens kan je constateren door in
verschillende landen te werken, dat er
duidelijke cultuurverschillen zijn tussen
landen. In Nederland is het ontwerp-
proces in het algemeen vlot. Men beslist
graag snel, houdt van snel doorpakken.
Dit in tegenstelling tot Engeland waar
veel en uitgebreid vergaderd moet
worden en ontwerpen tussentijds vaak
wijzigen.

Behalve in Nederland ben ik in ook in
andere Europese landen en het
Midden-Oosten actief. Eigenlijk heeft
die internationalisering binnen mijn
vak de laatste tien tot vijftien jaar een
hoge vlucht genomen. Dat past op zich
ook goed bij mij. Mijn vader moest als
oudste zoon in een gezin met zeven In Engeland bestaat geen Arbo-wetgeving
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Ook de manier van werken in een team
die het project van begin tot eind toe
uitvoert is anders dan hoe veel Neder-
landse architecten werken. Daar zie
vaak dat het project in fasen wordt
opgeknipt en dat per fase een ander
verantwoordelijk is.

In Nederland houdt men van doorpakken
buitenlandse namen. De vaak gehoorde
kritiek hierop is dat door maar veel
grote namen binnen een beperkt gebied
gebouwen te laten ontwerpen er geen
synergie is tussen de gebouwen. Er zou
een verzameling incidenten ontstaan.
Maar door juist heel nadrukkelijk te
kiezen voor een uniformere uitstraling,
zoals je dat bijvoorbeeld ziet bij
Brainpark 2 in Rotterdam, verlies je
wellicht de mogelijkheid voor
individuele gebruikers om zich te
onderscheiden en het gebouw een eigen
identiteit te geven. Een interessante
discussie die overigens overal wordt

gevoerd. Ik denk daarom dat de
openbare buitenruimte van cruciaal
belang is als verbindende factor tussen
al die verschillende gebouwen. Dat gaat
hier op de Zuidas ook op”.

Tweeeneenhalf uur later na een bijzonder
gezellig gesprek, zes Nederlandse vaasjes
bier, beerlijke Japanse noodle soup met
bijgerechten stappen we weer op. Ron met
de trein naar Schiphol en vervolgens met
het vliegtuig naar Londen. Ik met de
sneltram naar Amstelveen.

Zoals ik al zei werken we bij KPF veel
internationaal. Het New Yorkse bureau
richt zie op wereldniveau vooral op de
Verenigde Staten en het Verre Oosten.
Vanuit Londen is Europa en het
Midden-Oosten ons werkgebied.
Binnen Europa denk ik dat Rusland als
een groeimarkt lean worden gezien.
Maar ook van de regio Istanbul in
Turkije heb ik hoge verwachtingen.

Hofioren, ontworpen door KPF
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Securitisatie van vastgoed-
financieringen lucratief

maar onnodig lastig

voor de belegger en daarmee de coupon
(rente) op de obligatielening. Slimme
kredietnemers met een substantiele
vastgoedportfolio trachten natuurlijk mee
te profiteren van de goedkope Rinding die
een herfinanciering middels securitisatie
financiers biedt. Vanuit financieel
perspectief zijn CMBS transacties dus
zeker de moeite waard, zowel voor
financiers als voor beleggers met een
grote(re) vastgoedportfolio.

Door dr. Angelique Thiele

% /7astgoedfmanciering op grotere schaal is al lang niet meer het exclusieve
W territorium van de relatiebankier. Ondanks de dip in de Nederlandse

commerciele vastgoedmarkt blijft de vastgoedfinancieringsmarkt sterk in
beweging. Een relatief nieuw fenomeen daarbij zijn zogenaamde ‘Commercial
Mortgage Backed Securitisations’ (CMBS), waarbij commercieel vastgoed wordt
geherfinancierd middels de kapitaalmarkt.

Haken en ogen aan
securitisaties van Nederlandse
vastgoedfinancieringen
Vanuit logistiek en juridisch oogpunt is
het uitwerken en op de markt zetten van
een CMBS transactie echter vaak een
tijdrovende aangelegenheid, ook al moet
daarbij worden opgemerkt dat het proces
van het opzetten van een bepaald type
CMBS transactie natuurlijk meer en meer
gesmeerd zal verlopen wanneer dezelfde
transactie na verloop van tijd meerdere
malen wordt herhaald.

Securitisatie van vastgoed-
financieringen, wat levert het
op?
Het concept van CMBS transacties is in
de grand tamelijk eenvoudig. De
vastgoedfinancier verkoopt een of meer
grate vastgoedfinancieringen die hij heeft
uitstaan aan een speciaal voor het doel van
de transactie opgerichte vennootschap, een
zogenaamd special purpose vehicle’ (SPV).
Het SPV betaalt daarvoor een koopsom
die zij financiert middels een in de
kapitaalmarkt aangetrokken
obligatielening.

Recente ontwikkelingen in de
Nederlandse markt voor
securitisaties van vastgoed-
financieringen
Securitisatie van vastgoedfinancieringen is
in Nederland geen novum. Tot voor kort
werd dit financieringsinstrument echter
voornamelijk gebruikt voor de herfinan-
ciering van hypothecate kredietportfolios
met betrekking tot particuliere woningen
(zogenaamde ‘Residential Mortgage
Backed Securitisations’) (RMBS). Daar-
naast maakt de herfinanciering van Neder-
lands commercieel vastgoed inmiddels
veelvuldig deel uit van internationale
securitisatie programma’s van buitenlandse
banken. Voorbeelden hiervan zijn de
Hotel One securitisatie van Deutsche
Bank en de pan-Europese Industrial
Property single borrower transacties van JP
Morgan Chase voor Pro Logis. Inmiddels
komen echter ook de eerste Nederlandse
CMBS transacties in beeld, zoals eind
vorig jaar ABN AMRO’s transactie met
KFN Office Finance en de kort geleden
aangekondigde EUR 1 mio uitgiRe van
mortgage backed securities door
Eurohypo’s Opera Finance (Uni-Invest).

De Nederlandse wetgever heeft recentelijk
maatregelen genomen die (onder meer) tot
doel hebben om het opzetten van
securitisatie transacties van krediet-
portfolio’s te faciliteren.

Wellicht de meest belangrijke maatregel is
een wetswijziging die de overdracht van
vorderingen mogelijk maakt zonder dat
van die overdracht eerst mededeling
behoeft te worden gedaan aan de
debiteuren van de betreffende vorderingen.
Voor 1 oktober 2004 was het voor partijen
niet mogelijk om vorderingen over te
dragen zonder dat van die overdracht eerst
mededeling werd gedaan aan de
debiteuren van de betreffende vorderingen .
Dit vereiste vormde een probleem voor
financiers bij de verhandeling van hun
vorderingen op grotere schaal, zoals
doorgaans het geval is bij securitisatie
transactie.

De aardigheid van dit soort transacties
voor financiers is dat de financier op deze
manier commissie verdient aan nieuwe
vastgoedfinancieringen, zonder dat hij
deze financieringen langdurig in de
boeken behoeft te houden. De aldus
vrijgekomen fondsen lcunnen door de
financier op deze manier op kortere
termijn weer worden vrijgemaakt en
opnieuw worden geinvesteerd.

De obligatielening die wordt aangetrokken
is (indirect) verzekerd door de voor de
vastgoed-financieringen verstrekte
hypotheken (‘mortgage backed’). Het SPV
wordt zo ingericht dat het geen andere
activiteiten mag ontplooien dan het
houden van de overgedragen
vastgoedfinancieringen ten behoeve van de
obligatiehouders. Dit verlaagt het risico

Ondertussen blijven buitenlandse banken
zeer geinteresseerd in de Nederlandse
vastgoedfinancie-ringsmarkt, waarbij met
name hypothecair krediet dat zich leent
voor herfinanciering middels een pan-
Europees CMBS programma in trek is.

Voorwaarde voor een geslaagde
securitisatie transactie is dat de kopers van
de effecten zich verzekerd weten van een
exclusieve verhaalsaanspraak op de over-
gedragen kredietportfolio. Een volledige
juridische overdracht van de portfolio van
de verkoper (originator) aan het special

Buitenlandse banken zijn zeer geinteresseerd in
de Nederlandse vastgoedfinancieringsmarkt

8
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Niet alle problemen met de overdracht van
vorderingen bij securitisaties zijn opgelost

purpose vehicle is de meest directe voor de
hand liggende wijze om dit te bereiken.

Op grond van de voor 1 oktober 2004
toepasselijke wettelijke bepalingen was zo
een volledige juridische overdracht echter
niet mogelijk zonder dat daarvan
mededeling werd gedaan aan alle debi-
teuren van de betreffende hypothecaire
leningen. Omdat zo een mededeling om
praktische en commerciele redenen niet
wenselijk is, zag de praktijk zich
genoodzaakt om hier en daar een
noodverband aan te leggen waardoor het
gewenste effect, het isoleren van de
overgedragen portfolio, toch zoveel
mogelijk werd benaderd.

overdracht, maar het maakte securitisatie
transacties in Nederland er zeker niet
eenvoudiger op. Daarbij moet tevens in
aanmerking worden genomen dat de
overdracht van vorderingen zonder dat
daarvan eerst mededeling moet worden
gedaan aan de debiteuren van de
betreffende vorderingen in ons
omringende landen wel mogelijk is,
hetgeen de onvrede in de
financieringspraktijk met de Nederlandse
regels op dit punt versterkte.

zijn opgelost. Het eerste probleem is dat
stille cessie volgens de nieuwe regeling
alleen is toegestaan bij vorderingen die
rechtstreeks voortvloeien uit een op het
moment van overdracht reeds bestaande
rechtsverhouding. Voor securitisatie
programmas die rnede betrekldng hebben
op vorderingen uit door de originator in
de toekomst te sluiten overeenkomsten,
biedt de nieuwe regeling dus geen soelaas.
Als gevolg hiervan moet bij securitisatie
programmas die mede betrekldng hebben
op vorderingen uit door de originator nog
te sluiten overeenkomsten gebruik worden
gemaakt van de, hierboven vereenvoudigd
weergegeven, structuur zoals die voor 1
oktober 2004 werd toegepast of dient
gewerkt te worden met aanvullende cessie
akten waardoor deze vorderingen alsnog
periodiek worden overgedragen.

Stand van zaken na
1 oktober 2004
Op 1 oktober 2004 is nieuwe wetgeving
van kracht geworden die het mogelijk
maakt om vorderingen over te dragen
door middel van een enlcele notariele of
een onderhandse geregistreerde akte,
zonder voorafgaande mededeling van de
overdracht aan de betrokken debiteuren.
Dit betekent dat de overdracht van
vorderingen binnen de context van een
securitisatie nu kan worden voltooid door
de enkele ondertekening van zo een akte.
Daarbij moet worden opgemerkt dat
mededeling aan de debiteuren van de
overgedragen vorderingen wel
noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat
deze debiteuren niet langer bevrijdend
kunnen betalen aan de overdragende partij
(de ‘cedent’), maar enkel nog aan de
verkrijger van de vorderingen (de
cessionaris ) . Zo een mededeling kan
echter ook nog na het faillissement van de
cedent worden gedaan en heeft is niet
constitutief voor de overdracht zelf. De
Nederlandse wettelijke bepalingen voor
het overdragen van vorderingen zijn
daarmee meer in lijn gebracht met de in
ons omringende landen op dit punt
toepasselijke regeling. De nieuwe
Nederlandse wetgeving met betrekldng tot
de stille cessie kan om die redenen zeker
als een stap in de goede richting worden
beschouwd.

De structuur die daarvoor werd gebruikt
kwam, kort samengevat, op het volgende
neer. Allereerst werd tussen de bij de
securitisatie betrokken partijen de afspraak
gemaakt dat mededeling aan de debiteuren
van de overgedragen portfolio alleen zal
plaatsvinden ingeval de originator niet
langer aan bepaalde in de documentatie
opgenomen, aan de financiele gezondheid
van de originator gerelateerde, maatstaven
voldoet. Deze regeling zou hopelijk
moeten bewerkstelligen dat een volledige
overdracht van de portfolio van de
originator aan het special purpose vehicle
middels mededeling debiteuren alsnog
tijdig kan worden bewerkstelligd voordat
de originator failliet geraakt en de
juridische overdracht niet meer kan
worden gecompleteerd. Voor het geval het
toch mocht misgaan werd voorts
afgesproken dat de originator aan het
special purpose een boete verschuldigd zou
zijn, indien de juridische overdracht van
de portfolio aan het special purpose
vehicle onverhoopt niet zou kunnen
worden gecompleteerd. Tot zekerheid voor
de betaling van deze boete werd door de
originator een pandrecht gevestigd op de
over te dragen portfolio. Het pandrecht
verzekerde de kopers van de door het
special purpose vehicle uitgegeven effecten
zo veel mogelijk van een exclusief verhaal
op de gesecuritiseerde portfolio.

Bij CMBS en RMBS transacties doet zich
nog een meer specifiek probleem voor. Dit
probleem is terug te voeren op enerzijds de
gebruiken van de Nederlandse
vastgoedfinancieringspraktijk met
betrekldng tot het nemen van
hypothecaire zekerheid en anderzijds de
onzekerheid die, jammer genoeg, naar
Nederlands recht nog steeds bestaat met
betrekldng tot de overdraagbaarheid van
bepaalde type hypotheken.

Resterende problemen
Dit betekent echter niet dat alle
problemen met de overdracht van
vorderingen in het leader van securitisaties

Deze structuur is in de praktijk veelvuldig
gebruikt en is door rating agencies en De
Nederlandse Bank geaccepteerd als
alternatief voor een volledige juridische
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Borgtochtconstructie
Bij de zogenaamde borgtochtconstructie
blijven de hypotheken achter bij de
originator maar wordt via een omweg
bewerkstelligd dat deze ten behoeve van de
houders van de door het special purpose
vehicle uitgegeven effecten kunnen
worden uitgewonnen.

Gedeeltelijke opzegging of
afstand van hypotheken
In geval van een gedeeltelijke opzegging of
afstand van hypotheken geeft de originator
de hypotheken vrij voor zover zij andere
schulden verzekeren dan de aan het special
purpose vehicle overgedragen schulden.
Deze oplossing is gebaseerd op de
consensus dat een bankhypotheek in ieder
geval wel overgaat op een opvolgende
crediteur, indien die crediteur de gehele
overgebleven verzekerde kredietrelatie
overneemt. Afstand kan onpraktisch zijn.
De wet bepaalt dat de vereisten die gelden
voor afstand van een zekerheidsrecht
hetzelfde zijn als de vereisten die gelden
voor de vestiging van zo een zekerheid.
Voor wat betreft: een hypotheek betekent
dit dat een notariele akte van afstand zal
moet worden verleden tussen de originator
als bestaande crediteur-hypotheekhouder
en de hypotheekgever.

De meest gebruikte hypotheekvorm in de
vastgoedfinancieringspraktijk is de
zogenaamde ‘bankhypotheek’. De term
bankhypotheek wil zeggen dat de
hypotheek aan de financier-hypotheek-
houder wordt verstrekt tot zekerheid van
al het geen de financier nu of in de
toekomst van de hypotheekgever te
vorderen heeft, uit welke hoofde dan ook.
De bankhypotheek onderscheid zich
daarmee van de ‘krediethypotheek’, die
wordt verstrekt voor al hetgeen de
financier nu of in de toekomst van de
hypotheekgever te vorderen heeft uit
hoofde van een bepaalde lcredietrelatie en
van de ‘vaste hypotheek’ die alleen wordt
verstrekt tot zekerheid van een bepaalde
vordering, doorgaans plus rente en kosten.
De bankhypotheek biedt een financier de
meest brede dekking, hetgeen zijn
populariteit in belangrijke mate verldaart.
Ook voor de kredietnemer kan dit gunstig
zijn. Deze hoeft geen kosten te maken
voor het afsluiten van een nieuwe
hypotheek indien hij bij de financier-
hypotheekhouder een nieuw krediet
afsluit.

Om dit te bereiken geeft de originator een
borgtocht af aan het special purpose
vehicle, waarin hij zich garant stelt voor
alle schulden onder de gesecuritiseerde aan
het special purpose vehicle overgedragen
hypothecate leningen tot een maximum-
bedrag dat gelijk is aan de netto-opbrengst
van de voor die leningen verstrekte
hypotheken. De borgtocht geeft het
special purpose vehicle het recht om
betaling van de originator te verlangen
indien de kredietnemers hun schulden
onder de hypothecate leningen niet
voldoen. Om ervoor te zorgen dat de
aansprakelijkheid van de originator steeds
beperkt blijft tot de opbrengst van de
betreffende hypotheken, wordt het recht
van het special purpose vehicle om
betaling te verlangen van de originator
onder de borgtocht tot die opbrengst
beperkt.

Mits de hypotheekakte dit uitdrukkelijk
bepaalt, mag de originator een hypotheek
ook geheel of gedeeltelijk opzeggen. In dat
geval kan worden volstaan met een
simpele mededeling van gedeeltelijke op-
zegging van de originator aan de
betreffende hypotheekgever. Tegenwoordig
bevatten de meeste
standaard hypotheek-
akten zo een bepaling
wel. Een opzeggings-
clausule ontbreekt
echter vaak in oudere
hypotheekakten,
hetgeen een probleem
oplevert indien zulke
hypotheken moeten
worden overgedragen
als onderdeel van een
securitisatie portfolio.

Er bestaat naar Nederlands recht nog
steeds enige onzekerheid of een
bankhypotheek en krediethypotheek
overdraagbaar zijn. In het navolgende
concentreer ik mij gemakshalve verder op
de bankhypotheek, aangezien deze in de
praktijk het meest wordt gebruikt.

Mogelijke oplossingen
In de praktijk is een aantal structuren
ontwikkeld om ervoor te zorgen dat een
opvolgende crediteur, in het geval van
securitisatie het special purpose vehicle (of
de security trustee die de zekerheden
houdt ten behoeve van de houders van de
effecten die het special purpose vehicle
heeft uitgegeven), er zeker van is dat hij
gerechtigd wordt tot de betreffende
bankhypotheken. Geen van deze
oplossingen is echter ideaal.
Een mogelijke oplossing is gedeeltelijke
opzegging of afstand van de hypotheken
door de originator. Soms wordt ook wel
gebruik gemaakt van een zogenaamde
borgtochtstructuur, waarbij de originator
een beperkte borgtocht afgeeff aan het
special purpose vehicle. Ik zal elk van deze
alternatieven hieronder kort bespreken.

De borgtocht dient twee doeleinden. Ten
eerste stelt zij de originator in feite in staat
om de hypotheken te blijven uitwinnen
voor de overgedragen hypothecaire
leningen die nu toekomen aan het special
purpose vehicle. De gedachte hierbij is dat
de orginator, nadat hij heeft betaald onder
de borgtocht, een regiesrecht tegen de
verzuimende kredietnemers verkrijgt op
grond waarvan hij de betreffende
hypotheken kan uitwinnen. Deze
constructie biedt voorts een oplossing voor

Zowel afstand als opzegging van hypot-
heken hebben het nadeel dat de originator
daarmee zijn zekerheid kwijtraakt. Een
ander nadeel is dat gedeeltelijke afstand of
opzegging van hypotheken verwarring kan
veroorzaken bij hypotheekgevers. Waar
zekerheid is verstrekt door een groot aantal
debiteuren, zoals het geval is bij
securitisatie van hypothecaire leningen
portfolios, kan gedeeltelijke afstand of
opzegging bovendien een tijdrovende
exercitie zijn.



MASTER
CrW^S WIRE

originator op hem heeft wegens het in dat
geval teveel - en dus onverschuldigd -
betaalde onder de borgtocht.

timing- en liquiditeitsprobleem stelt. De
regresvorderingen van de originator
worden pas opeisbaar nadat hij onder de
borgtocht heeft betaald. Pas dan kan de
originator de betreffende hypotheken
uitwinnen. De originator dient derhalve
onder de garantie te betalen, voordat hij
de opbrengst van de hypotheken heeft
ontvangen. Dit roept de vraag op hoe de
originator in de tussentijd aan de daartoe
benodigde fondsen komt. Nu de netto
opbrengst van de hypotheken op het
moment van betaling onder de borgtocht
nog niet bekend is, rijst voorts de vraag
hoe ervoor kan worden gezorgd dat het
bedrag dat de originator onder de
borgtocht betaalt, gelijk is aan de - op dat
moment nog niet bekende - netto-
opbrengst van de aan hem verstrekte
hypotheken. Deze problemen kunnen wel
worden opgelost, maar de voorzieningen
die daartoe moeten worden getroffen,
maken de zaak er niet eenvoudiger op.
Dit probleem kan worden opgelost door
de borgtochtconstructie aan te vullen met
een kredietovereenkomst tussen de
originator en het special purpose vehicle,
waarbij de laatste zich verbindt om aan de
originator een lening te verstrekken die
gelijk is aan de som van overgedragen
onbetaald gebleven hypothecate leningen
en dat dit gehele bedrag vervolgens door
de originator aan het special purpose
vehicle wordt uitbetaald onder de
borgtocht. De door het special purpose
vehicle aan de originator te verstrekken
lening en de betaling van originator aan
het special purpose vehicle onder de
borgtocht kunnen met gesloten beurzen -
door verrekening - worden voldaan. Wat
resteert zijn is vordering van het special
purpose vehicle op de originator tot

terugbetaling van het door hem verstrekte
krediet. De originator kan deze vordering
voldoen uit de netto-opbrengst van de
door hem voor diens regresvordering
uitgewonnen hypotheken. Het is
natuurlijk mogelijk dat de opbrengst van
de hypotheken lager blijkt te zijn dan het
bedrag dat de originator heeft geleend en
onder de borgtocht heeft betaald. Dit is
geen probleem. De resterende vordering
van het special purpose vehicle op grond
van de door deze aan de originator
verstrekte lening kan in dat geval worden
gecompenseerd met de vordering die de

het probleem dat naar Nederlands recht
onzeker is of het mogelijk is dat een
persoon (in dit geval de originator) een
hypotheek -of pandrecht uitwint voor een
vordering die toekomt aan een derde (in
dit geval het special purpose vehicle).
De true werkt alleen indien de definitie
van verzekerde vorderingen in de
hypotheekakten dusdanig breed is
geformuleerd dat zij ook het regres recht
van de originator ingevolge eventuele
betalingen op grond van de door hem aan
het special purpose vehicle afgegeven
borgtocht verzekerd. Dit zal bij
bankhypotheken echter wel het geval zijn.
Het effect van de borgtocht is dat het de
originator feitelijk verplicht om de
opbrengst van de hypotheken uit te keren
aan het special purpose vehicle. De
borgtochtconstructie zoals hierboven kort
uiteengezet kan een oplossing bieden, in
het bijzonder in gevallen waarin de
betreffende hypotheekakten de originator
niet het recht geven om zijn hypotheek
geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
De voornaamste nadelen van de
borgtochtconstructie zijn haar
gecompliceerdheid en het feit dat de
medewerking van de originator nodig is
om het special purpose vehicle in staat te
stellen om te profiteren van de
hypothecate zekerheid. Het is dan ook
niet zeker of deze constructie werkt indien
de originator failliet wordt verklaard. De
curator zou kunnen weigeren om te
betalen onder de borgtocht. In dat geval
resteert het special purpose vehicle niet
meet dan een concurrente vordering tegen
de failliete boedel van de originator. Men
zou kunnen verdedigen dat de curator zijn
medewerking aan de borgtochtconstructie
dient te verlenen omdat hij er per saldo
geen belang bij heeft om dat niet te doen.
Echter, in die gevallen waarin de
betreffende hypotheken ook nog andere
vorderingen van de failliete originator
verzekeren en onzeker is of de opbrengst
van de hypotheken voldoende zijn om
zowel de regresvordering van de originator
als gevolg van betaling onder de borgtocht
als diens overige vorderingen op de
betreffende kredietnemers te voldoen, zal
de curator een goede reden om zijn
medewerking te weigeren.
Een verdere complicatie bij de borgtocht-
constructie is dat zij partijen voor een

Huidige praktijk en verwachte
ontwikkelingen
In de praktijk wordt bij securitisaties van
hypothecaire leningen portfolios bij voor-
keur gebruik gemaakt van gedeeltelijke
opzegging van tot zekerheid van de betref-
fende leningen verstrekte bankhypotheken.
Om er zeker van te zijn dat deze hypo-
theken kunnen worden overgedragen zal
die gedeeltelijke opzegging echter plaats
moeten vinden voordat de overdracht van
de betreffende hypothecaire leningen is
voltooid. Het komt er dus op neer dat on-
danks de thans geintroduceerde mogelijk-
heid van stille cessie van vorderingen, bij
de overdracht van dergelijke hypothecair
leningenportfolio’s toch nog een medede-
ling aan de betrokken debiteuren nodig is.
Om deze reden en omdat de hypotheken
vaak ook nog andere vorderingen van de
originator dekken en dit na een gedeelte-
lijke opzegging niet langer het geval zal
zijn, geven originators er de voorkeur aan
dat de mededeling van gedeeltelijke opzeg-
ging aan debiteuren wordt uitgesteld. In
ieder geval zolang de originator solvent is
en niet in verzuim is met haar verplich-
tingen jegens het special purpose vehicle.
Dit betekent dat de financieringspraktijk
voor securitisaties van hypothecaire
leningen portfolio’s zich, ondanks de
nieuwe wettelijke regeling van de stille
cessie, genoodzaakt zal blijven voelen om
gebruik te blijven maken van hierboven
geschetste traditionele, meer gecompli-
ceerde, structuur van een onvoltooide
overdracht van de portfolio aan het special
purpose vehicle versterkt met een stil
pandrecht.
Dit maakt het opzetten van RMBS en
CMBS transacties in Nederland onnodig
lastig en doet afbreuk aan het praktisch
nut van de nieuwe wettelijke regeling met
betrekking tot de stille cessie. Verwacht
mag worden dat de lobby van
marktpartijen bij de wetgever om ook deze
hindernis weg te nemen de komende tijd
zal worden geintensiveerd.

dr Angelique Thiele is hoofd van de
praktijkgroep Property Finance van
Boekel De Neree N.V
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Lesje citymarketing
in Barcelona

nieuwe congrescentrum en zijn om-
geving is de stad nog beter gepositio-
neerd. Met dit nieuwe congrescentrum
kunnen nu ook grote groepen zaken-
mensen aan de stad gebonden worden,
als ze tenminste een hotelkamer kunnen
vinden. De nieuwe gebouwen nemen
steeds de plaats in van stadsdelen die
een bedreiging vormden voor het imago
van de toeristenstad. Tussen het congres-
centrum en de olympische haven
worden nu pas de laatste sloppenwijken
gesloopt. Industrie wordt meer en meer
teruggedrongen naar de haven . Voor de

Door Boris van der Gijp

et je MRE-titel op zak kun je de wereld aan. In dit kader vertrokken
dertig MRE-ers van de jaargang 2002-2004 voor een lang weekend naar

Barcelona. En als je bijna al die MRE-ers hoort verklaren dat de hoofdstad van
Catalonia de mooiste stad van Europa is, dan kun je niet anders dan
concluderen dat de voorheen door industrie gedomineerde stad iets goed
gedaan heeft. Een lang weekend als praktijkles city-marketing, met dank aan
Anja, Debby, Iris, Heleen en Rene voor de organisatie.

M
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De laatste
sloppemuijken worden

nu pas gesloopt
bewoners en bezoekende MRE-ers blijft
een recreatief centrum over waar het
goed toeven is.

Kenmerkend voor de meeste nieuwe
projecten is natuurlijk de kwaliteit van
de openbare ruimte. Kosten noch
moeite lijken gespaard. Nederlanders
zijn geen pleinenmensen
Nederlandse ontwerpers van openbare
ruimte zijn dat kennelijk ook niet echt.
Een dergelijke kwaliteit van de
openbare ruimte moet de Nederlandse
nieuwbouw maar al te vaak ontberen.
Overigens soms ook omdat de
gemeente de beheerskosten ervan te

hoog vindt. Veel gemeenten kunnen
daarbij leren van de ervaringen van de
Spanjaarden met het aantrekkelijk
maken van het waterfront. Veel MRE-
ers werden als magneten naar de nieuwe
clubs aan het water toegetrokken en
trokken daar hun portemonnee voor
dure biertjes, of een halve kreeft.

Naast de openbare ruimte is de
vernieuwende architectuur kenmerkend
voor de meeste nieuwe projecten. De
bedoeling van de overheid is door de
aanwezigheid van vernieuwende
architectuur een extra reden toe te

voegen waarom hoogopgeleiden de stad
zouden willen bezoeken. Het nieuwe
kantoor van het waterleidingbedrijf is
de laatste exponent van dit beleid. De
nieuwe architectuur wordt gemengd
met de goed geconserveerde oudjes.
Gaudi, de middeleeuwse binnenstad en
de Ramblas geeft de stad haar eigen
identiteit stad. Het prettige leefklimaat,
de musea en uitstekende restaurants,
DTZ Zadelhoff en Troostwijk droegen
bij aan het onderzoek naar de kwaliteit
hiervan, maken de stad verder af. En
dan vergeten we nog de trendy winkels.
Niet alleen in het centrum ook in het
door ons bezochte wijkwinkelcentrum
La Farga van ING RE Retail Iberica
Fund en Sonae Imobiliaria zijn bijna
alle hippemerken van de Inditex Group
(waaronder Zara) aanwezig. Wij
konden niet anders dan concluderen
dat Barcelona er als geen ander in
geslaagd is om de metamorfose van
industrie- naar creative city te maken.

MRE-ers met directie wijikelcentrum La Fargamaar

verwachting die Marco Hulsewe,
werkzaam bij Villa Hispana Property
Consultants, tijdens het weekend
uitsprak, was dat de stad pas de
komende jaren gaat profiteren van de
verbetering in de auto-infrastructuur en
het HSL-netwerk dat nu bijna is
afgerond. Daarbij kent de stad nog
relatief grote huishoudens en brengt
ook de constante stroom aan nieuwe
arbeidskrachten uit Oost-Europa
nieuwe groeiperspectieven met zich
mee. De economische groei in Spanje
zal in ieder geval ook in 2005 boven het
EU-gemiddelde komen te liggen (2,6%
vs. 1.9%). De EU heeft feitelijk
gei'nvesteerd in een turbo voor de
economie van Barcelona. De turbo die
waarschijnlijk pas na afronding van de
infrastructuur pas zijn vruchten gaat
afwerpen. Naast de turbo heeft
Barcelona nog vele andere ingredienten
in zich om fors van die groei te
profiteren. Een mogelijk probleem voor
de verdere ontwikkeling van de stad is
dat de stad tegen zijn eigen grenzen aan
loopt. Het ligt nu ingeklemd tussen een
natuurgebied en het water. De stad
wordt zo wel gedwongen elke ‘rotte’
plek te herontwikkelen. Maar is dat nu
het probleem, of juist de basis voor
succes?

De vraag wordt of Barcelona de
komende jaren ook zonder de EU-
subsidies nog op eigen benen lean staan.
Naast de olympische spelen en de
bijbehorende investeringen van de
Spaanse overheid heeft Barcelona
natuurlijk enorm geprofiteerd van
flinke subsidies voor investeringen in
infrastructuur in en om de stad. De

Voor diegenen die snel verder willen leren,
zie wivw.kunsthal.nl, waar tot 18
September de fascinerende ivereld van de
architect Antoni Gaudi (1852-1926)
wordt verbeeld.

De EU heeft geinvesteerd in een turbo
voor de economie van Barcelona.
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De Duitse woningmarkt tot 2015
Door Riep Paulusma

wikkelt zich in alle deelstaten een sterke
groei van het aantal ldeine huishoudens.
De kleine huishoudens blijken in
steden veelal oververtegenwoordigd.
Deze oververtegenwoordiging
gecombineerd met sterke economische
regios, blijkt voor Nederlandse
ontwikkelaars leidend in de keus om
juist deze steden als huidig en
toekomstig speelveld te beschouwen.
Frankfurt (deelstaat Hessen) en
Hamburg (stadstaat Hamburg) komen
als de meest attractieve regios uit het
onderzoek naar voren.

^/^oor de woningmarkt in Duitsland liggen de negentiger jaren nog vers in het
w geheugen. Een enorme productiegolf van gemiddeld 550.000 woningen per

jaar bleek een aantrekkelijke markt voor diverse ontwikkelende aannemers in
Nederland. De hausse op de woningmarkt werd gestimuleerd door de hereniging
van de twee landen waardoor een enorm woningtekort ontstond mede
veroorzaakt door een grote golf migranten en de kwaliteitsachteruitgang van de
bestaande woningen in de voormalige DDR.

De schaal van de bouwprogramma’s
vanuit de overheid en de mogelijkheden
voor subsidies resulteerde in een
overvoerde woningmarkt. Vanaf de
tweede helft van de negentiger jaren
aan de dag van vandaag, staat de
woningmarkt in het teken van het
transformeren naar een meer even-
wichtige markt.

ontwiklcelaars. Met deze werkwijze is in
een gepercipieerd beeld verkregen van
de potenties van de Duitse woning-
markt tot het jaar 2015.

tot
Resume van mijn
Masterproof
De woningmarkt zal, gegeven een
voorzichtig economisch scenario, een
licht herstel te zien geven. Echter de
gevoeligheid van de vraagzijde voor
economische effecten is groot. Circa de
helft van de toekomstige woningvraag
wordt bepaald door min of meer
stabiele demografische factoren, de
andere helft van de vraag blijkt
gebonden aan economisch gerelateerde
ontwikkelingen.

De waardeontwikkeling van woningen
is, ondanks het negatieve
marktsentiment in de afgelopen jaren,
stabiel gebleven. Hiermee heeft ‘de
woning’ zich in Duitsland nog altijd als
een zekere belegging cq.
oudedagvoorziening bewezen. Dat dit
beeld ook door de Duitsers nog steeds
zo wordt gezien wordt mede bevestigd
door Nederlandse ontwildcelaars die te
kennen geven dat de vraag in het
duurdere marktsegment relatief
ongevoelig is gebleken voor de huidige
economische situatie in Duitsland.
Gerelateerd aan deze bevindingen zal
bij economisch herstel de meeste

De huidige ontwikkeling op de
Nederlandse woningmarkt en het te
verwachten herstel van evenwicht voor
de Duitse woningmarkt, zijn voor
diverse Nederlandse beleggers/-
ontwikkelaars redenen de ontwikke-
lingen op de Duitse woningmarkt
nauwlettend te volgen. De drempel
voor toetreden blijkt echter groot. Met
name waar het gaat om transparantie is
er een groot verschil met Nederland. Is
het in Nederland doorgaans goed
inzichtelijk wat collega-ontwikkelaars
doen, in Duitsland is dit zeker niet het
geval. Onder andere door de weinig
uitgebreide en trage statistische
structuur en het ldeine marktaandeel
van grotere ontwildcelaars en het grote
aandeel van particuliere opdrachtgevers
is de markt ondoorzichtig. In mijn
Masterproof zijn de belangrijlcste
karakteristielcen van de Duitse
woningmarkt in beeld gebracht.
Vervolgens zijn op basis van in
Duitsland gebruikte prognosemodellen
lcansrijlce deelmarlcten geanalyseerd.
Deze uitlcomsten zijn getoetst aan
zienswijzen van diverse Nederlandse

In kwantitatieve zin heeft Duitsland een
jaarlijlcse nieuwbouwbehoefte die ruim
vijf maal zo groot is als de vraag op de
Nederlandse markt. Een analyse maalct
duidelijlc dat er grote verschillen
bestaan tussen de deelstaten. De
verschillen richten zich vooral op de
economische situatie van de regios, de
mate waarin een huishouden hiervan
lean profiteren en/of een deelstaat een
landelijlc dan wel een stedelijlc lcaralcter
heeft. Economisch lean men niet
sprelcen van een Duitsland, daarvoor
zijn de verschillen te omvangrijlc.

In tegenstelling tot de economische
verschillen, laten de demografische
ontwikkelingen een veel homogener
beeld van Duitsland zien. Zo ont-

Woningbehoefte Duitsland vijf maal zo groot
als in Nederland
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In het hogere segment voor senioren wordt geen
grote groei verwacht

dynamiek op de koopmarkt te zien zijn .
Binnen de koopmarkt zal naar
verwachting het lagere en het
middensegment het meest profiteren
van mogelijk herstel.

woningmarkt in Duitsland interessant.
Ondanks veel barrieres, waaronder het
gebrek aan transparantie van de markt,
wordt door veel bestaande spelers de
huidige periode gebruikt zich te

herpositioneren en posities te
consolideren. De huidige transformatie
naar een evenwichtige woningmarkt en
het te verwachten economisch herstel
zijn de redenen voor Nederlandse
ontwikkelaars/beleggers zich blijvend
strategisch te orienteren op de Duitse
woningmarkt.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de
inkomens- en vermogenssituatie van
senioren dusdanig blijkt te zijn dat er in
de komende jaren, in het hogere
marktsegment voor senioren geen grote
groei in de vraag naar woningen wordt
verwacht. Daar Nederlandse
ontwikkelaars voornamelijk in het
hogere marktsegment opereren lijkt het
anticiperen op toekomstige
ontwikkelingen, door bijvoorbeeld het
bedienen van het segment met een
gemiddelde vermogenspositie, een
strategische keus te worden.

Het groter worden van het aantal
kleinere huishoudens is voor een groot
deel terug te voeren op het vergrijzen
van Duitsland. Deze seniorenmarkt zal
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan
van een kwalitatieve vraag. Bij het
bedienen van deze vraag dient rekening
te worden gehouden met de
verschillende woonwensen vanuit
verschillende groepen senioren. De
wensen van deze doelgroepen zullen de
vraag naar appartementen laten
toenemen waarbij in de eerder
genoemde attractieve steden deze
doelgroep zowel in de huur als in de
koopmarkt zal moeten worden bediend.

Vanuit het perspectief van de
Nederlandse ontwikkelaar blijft de

Ing. Riep Paulusma MRE is nu
projectmanager bij Kristal

G I N G S N I E U W SV E R E N I
Het behoefteonderzoek
2004
Het bestuur van de ASRE Alumni
Association deelt mede dat de
uitkomsten van het behoefte
onderzoek 2004 bekend zijn. Het
doel van de enquete was om
behoeften en wensen van leden in
kaart te brengen ten aanzien van het
lidmaatschap en evenementen. Over
bijna alle jaargangen verdeeld
hebben in totaal 53 leden
gereageerd. Belangrijkste reden om
lid te zijn is ‘het netwerk’ (53%) en
voorts de inhoudelijke bijeen-
komsten (16%) en gezelligheid
(13%). Ongeveer de helft van de
respondenten vindt de
georganiseerde activiteiten goed
(alle score boven 7.0) waarbij de
almanak het hoogst scoort (8.3) en
de Night of the Masters het laagst
(7.0). Tot de belangrijkste
opmerkingen behoren zaken als
onvoldoende opkomst bij
activiteiten (van met name ‘oudere’
leden), focus op een of twee grote

branding, roseetje bij de lunch...
Een enkele alumnus hebben we
mogen begroeten in de Tout
vastgoed’ uitzending, de rest wist bij
Cafe Roma slim op te gaan in de
massa. Volgens Taco de Groot was
de stemming in Cannes dit jaar
aanzienlijk positiever dan de twee

jaren daarvoor, niet alleen onder
internationaal georienteerde
organisaties, maar zelfs onder
Nederlandse bezoekers. En dat
terwijl de biertjes niet goedkoper
worden en toiletteren in het
Carlton er niet meer bij is. De
organisatie van het festival heeft
met succes nu bijna heel Cannes
geannexeerd om ‘buiten bunker’
activiteiten tegen te gaan, hetgeen
ertoe leidde dat ook De Groot

1.800 lichter werd gemaakt. Een
mooie troost is dat het MRE
Champagne ontbijt wederom een
groot succes was, mede door de
sponsoren Trimp en Van Tartwijk
en een nieuwe weldoener die voor
kwaliteit Iciest: Roger Lips.

activiteiten met voldoende
diepgang. Opmerkingen aangaande
zaken die verbeterd kunnen worden
hebben betrekking op het gebruik
van e-mail newsflash als medium,
vernieuwing van de website en
publicatie van een jaaragenda met
alle activiteiten. Het bestuur neemt
de uitkomsten van de enquete
serieus en heeft in maart een sessie
gehad met de heren Doets, Van
Gool en Uittenboogaard om te
brainstormen over de toekomst van
de Alumni Association. In de
komende maanden zal een ieder
daar iets van merken. Het bestuur
dankt alle leden die gereageerd
hebben voor hun openheid bij het
invullen van de enquete.

MIPIM 2005
Voor degenen die het MIPIM te
Cannes hebben gemist en evenmin
de uitzending van Zembla gezien
hebben: het MIPIM was wederom
een prirna gelegenheid om te
netwerken, met je brogues in de
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Think International, Link Local
A NEW LINK STRENGTHENS

BOUWFONDS PROPERTY FINANCE'S
INTERNATIONAL CHAIN

Door Bas Rutten

ntil recently, expansion outside the Netherlands was primarily achieved
through funding and joint ventures with Dutch partners. In the context of

the so-called ‘Dutch Link’, BPF teams up with suitable Dutch players to fund
and develop foreign projects. BPF’s new strategy is both an extension to, and a
departure from, this method. The Dutch Link is extremely valuable. When you
venture into foreign markets, you need someone who knows their way around.

gradually be developed into fully-
fledged BPF offices. This is a process
expected to take about five years. BPF is
an enterprising finance company that
focuses mainly on real estate - which is
what its all about. BPF has
comprehensive real estate expertise
aboard and combines it with customised
solutions. Using that expertise properly
enhances ones ability to improve risk
management, even in areas and sectors
that may initially not look very
attractive because of the economic

downturn. This is where BPF
goes further than traditional
financiers who ‘do real estate
too’. BPF is convinced that this
formula will work in the new
target countries and by the end
of 2005, the first stage - local
representation in the five target
countries - should be
completed.

u

However, the Dutch Link is mainly
meant as a foothold; it has limitations
that inhibit expansion. In Belgium, for
example, a market with potential for
BPF, there are not enough Dutch real
estate parties to enable BPF to become
a major player. This is why BPF
has earmarked Belgium for its
own independent office - the
Local Link. BPF is also eyeing
up France, Spain, Germany and
Scandinavia. These are key
regions for BPF, which is why
in these target countries BPF is
also focusing on international
real estate parties that have no
links to the Netherlands.

international strategic chain - will be
strengthened by the Local Link.
International expansion is at the heart of
the new strategy. During 2005, BPF
International will further expand its
foreign activities. Mainland Europe will

One-stop shopping
Eventually, the objective is to
put in place an international
network of local representatives.
Account managers can then
offer a complete range of
products, supported by this
network of financial real-estate
experts. International clients
will have access to a single
point of contact (one-stop
shopping) for a wide choice of
financing solutions. These will
vary from short-term project
financing to long-term
investment financing, and from

standard products to tailor-made
solutions, each covered by rates that
reflect the degree of risk. Long-term
strategic partnerships, a cornerstone of
international expansion. These kinds of
financing forms will drive the portfolio

It is a clear advantage when a
financier can also draw on a
solid knowledge of real estate.
Where others might be hesitant
because they are less well
informed and have an
insufficient grasp of the market,
a financier clued up on regional
real estate is better able to assess
the local market and take
customised financial solutions
to their logical conclusions.
Which is exactly the motto of
BPF: where others stop, BPF
goes further. With local
representation, and armed with the
knowledge of local real estate markets,
Bouwfonds Property Finance has the
international property market firmly in
its sights. The Dutch Link - for many
years the mainstay of BPF’s

be the centre of growth, with its own
offices in Bouwfonds’ five target
countries, where an interesting portfolio
is already in place.
BPF is starting in the target countries
with local representation, which will
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industrial property is mainly located
between Brussels, Antwerp and Ghent.
Since Belgium, like the Netherlands, is
an important supply chain, it is also

home to many multifunctional
distribution warehouses.

more units than ever before. Property
owners usually finance 25% of the
purchase price themselves. There is no
such thing as a high leveraged (starter’s)

growth BPF is looking for. The
company’s reputation for customised
financing solutions based on real estate

expertise offers many possibilities. At
the Business Unit BPF
International, Bas Rutten,
Senior Account Manager, is
responsible for the Belgian team.
‘Belgium may not be far away,
but the real estate world is very
different indeed’. The market
does not compare to any
property market in Europe.
Economically, Flanders is more
developed and more prosperous than
Walloon. Flanders can even be
considered the economic engine of
Belgium, together with the “European
capital” of Brussels. This means that the
triangle of Brussels, Antwerp and Ghent
is economically the most important
region in Belgium. It is also the region
where most development takes place.
But there are differences in price,
connections and methods, and so on.

Business is done at the lunch
or dinner table, so

bon appetit
Since the Dutch and the
Flemish are quite similar
(French is something different
altogether), people from
Belgium and the Netherlands

have no difficulty communicating with
each other. However, visitors must be
aware that there are many differences in
interpretation. Belgian cuisine and the
country’s outdoor dining tradition,
finally, deserve a special mention. ‘In the
last few months I have had more wonder-
ful lunches and dinners than in all the
years before’. Personal contacts are very
important and business is done at the
lunch or dinner table, so... bon appetit!

•••

mortgage by banks. Also, since the
Belgian customer does not easily buy
apartments from plan, pre-sale
percentages are lower. Vinex locations
(sites designated by the government for
future urban development) do not exist
in Belgium and the houses are never
built simultaneously in large quantities.
Every house has its own external
characteristics and the owner usually
builds it himself. Offices are available in
large quantities in Brussels (due to its
status as the capital of Europe) and
Antwerp. The prices of apartments,
houses and offices are substantially
lower than in the Netherlands. New

B.T. Rutten MBA MRE is Senior
Account Manager Belgium voor
Bouivfonds Property Finance B.V
(BU BPF International)

Apartments are ‘hot’ in Belgium as both
the elderly and the young are purchasing

www.asrealumni .nl
U w s n e l l e a I m a n a k

Via www.asrealumni.nl kunt u:
•snel namen, telefoonnummers

en adressen opzoeken;
• snel MRE-’ers per bedrijf opzoeken;
•snel andere MRE-’ers emailen;
•snel uw gegevens wijzigen;
•snel mededelingen bekijken

en achterlaten
•snel scripties opzoeken.
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Alles lijkt Iransparant,
maar is dat allerminst

projectontwikkeling in Italie
De grenzen van Nederlandse projectontwikkeling vervagen. Nederlandse projectontwikkelaars opereren in bijna alle Europese landen. En

ze zijn slagvaardig. Waar ABN Amro er maar niet in slaagt om de Italiaanse markt te betreden zorgt Schiphol Real Estate samen met
Grontmij Real Estate ervoor dat er meer dan 100.000 m2 aan Italiaans vastgoed wordt ontwikkeld. Maar daarvoor moet je je wel

inleven in de Italiaanse cultuur. “Alles lijkt op bet eerstegezicbt transparant en dnidelijk, maar in depraktijk valt dat altijd tegen\...

Door Boris van der Gijp

gestapt. Voordat we in deze markt
stapten hebben we veel onderzoek
gedaan. Vanuit Nederland, maar vooral
ook ter plaatse. We hebben diverse
locale adviseurs geraadpleegd maar dat
bleek niet voldoende. Omdat adviseurs
geen risicos lopen bleken de adviezen
nauwelijks bruikbaar. Om de markt te
leren hebben we daarom zelf diverse
lopende projecten bezocht. Onze
conclusie was dat in de huidige
neergaande economie het toch
verstandig was om te investeren. Het
Italiaanse vliegveld is nieuw en
groeiende, per jaar rekenen we op ca.
500.000 passagiers tussen Schiphol en
Milaan. Er is dan ook veel vraag naar
moderne faciliteiten. Bovendien zijn er
in de directe nabijheid van Malpensa
geen vergelijkbare projecten. Er is nu
dan ook veel belangstelling van vooral
Duitse en Engelse beleggers. De
investeringen passen in de strategic van
Schiphol Group om de ‘non-aviation
revenues’ te verhogen en haar
investeringen te spreiden. Schiphol
Group is allang niet meer alleen op
Schiphol actief, net zomin als Schiphol
Real Estate. Als vastgoeddochter van
Schiphol Group ontwikkelen wij
nationaal en internationaal commercieel
vastgoed naar voorbeeld van de
AirportCity formule van Schiphol
Group. Met deze formule zetten wij al
geruime tijd de internationale toon op
het gebied van vastgoedontwikkeling op
en rond luchthavens.”

rank Morel en Wicher van de Bosch zijn projectontwikkelaar respectievelijk
projectmanager. Frank is voor Schiphol Real Estate op expat basis gevestigd

in Italie speciaal voor de Italie projecten, Wicher is op eigen initiatief verhuisd
naar Italie en sinds 2004 ingehuurd door de partner van Schiphol Real Estate
zijnde Grontmij Real Estate. Beiden genieten van het leefklimaat in Italie. Toch
hebben ze wel moeten wennen aan de Italiaanse cultuur. “Werken en presteren
in Nederland is gemakkelijker dan in Italie. Men is hier niet gewend om
afspraken te concretiseren en vast te leggen. Het gevolg is dat er het nodige
geimproviseerd moet worden en je soms dingen moet uitstellen. Toch is de
balans positief.”

F

het eerste kantoor opgeleverd, we zijn
nu volop aan het onderhandelen met
huurders. Malpensa Trade Center is iets
minder ver. Recent hebben we de
bouwvergunning ontvangen en de
marketing en promotie wordt in de
tweede helft van 2005 opgestart. Dus
als de eerste huurder zich aandient
kunnen we eind 2005 al starten met
bouwen. De marketing doen we samen
met lokale internationale makelaars. We
zijn er natuurlijk ook niet zomaar in

Schiphol Real Estate en Grontmij Real
Estate trekken aan twee grote projecten,
beide in de directe omgeving van het
Milanese vliegveld Malpensa: Avioport
Logistics Park: 60.000 m 2 bedrijfs-
gebouwen en kantoren en recht
tegenover de luchthaven, Malpensa
Trade Center: 50.000 m2 kantoren in
een businesspark. “In Avioport is nu het
eerste bedrijfsgebouw gereed en al voor
officiele oplevering 50% verhuurd en in
gebruik genomen. Deze maand wordt

“We moeten er overigens wel hard voor
werken om de projecten verhuurd te
krijgen”, aldus Frank en Wicher.
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“De markt ontwikkelt zich hier
langzaam. We zien net als in Nederland
dat er meters gevraagd worden als
gevolg van de concentratie van
activiteiten. Door de professionalisering
van de Italiaanse economie komt er nu
geleidelijk een einde aan de
versnippering van veel Italiaanse
bedrijven. Voor de rest is er weinig
leegstand, alleen wel in de verouderde
objecten, maar ook weinig beweging.
Italianen verhuizen niet graag. We
hebben vooraf wel rekening gehouden
met de ontwikkeling van de Italiaanse
markt. Onze WACC en daarmee onze
rendementseis ligt twee procent hoger
dan bij vergelijkbare projecten in
Nederland. Dat komt overigens niet
alleen door de markttoestand. In Italie
is de vastgoedmarkt en de regelgeving
wat minder transparant dan in
Nederland. Alles is hier vastgelegd in
wetten en procedures. Alles lijkt op het
eerste gezicht transparant en duidelijk,
maar in de praktijk valt dat altijd tegen.
Dat moet je van te voren weten. Wij
hebben de risico’s die hiermee
samenhangen van te voren ingeschat en
vertaalt in een hogere rendementseis.”

programmering en beter project-
management. Italiaanse projecten missen
vaak een goede voorbereiding en een
realistische planning. Italiaanse
gebouwen zijn daarbij in vergelijking tot
onze gebouwen niet altijd van die
kwaliteit zoals internationale partijen die
graag zien. Maar dat heeft ook voor-
delen. Omdat we ons in Nederland aan

Naast de ervaringen met wetten en
procedures hebben Grontmij Real Estate
en Schiphol Real Estate geleerd dat het
nuttig is om in de projecten altijd lokale
partners te betrekken. “Dat is de basis
van ons succes. Een dergelijk inter-
nationaal project zouden die lokale part-
ners denk ik moeilijk in hun eentje
kunnen. In vergelijking met Italie is de
ontwikkelsector In Nederland veel meer
volwassen. Er is bijvoorbeeld meer

allerlei voorschriften moeten houden zijn
Nederlandse gebouwen in vergelijking
met Italie erg duur. Daarbij komt nog
eens dat Nederland een dodelijke
vergadercultuur heeft, alles wordt dicht-
vergaderd. We zijn er van overtuigd dat
de Italiaanse vastgoedmarkt in de
komende jaren verder professionaliseert.
En dat prettige klimaat blijft...”



Vervolgens ging de groep in drie
marktgroepen uiteen.

De kantorengroep, begeleid door
ING/Clarion, zoomde in op de wijze
waarop een belegger in Manhattan zijn
huurders happy maakt. Vervolgens werd
een bezoek aan het Rockefeller Center
gebracht waar Fox News een van de
belangrijkste huurders is. Meest
opvallend was dat de kelder gebruikt
wordt als newscenter waar ongeveer
300 journalisten zonder enige vorm van
daglicht bij elkaar zitten. De Arbo-
wetgeving in de USA is duidelijk
minder ver ontwikkeld dan bij ons.

Met de North Fork Bank bracht de
woningengroep een bezoek aan de
Dumbo Area en Greenpoint in
Brooklyn, een gebied dat steeds meer in
trek raakt gezien de nabijheid van
Manhattan en de relatief aantrekkelijke
prijzen. Stilgestaan werd bij de marketing
van woonproducten, iets wat ons inziens
niet zo ingewikkeld is in een aanbieders-
markt waar woonconsumenten met
slaapzaldcen voor de deur liggen om een
appartement te kunnen bemachtigen.
Daarnaast werd geconstateerd dat de
Amerikaanse aanpak van heront-
wikkelingsgebieden weinig verschilt van
de onze, met uitzondering van de
overheidsbemoeienis uiteraard.

Summercourse
New York mei 2005

Door Jan Cees Kuiken en Anne van Eldonk

Maandag 16 mei
Het programma startte met een rond-
leiding op Ground Zero door Tom
Wright, executive Vice President of the
Regional Planning Association. Menigeen
was onder de indruk van deze gedenk-
waardige plaats. Op dit moment be-
palen juridische (verzekerings)kwesties
en emoties de planvorming. Wordt het
een nieuw economisch hart met nog
meer massa in een gebied dat reeds
kampt met leegstand, of dient het
gebied als gedenkplein te worden
ingericht? De tijd zal het leren...
Na een wandeling over Wall Street waar
brokers en market makers in hun
bekende geldeurde jasjes ietwat gestrest
van een sigaret stonden te genieten,
volgde een bezoek aan het Baruch
College; een zogenaamde verticale
campus met diverse sportfaciliteiten in
binnenstedelijk gebied. Een revolutio-
nair concept, maar niet zonder schoon-
heidsfoutjes. Uit de rondleiding kwam
duidelijk naar voren wat de effecten zijn
van het separaat benaderen van
investerings- en exploitatiebeslissingen.

Het gebouw staat, maar er is geen geld
voor schoonmaak (stofmasker was
handig geweest), prullenbakken tussen
de deur zorgen voor enige verkoeling in
de leslokalen en een glazenwasinstallatie
zat er niet meer in. Als afsluiting van
deze dag stond een bezoek aan de NY
Mets gepland. Als echte Amerikanen
voorzien van food en beverages,
moedigden we onze’ mannen aan. Echt
spannend was het niet; de ijs-, hotdogs-
en Pepsi-verkopers leken meer te

bewegen dan de spelers op het veld.
Door de kou en wellicht ook de jetlag-
verschijnselen hielden sommigen het
eerder voor gezien. Met een 9-2 zege
keerden we terug naar het hotel.

Deloitte & Touche LLP heeft de
winkelgroep meegenomen in de wereld
van retail. Dit leverde een aantal
verbazende wetenswaardigheden:
-beschikbare informatie over het
winkelvastgoed in Manhattan blijkt
fragmentarisch (terwijl de USA een
voorloper is op het gebied van
standaardisatie en transparantie);

- meerlaags winkelen (>3 lagen) is ook
in NY moeilijk;

- life style centers vormen een nieuwe
trend: grote rechte dozen gevuld met
een woonwinkel a la IKEA;

- gemiddeld inkomen in Lower
Manhattan is ca. $ 150.000 (bij
gemiddelde leeftijd van 35 jaar).

Dinsdag 17 mei
Na een wandeling vanaf ons hotel
werden we welkom geheten door
Kenneth Patton, de directeur van het
Real Estate Institute van de NYU.

een

Ook zij kunnen van ons leren, stellen ivij met
enige gepaste arrogantie
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De winkelgroep kreeg de opdracht een
integrale visie te ontwikkelen voor een
gebied in Lower Manhattan, dat wereld-
wijd bekend staat als bruisend econo-
misch en financieel centrum, maar ‘na
vijven’ zo goed als uitgestorven is. De
twee meest in het oog springende
projecten die zijn bezocht waren Chelsea
Markets in het trendy Meat Packing
District en haar tegenhanger het glossy
Colombus Circle aan het Central Park.
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Woensdag 18 mei
Ondanks de vermoeidheid die langzaam
begon toe te slaan, werd het college van
Larry Longua, een autoriteit op het
gebied van finance, aandachtig gevolgd.
Gedurende twee uur werden we
meegenomen in de wereld van
securitisatie, een fenomeen dat in de VS
in vergelijking tot Europa al verder
ingeburgerd is. Vervolgens hield Gerry
Levy een vurig betoog over win-loose
en win-win onderhandelingstechnieken.

Zijn verhaal werd gelardeerd met

vastgoedlegendes als Willem
Zeckendorf, Harry Helmsley en de voor
ons meer bekende Donald Trump.
Ondanks zijn animerende
onderwijsstijl, werden helaas geen echte
tips and tricks van de hand gedaan.
Met een laptop in Central Park of in de

‘enerverende’ ruimten van de NYU
werd s middags gewerkt aan de
groepsopdrachten.

Kimmelcentrum een presentatie over
10 vastgoedprojecten die bepalend zijn
geweest voor de stad NY. Vervolgens
lichtten drie groepen hun bevindingen
uit de opdracht toe, waarna ruimte was
voor discussie onder leiding van Peter
van Gool. Het programma werd met
een hapje en drankje afgesloten in de
Torch Club, waar iedereen een
certificaat uit handen van Kenneth
Patton ontving.

Donderdag 19 mei
Afhankelijk van het geboekte resultaat
op woensdag werd de laatste hand
gelegd aan de presentaties. s Middags
hield Kenneth Patton in het

Vrijdag 20 mei
A day off werd door een ieder
verschillend ingevuld; tijd om uit te

slapen, een helikoptertocht over de
Hudson met zicht op het typische grid
van NY, een bezoek aan Guggenheim,
MOMA of met de credit card over 5th
Avenue. Rond 19 uur stond de bus
klaar voor vertrek. Al met al een
enerverende week met veel nieuwe
indrukken. In het vliegtuig werd
geconstateerd: een leerzame ervaring,
maar wil er echt sprake zijn van
kennisuitwisseling, dan zouden de
Amerikanen eens op
naar Nederland moeten komen. Ook zij
kunnen van ons leren, stellen wij met
enige gepaste arrogantie.

summercourse

Jan Cees Kuiken en Anne van Eldonk
zijn MRE-studenten van de jaargang
2003-2005



MASTER
CF -̂*$S WIRE

Nederlandse toparchitect als gast-
arbeider, via de uit de VS en UK
overgewaaide Commercial Mortgage
Backed Securitisations -binnenkort in
de Nederlandse ‘Van Dale’? - naar
artikelen over financiering in Belgie en
de Duitse woningmarkt. De artikelen
geven aan dat ons vak in een rap tempo
mondialer is geworden . In het vastgoed
lijkt je net zo weinig van de inter-
nationale grenzen te merken als wanneer
je met de volgepakte auto naar Frankrijk
reist. Speaking of which...
De redactie van Masterclass wenst u in
alle bescheidenheid een prettige zomer
toe. In het najaar ontvangt u van ons
een nieuw nummer. Mocht u tijdens
uw vakantieverblijf eindelijk aan het
schrijven van dat interessante artikel
toekomen, Masterclass biedt u graag
een platform aan.

VAN DE REDACTIE

Even voorstellen
asterclass werkt sinds kort met een nieuwe redactie. Het team wordt
gevormd door David van Dijk, advocaat bij Boekel de Neree, Dominque

van Rassel, adviseur bij, eigenaar en oprichter van Real2i, Derk Jan Somsen,
Hoofd bedrijfsvestigingen afdeling Economische zaken van de gemeente Almere
en Boris van der Gijp, senior beleidsmedewerker bij de NEPROM. Allen MRE
en alien onbezoldigd enthousiast om iets van Masterclass te maken.

M

de meerkosten van een full-color
uitgave voor zijn rekening wil
eveneens zeer welkom. Wij bieden een
steeds meer professioneel blad met een
zeer selectief en professioneel lezers-
publiek waarin het goed adverteren is.
Dit keer hebben we zelfs gekozen voor
een heus thema. Alle artikelen gelinkt
aan het thema Internationaal. Van een

Ons doel is Masterclass verder te
verbeteren tot de ideale mix van inhoud
en verhalen die meer een verenigings-
karakter hebben. Masterclass is immers
ook het clubblad van de MRE-ers. In
dit leader zijn we nog op zoek naar een
sponsor die de Fokke-en-Sukke-
tekeningen wil financieren, een extra

sponsor die in ruil voor een advertentie

nemen is

(v.l.n.r.) David van Dijk, Dominque van Rassel,
Derk Jan Somsen en Boris van der Gijp
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