
 

 

 



 

 

19 juli, 2020 

 

Van Wereldhave naar dorpsplein 
 

 

Probleemstelling 

Een gezin wandelt door het bos en het stapt stevig door. De grote stappen zijn teveel voor het kind en het 

raakt telkens achterop. Alleen door zijn energie te verzamelen kan het een sprintje trekken en zelfs weer 

een voorsprong opbouwen. Maar onherroepelijk wordt het telkens weer ingehaald totdat het moe de 

strijd opgeeft. De LifeCentral strategie 1.0 van WH was zoals eerder uitgelegd gebaseerd op een denkfout, 

zie bijlage 2.1 voor uitleg. Deze ongelofelijk dure tussensprint was ook gedoemd te mislukken. Zo ook LC 

2.0 waarbij discounters en zelfs een vlooienmarkt tegen lage huren de ruimte opvullen. En de huidige 

push om in deze markt de Franse activa te verkopen is… te vermoeiend. Na de daling van de beurskoers 

vanaf 100 euro zal nu 8 zo niet het retourstation zijn. Zie ook Moody’s drie kredietafwaarderingen tot junk 

eerder dit jaar en mogelijk de volgende binnenkort. 

 

Vastgoed: de belegger 

Traditioneel wordt vastgoed opgenomen in een goed gespreide portefeuille omdat het een stabiel 

rendement biedt tussen obligaties en aandelen. Als 'rentseeker' vangt de belegger een redelijk vast 

rendement, verbeterd door een kleine hefboom. Boring is good.  

 

Maar wanneer die huren niet meer voorspelbaar zijn door disruptie bij de huurders, en derhalve het risico 

verhoogt, dan moet de waarde zakken. Laat staan wanneer een stap verder de huren dalen. Dan wreekt 

zich ook nog dat bij vastgoedondernemingen de ROE zo laag is. In combinatie met leverage is reuring dan 

bad, very bad. 

 

Kortom, dit soort vastgoed verliest zijn plaats in een traditionele portefeuille. Dit is helemaal het geval 

wanneer de LC strategie counterintuitief volledig gebaseerd is op een voorspelde veel hogere waarde van 

het vastgoed, dan verwordt het zelfs feitelijk tot speculatie. Zie bijlage 6, de tweede brief waar middels 

een gevoeligheidsanalyse dit geduid wordt. 

 

Naar een nieuw verdienmodel 

In plaats van traditioneel te denken vanuit de bezettingsgraad wat leidt tot de gedachte van overvloed 

van m2 en derhalve onrendabele opvulling, zou zoals eerder betoogd juist gedacht moeten worden vanuit 

de dure locaties in een tiental van WH’s in totaal veertien middelgrote steden. Daar bezit WH het meest 

centrale, gewilde, best bereikbare stukje van de stad. De waarde zit met andere woorden in de locatie. En 

zo kan er tegenovergesteld vanuit schaarste gedacht worden. Hoe kan die gemaximaliseerd worden? 

 

Denkende vanuit dat schaarste concept kan in samenwerking met de meest belanghebbenden, de locale 

overheid en de buurt er omheen, een plan worden opgezet om deze soms ouderwetse dozen en de grote 

parkeerplaatsen om te bouwen tot waar wel vraag naar is. Historisch was zo’n doos een publiekstrekker, 

een monopolie, net zoals eerder bv. de V&D. Daarna werd het noodgedwongen omgevormd tot 

omgekeerd een convenience center, een prijsbewuste aanbieder van routinematige producten. Echter 

nog steeds op de duurste locatie, dus steeds meer onhoudbaar.  



 

 

In het centrum van de samenleving wil de markt nu juist, in het bestemmingsjargon, “dat de dominantie 

van retail verschuift naar functies die de locatie beter benutten”: maximaal leef- en werkruimte, actie en 

uitstraling: residentieel, kantoorruimte, hotels, service-flats, etc. En ja, “daarbij” ook winkelruimte. Het 

dorpsplein gevoel. 

 

Strategie 

Dankzij onze communicatie met management weten we dat deze ontwikkeling op de meeste plaatsen 

relatief goedkoop en makkelijk kan. Denk bv. aan de verdieping of het enorme atrium waar veel ruimte te 

goedkoop wordt verhuurd of verloren gaat. Maar veel aantrekkelijker, het vergt niet veel verbeelding om 

ook veel verder omhoog te bouwen, bv. een woon- of kantoortoren. Denk ook aan de mogelijkheden van 

de parkeerplaats, een allesbehalve optimaal monofunctioneel gebruik van de dure grond. In het jargon: 

“de ruimte moet intensiever gebruikt worden”. 

 

Dit zou zelfs de trots van de stad worden. Van daaruit zou dan een economische impuls naar de rest van 

de omgeving gaan ipv. omgekeerd! En dankzij de aldaar geboden publieke mobiliteit richting de vaak 

nabije grote steden zou zo’n woon- en kantoortoren ook ideaal zijn voor forensen, in beide richtingen. We 

worden bijna groen. Ons is bezworen dat de deuren van de bestemmingsambtenaren in zowel die grote 

als de middelgrote steden daarvoor wijd open staan. 

 

Kortom, ontwikkel en itt. huidig beleid intensifieer en maximaliseer (!) deze dure locaties op basis van de 

locale markt. Beperk de winkelruimte zo tot een veel kleiner en gewild “echt” convenience concept: “van 

mono- naar intensief multi-functioneel gebruik”. 

 

Waardecreatie 

Omdat er voor deze bestemmingen wel een markt is, die daarenboven wel liquide is, zal er door deze 

relatief simpele maar impactvolle verandering van het verdienmodel meteen een enorme impuls uitgaan 

mbt. de waarde van WH. Op basis van de huidige beurskoersen van WH en WHB wordt het Nederlandse 

gedeelte op bijna niets, ongeveer een halve euro per aandeel, gewaardeerd tov. een NAV van rond de 9-

10. In de plaats van een waardering op basis van de onzekere LC winkelstrategie zou die nu gebaseerd 

worden op de veel meetbaarder en liquide prijs van appartementen etc..  

 

En we weten van management dat ondanks de verbouwing de NAV niet zou dalen. Derhalve ver 

daarboven zal stijgen bij ruimtemaximalisatie. Wat we hier niet kunnen voorrekenen zijn de wel zo 

belangrijke bouwkosten daarbij, dat is voor later. Maar gezien de beurskoers van bijna nul enerzijds en de 

enorme opportuniteit van ruimtemaximalisatie anderzijds is het overduidelijk dat hier een significante 

winst te behalen valt. Per locatie zou dit moeten worden uitgewerkt om het te kunnen kwantificeren. 

 

Vinden wij het buskruit uit? Neen, dit is al een trend aan het worden in de VS. 

 

Stap 1: Uitwerking Nederland 

Mbt. het juridische gedeelte, de RvB heeft destijds ons voorstel om mixed-use te verkopen afgeschoten, 

zie: https://www.wereldhave.com/siteassets/documents/presentations/meeting-wereldhave-and-the-

third-way.pdf. Het zou niet mogen. Op de AvA draaiden ze al langzaam bij. Nu daarom in bijlage 1. een 

juridisch advies van Loyens&Loeff, het kan wel. 

 

https://www.wereldhave.com/siteassets/documents/presentations/meeting-wereldhave-and-the-third-way.pdf
https://www.wereldhave.com/siteassets/documents/presentations/meeting-wereldhave-and-the-third-way.pdf


 

 

Dankzij de opzet met een Project Ontwikkelingsdochter “PO BV” wordt ook tijd gekocht. Financieel en 

juridisch kunnen dan de ontwikkeling en het winkelvastgoed op eigen tempo naast elkaar opereren. 

 

Door het opzetten van een Ontwikkelingsdochter waarvan andere strategische partijen aandelen kunnen 

kopen, wordt dankzij die aandelenverkopen en schuldoverzetting de schuldgraad van het winkelvastgoed 

onmiddellijk afdoende verlaagd. 

 

In bijlage 4. een spreadsheet met wat ruwe scenario’s voor NL. Verbouwingskosten zijn dus niet 

meegenomen en zullen uiteraard de uitkomsten fors dempen wanneer de scenario’s worden uitgewerkt 

per locatie. Aan de andere kant kunnen de mogelijkheden van ruimtemaximalisatie ook niet uitgezocht 

worden zonder locaal onderzoek. Maar deze “spielerei” geeft wel wat gevoel voor de enorme 

mogelijkheden. 

 

Conclusies voor de Nederlandse poot: 

- Minst aantrekkelijk: uitgaande van huidige 50% LTV leidt 50% verkoop (uiteraard) al tot nul schuld; 

- Indien wat extra ruimte, dus 50% extra m2, wordt WH bij verkoop al cash-rich en verdubbelt het 

boekhoudkundig vermogen; 

- Via creatie van de PO BV kan tijd en cash gegenereerd worden om ontwikkeling samen met 

partner (bv. Amvest en/of gemeente) te ontwikkelen. Ook hier zal winkelgedeelte LTV 

conservatief worden; 

- Uitgaande van een “markt balans”, balans op basis van beurskoers gewaardeerde activa, kan de 

koers van 0.5 tot boven 20 euro stijgen voor het NLse gedeelte, oftewel van 8 naar 27.5 euro per 

aandeel; 

- Het draait dus om ruimtemaximalisatie op deze “toplocaties”. En die is nagenoeg onbeperkt 

wanneer u omhoog kijkt en wanneer u de mogelijkheden van de parkeerplaats ziet. 

 

Stap 2: afsplitsing België 

Mede-afhankelijk van de beslissing wanneer de ruimte te verkopen kunnen de opbrengsten of uitgekeerd 

worden aan aandeelhouders; of kan via inhouding strategischer juist het Belgische probleem opgelost 

worden door de WHB aandelen af te splitsen en uit te keren aan de WH aandeelhouders. 

 

In de 1-pager in bijlage 2.2 “Waarom België niet bij Nederland hoort” hadden we al uitgelegd wat het 

strategische probleem daar is. Veel eerder, toen WH nog kredietwaardig was, hadden we dat trouwens 

ook al aangetoond en daarom de RvC bevraagd op de AvA, zie bijlage 8. Middels het maar 66% WHB bezit 

was de financiële structuur onevenwichtig geworden, mogelijk een existentieel probleem. QED helaas. 

 

In die 1-pager gaven we aan dat de Belgische centra conceptueel veel beter bij Eurocommercial passen. 

En daar zou het dan naast het Woluwe Shopping Center in België kritische massa cq. waarde creëren. Wij 

“menen te weten” dat ECP het daar mee eens is. Uit onze berekeningen blijkt echter dat vandaag door de 

veel grotere discount tov. NAV bij ECP dit economisch moeilijker haalbaar is geworden. Anders was het 

voor beide partijen een transactie op basis van nieuwe ECP aandelen, waardoor ook de ECP LTV zou dalen, 

een mooie opportuniteit geweest.  

 

Daarom nu de keuze voor afsplitsing. WH management had ook hier aangegeven dat dit niet zou kunnen 

maar wij menen ook hier weer dat waar een wil is, een weg is. In bijlage 3 hebben we drie scenario’s 



 

 

uitgewerkt met als basisvraag: hoeveel van de ontwikkeling moet worden verkocht om de LTV dusdanig 

te doen dalen dat afsplitsing van WHBelgië naar de aandeelhouders mogelijk wordt. Deze berekeningen 

moeten naderhand worden aangepast nav. de berekende ontwikkelings-kosten en -opbrengsten. Wat 

duidelijk wordt: zeer doenbaar.  

 

En opnieuw: de enorme impact op de waarde van WH indien vanuit de schaarse variabele locatie derhalve 

ruimtemaximalisatie wordt gedacht. In het scenario van zelfs maar “een extra verdieping”, en ondanks 

een levensbedreigende maar mede door “Covid-19” hoge 15% afwaardering door taxateurs (LTV > 60%), 

hoeft maar 370 mln euro van de Nederlandse ruimte te worden verkocht om de WH groep LTV op 39% te 

krijgen. Ondanks uitkering van WHB aandelen aan WH aandeelhouders. 

 

Dorpsplein strategie vs. LifeCentral 

U merkt dat onze strategie lijnrecht tegenover de huidige staat. Zo hoeft WH niet haar Franse activa te 

verkopen op de bodem van de markt om op korte termijn te overleven. Er wordt daarvoor tijd gemaakt, 

dat wordt stap 3 ipv. 1. Hoeft het niet over te gaan tot opvulling van de ruimte via te goedkope huurders, 

de neergaande spiraal versterkend.  

 

Van onze contacten hebben we geleerd dat in de projectontwikkeling een eerste horde de gemeente is. 

Die zijn huiverig voor de “snelle vastgoedjongens”. Ervaring is echter dat daarna zij juist het meest 

enthousiast wordt en soms zelfs afgeremd moet worden. Doe uzelf een plezier en rij rond middernacht 

naar de parkeerplaats van zo’n winkelcentrum. Na daar een korte tijd te hebben gestaan realiseert u zich 

dat deze betonnen vlakte en doos dan desolaat aanvoelen. Lang zult u niet blijven. En dat is het centrum 

van de gemeenschap, het dorpsplein. U zult dan pas echt voelen dat dit niet toekomstbestendig meer is, 

waarom het stadsbestuur vragende partij wordt.  

 

Met onze strategie krijg je daar wel een dorpsplein gevoel. Wanneer ’s avonds de winkels en kantoren, en 

dus de parkeerplaats, leegstromen, komen de mensen die daar wonen thuis en vullen het weer op. Er is 

continue leven, er is een gemeenschapsgevoel in het centrum. De parkeerruimte kan worden weggewerkt 

onder een gebouw: “intensief gebruik”. Dat is wat de omgeving en dus de markt wil. Dit alles is ons 

bevestigd, in dat jargon, door een ervaren ambtenaar van de desbetreffende afdeling van een grote stad. 

 

Maar we hebben ook van de mensen in praktijk, die gewerkt hebben met WH, geleerd dat winkelbeleggers 

zoals WH niet zo denken. Zij zitten in de tunnelvisie van winkelruimte. Ook de ideeën daar vandaag 

geboren voor de bestaande winkels worden aan de vastgoedjongens uitbesteed voor uitvoering. De 

afstand met de praktijk is groot. “Out of the winkeldoos” denken doen maar weinige vastgoedjongens. 

 

Wij hopen dat management nu niet weer stap voor stap uiteindelijk toch delen overneemt, zoals ook bij 

onze strategie Vision 20-20. Zoals al eerder betoogd in onze tweede open brief en onze 1-pagers, WH 

behoeft een houdbaar verdienmodel: “van oppervlakkige mono- naar intensieve multi-functionele 

ruimte maximalisatie” (jaja…). Geen dure en vermoeiende sprintjes meer voor ons kindje aub… 

 

Wij hebben alles samengevat op de overzichtelijke cover op p.1. WH’s consultants zullen trots op ons zijn. 

 

The Third Way... 

19 juli, 2020. 



 

 

Hieronder de bijlages:  

 

1. Juridisch advies Loyens & Loeff mbt. Ontwikkeling vs. FBI status  

2. De 1-pagers: de probleemduidingen  

3. Berekeningen mbt. afsplitsing WHBelgie 

4. Berekeningen van Ontwikkelingsopbrengsten  

5. Presentatie Vision 20-20 op beleggingsplatform IEX: 333% meer rendement bij... minder risico 

6. Vision 20-20 in de traditionele media: reactie Financieel Dagblad 

7. Tweede open brief over de LifeCentral strategie: gebaseerd op vastgoedspeculatie 

8. De AvA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 1: Loyens&Loeff: Ontwikkeling vs FBI status 
 

 

Het doel van het FBI regime is om collectieve investeringen van particuliere beleggers aan te moedigen 

door deze fiscaal neutraal te laten zijn. Een investering van meerdere beleggers via een 

gemeenschappelijke entiteit zal onder het FBI regime in principe niet minder gunstig zijn dan een directe 

investering door de achterliggende beleggers. Dit wordt bewerkstelligd door de winsten van een FBI belast 

te laten zijn tegen 0 procent.  

 

Om te voorkomen dat de FBI wordt gebruikt om winsten belastingvrij op te potten, moet de FBI haar 

behaalde winst binnen acht maanden na het einde van elk boekjaar aan haar aandeelhouders uitkeren. 

Aangezien deze dividenduitkeringen (in principe) onderworpen zijn aan Nederlandse dividendbelasting, 

vindt de belastingheffing plaats in handen van de beleggers. Indien deze beleggers rechtstreeks zouden 

investeren in onroerend goed zou dit ook het geval zijn. 

 

Strikte eisen 

De FBI is onderworpen aan strikte kwalificatie-eisen om ervoor te zorgen dat het regime alleen van 

toepassing is op situaties waarin het is bedoeld. Zo mag onder andere het doel en de feitelijke activiteit 

van een FBI enkel bestaan uit het beleggen van vermogen (activiteitentoets). Ondernemingsactiviteiten 

(activiteiten die normaal vermogensbeheer overstijgen) zijn niet toegestaan. Dit houdt in dat het is 

toegestaan dat de FBI onroerend goed aankoopt om het vervolgens (voor de lange termijn) te gaan 

verhuren. Daarentegen is het voor een FBI in principe niet toegestaan om onroerend goed te 

(her)ontwikkelen omdat projectontwikkeling kwalificeert als ondernemingsactiviteit. 

 

Projectontwikkeling 

Zoals hierboven aangegeven mag een FBI in principe geen onroerend goed ontwikkelen omdat dit 

kwalificeert als ondernemingsactiviteit. De wet voorziet echter in een tweetal uitzonderingen waardoor 

het voor FBI’s mogelijk is onroerend goed voor de eigen portefeuille te (her)ontwikkelen: 

 

· Bij wetsfictie wordt ontwikkeling en renovatie van onroerend goed voor zover dat 30% van de 

WOZ waarde niet te boven gaat aangemerkt als ‘beleggen’; 

· Bij wetsfictie wordt de eigendom van aandelen en de controle over een regulier belaste 

dochtervennootschap waarvan de werkzaamheden uitsluitend bestaan uit de 

projectontwikkeling van onroerend goed voor de portefeuille van de FBI-groep (de zogenaamde 

PO dochter) aangemerkt als beleggen. 

 

Er is sprake van ontwikkeling van onroerend goed als een lichaam in de ontwikkelingsfase substantiële 

zeggenschap heeft over de vormgeving van een project. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een 

lichaam een majeure aanpassing ten aanzien van het ontwerp kan eisen of actief betrokken is bij de 

planontwikkeling (bijvoorbeeld haalbaarheidsstudie, ontwerp, bestek). Ook is er sprake van ontwikkeling 

van onroerend goed als een lichaam substantieel risico loopt met betrekking tot de realisatie of de waarde 

van een project. Daarbij gaat het om risico’s die normaal actief vermogensbeheer (beleggingsrisico’s) 

overstijgen. Als projectontwikkelingsrisico’s kwalificeren bijvoorbeeld risico’s in verband met het 

verwerven van de grond, de eventuele wijziging van het bestemmingplan, de bouwvergunning, de bouw 



 

 

van het pand en het daarbij behorende toezicht, en het risico dat de kosten of de bouwtermijnen worden 

overschreden (vaak zullen de bouwrisico’s overgeheveld worden naar de aannemer). 

 

PO dochter 

Indien de FBI dus onroerend goed voor eigen portefeuille wil (her)ontwikkelen, en de ontwikkeling gaat 

30 procent van de WOZ waarde te boven, zal zij de ontwikkelingsactiviteiten uit dienen te laten voeren 

door een PO dochter. Hierbij is het uitgangspunt dat de ontwikkeling volledig voor rekening en risico van 

de PO dochter plaatsvindt. Als de FBI reeds tot de portefeuille behorend onroerend goed wil 

(her)ontwikkelen, is het echter niet noodzakelijk dat het onroerend goed wordt overgedragen aan de PO 

dochter. Ook nieuwbouwprojecten kunnen rechtstreeks aan de FBI worden geleverd. Wel dienen altijd 

alle ontwikkelingswerkzaamheden en -risico’s in de PO dochter te worden ondergebracht. De PO dochter 

kan vervolgens derden inhuren om (bepaalde) ontwikkelactiviteiten te laten uitvoeren. 

 

Het is van belang dat er een duidelijke taakverdeling is tussen de PO dochter (welke eventueel een derde 

partij kan inschakelen voor de uitvoering) en de FBI en dat wordt overeengekomen welke risico’s worden 

gelopen door beiden partijen. Het is aan te raden dit vast te leggen in een overeenkomst tussen de PO 

dochter en de FBI. Vervolgens zal op basis hiervan worden bepaald welke vergoeding de FBI dient te 

betalen aan de PO dochter. 

 

Niet elke bemoeienis projectontwikkeling 

We merken nog op dat er niet bij elke bemoeienis van een FBI sprake zal zijn van projectontwikkeling, en 

derhalve van een ‘verboden’ activiteit. Het is bijvoorbeeld toegestaan om (standaard)pakketten van eisen 

te hanteren met betrekking tot het onroerend goed waarop de FBI zich richt. Daarnaast mag de FBI keuzes 

maken met betrekking tot de afwerking van het onroerend goed (bijvoorbeeld sanitair, kleurstellingen, 

materialen, etc.). Ook het feit dat een FBI de realisatie financiert door tijdens de realisatie in termijnen te 

betalen, of bij aanvang de grond waarop het onroerend goed wordt ontwikkeld geleverd krijgt om haar 

juridische positie te versterken, hebben niet tot gevolg dat er sprake is van projectontwikkeling. Daarnaast 

zijn normale verhuur- en leegstandrisico’s in beginsel beleggingsrisico’s en mogen derhalve gedragen 

worden door de FBI. Om binnen een redelijke termijn zekerheid te krijgen of een bepaald risico al dan niet 

als beleggingsrisico wordt beschouwd, kunnen belastingplichtigen in overleg treden met de 

belastinginspecteur. 

 

Winstbepaling PO dochter 

Aangezien de PO dochter zelfstandig belastingplichtig is, moet haar belastbare winst worden berekend 

alsof zij een niet-gelieerde projectontwikkelaar is. De vergoeding die de FBI voor de ontwikkelactiviteiten 

aan de PO dochter betaalt, moet derhalve worden vastgesteld op basis van zakelijke (arm’s length) 

voorwaarden, zoals die ook tussen onafhankelijke partijen zou worden vastgesteld. 

 

Een adequate winsttoerekening is afhankelijk van de functies die worden vervult en de risico’s die worden 

gedragen door de PO dochter en de FBI. Enerzijds zal de waardevermeerdering van het onroerend goed 

die veroorzaakt wordt door externe factoren in principe toekomen aan de FBI. Dit zijn factoren die 

verbonden zijn aan het beleggingsobject zelf en niet voortvloeien uit de door de PO dochter verrichte 

werkzaamheden. Een voorbeeld van een externe factor is bijvoorbeeld wanneer een gemeente besluit – 

als gevolg van nieuw beleid – het bestemmingsplan te wijzigen en dit tot gevolg heeft dat het 

beleggingsobject niet alleen als woning, maar ook als winkel mag functioneren. Naar aanleiding hiervan 



 

 

besluit de FBI het beleggingsobject te gaan ontwikkelen waarvoor zij haar PO dochter inschakelt. In dit 

geval zal de winst toerekenbaar aan de wijziging van het bestemmingsplan toe te rekenen zijn aan de FBI. 

Een andere externe factor is bijvoorbeeld de algemene prijsontwikkeling in de markt. 

 

Interne factoren 

Anderzijds dient de waardevermeerdering als gevolg van interne factoren in principe te worden 

toegerekend aan de PO dochter. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de PO dochter actief 

werkzaamheden verricht met het doel om het bestemmingsplan voor een bepaald beleggingsobject te 

wijzigen. De hiermee samenhangende werkzaamheden en risico’s dienen voor rekening en risico van de 

PO dochter te komen. De PO dochter dient vervolgens een zakelijke vergoeding in rekening te brengen 

aan de FBI. 

 

De vergoeding voor de PO dochter is uiteindelijk afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het 

geval. Uiteindelijk zal per ontwikkelproject gekeken moeten worden welke partij welke risico’s draagt en 

functies uitvoert. Een FBI doet er verstandig aan om tijdig haar belastingadviseur in te schakelen om de 

projectontwikkelingsactiviteiten op een juiste manier te structureren en zo haar FBI status niet in gevaar 

te brengen. 

 

Fiscaal juristen Alexandra van der Kruk en Damian van Boxtel zijn werkzaam bij  Loyens & Loeff. 

 

 

https://www.vastgoedmarkt.nl/financieel/nieuws/2019/09/projectontwikkeling-kan-fbi-status-op-het-

spel-zetten-101147464?_ga=2.1018353.1749800272.1594542251-800583116.1594542251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vastgoedmarkt.nl/financieel/nieuws/2019/09/projectontwikkeling-kan-fbi-status-op-het-spel-zetten-101147464?_ga=2.1018353.1749800272.1594542251-800583116.1594542251
https://www.vastgoedmarkt.nl/financieel/nieuws/2019/09/projectontwikkeling-kan-fbi-status-op-het-spel-zetten-101147464?_ga=2.1018353.1749800272.1594542251-800583116.1594542251


 

 

Bijlage 2: de 1-pagers 
 

 

 

12 mei 2020 

 

Van Wereldhave naar dorpsplein 

 

1. Is LifeCentral gebaseerd is op een denkfout? 

 

We leven in een tijd van disintermediatie en dat geldt zeker mbt. winkelvastgoed. Met het internet als 

huidige katalysator evolueert dat steeds verder van dure logistieke schakel naar hoogwaardige 

dienstverlener. Het is onverstandig om een verdienmodel te bouwen dat niet minstens rekening houdt 

met die continue vooruitgang. 

De Nederlandse WH winkelcentra zijn convenience malls, bedoeld om consumenten binnen een 10 

minuten actieradius te voorzien in hun routinematige, lees vooral prijsbewuste, behoeftes. Aangezien dat 

gebeurt vanuit relatief dure locaties, duurste in hun omgeving, is dat op termijn een ongelijke strijd. 

Dit zie je geprononceerd terug bij het LifeCentral concept. Het traditionele denken in de sector is in termen 

van bezettingsgraad, huurprijs en risico. Doel is allereerst om de bezettingsgraad omhoog te krijgen, wat 

een uitdaging zou zijn omdat er te veel winkelmeters zijn. Daarom wordt de ruimte verkleind en worden 

steeds meer en meer huurders binnengehaald die klanten trekken, maar ondermaatse huren betalen. De 

hoop is dat de neergang zo gestopt wordt, want het centrum is weer vol en dus populair. Ondanks weer 

lagere huurinkomsten lijkt het risico dan te dalen. In hun traditionele modellen gaan taxateurs hierin mee.  

De vraag wordt niet gesteld of de andere, in aantal steeds weiniger, huurders op termijn in staat zijn om 

juist steeds hogere huren te betalen, om zo de gemiddelde centruminkomsten toch weer omhoog te 

krijgen. Indien steeds meer ankers steeds minder betalen zullen de weiniger anderen steeds meer het 

tegenovergestelde moeten doen om de gemiddelde inkomsten voor WH omhoog te duwen.  

Op termijn halen disintermediatie en stijgende, al relatief hoge, locatie kosten het concept dus 

onherroepelijk weer onderuit. En aangezien daar bovenop LifeCentral gebaseerd is op een statische 

aanpak, nu een volle bezetting, in plaats van een verdienmodel met ingebouwde flexibiliteit om mee te 

evolueren, zal onherroepelijk over een aantal jaren de druk via lagere huur en/of bezetting weer 

toenemen, hoge NAV of niet… 

 

Mvg, 

TTW… 



 

 

17 mei 2020 

 

Van Wereldhave naar dorpsplein 

2. Waarom België niet bij Nederland hoort 

 

Zoals we eerder hebben uitgelegd liggen in Nederland negen à tien van de veertien winkelcentra van WH 

op het middelpunt van een middelgrote stad. Vaak aan het centrale plein. Ze zijn zeer goed bereikbaar via 

zowel eigen als openbaar vervoer met daarnaast uitgebreide parkeermogelijkheden. Dat alles bij elkaar 

zorgt ervoor dat de centra binnen hun stad op het duurste stukje grond staan. En aangezien ze daar veel 

ruimte innemen is het prijskaartje zwaar, relatief gezien in die leefomgeving. 

Nu hebben we ook de Belgische winkelcentra onder de loep genomen. Wat meteen opvalt is dat die bijna 

allemaal juist niet in zo’n centrum liggen maar in het retailpark, en/of net buiten de stad en/of langs 

verkeersaders (bv. invalsweg, Ring). Dit zijn derhalve ook relatief veel goedkopere locaties. Je zou het 

profiel kunnen vergelijken met dat van Eurocommercial, waar het veel meer overeenkomsten mee heeft. 

Die verschillende portefeuilles zijn waarschijnlijk ook een belangrijke reden waarom in tegenstelling tot 

Nederland de Belgische centra wel goede resultaten hebben getoond. Waarom de beurskoers zelfs tot de 

corona crisis, ondanks de teloorgang van het groepsaandeel, wel hoog bleef staan. Waarom daar nog 

steeds m2 worden toegevoegd, zelfs nu nog over de grens wordt uitgebreid naar Luxemburg. Waarom 

België uitgroeide tot het kroonjuweel van de WH groep. 

En ook waarom de beurskoers rond de NAV bleef. Immers op die locaties worden de trends die we vorige 

week toelichtten minder relevant. Zo blijft het traditionele model van een taxateur hier beter toepasbaar. 

We hebben in het verleden om andere redenen al uitgebreid toegelicht waarom België niet in de groep 

hoort:  

● Het heeft een eigen beursnotering; 

● Extra managementlaag en groter hoofdkantoor, dus kosten;   

● Het zorgt voor verstoring van het financiële plaatje, waardoor de groep exclusief België een veel 

te hoge schuldgraad heeft mogen opbouwen, terwijl  

● België juist zeer conservatief wordt gefinancierd om te compenseren voor de Nederlandse 

situatie, wat de bewegingsvrijheid hier insnoert. 

In onze tweede open brief aan het management hebben we de vraag gesteld of het risico bestaat dat de 

Nederlandse activiteiten als een zwart gat na Finland en Frankrijk ook België zouden gaan opslokken. Het 

tegenargument tot op de AvA was dat er belangrijke commerciële synergiën zouden zijn. Bovenstaand 

duidt op het omgekeerde, geef de Belgen commercieel en financieel de ruimte. Naar aanleiding van de 

duidelijke verschillen in portefeuilles zoals hierboven uitgelegd, daarom de behoefte aan een ander 

verdienmodel, is ons inziens het synergie argument “niet houdbaar”. 

Mvg, 

TTW… 



 

 

25 mei 2020 

Van Wereldhave naar dorpsplein 

3. De 300 mln euro lening is ‘gecovered’ 

 

Afgelopen dinsdag verscheen er een vraag op het IEX WH draadje mbt. de grootste lening die WH heeft 

lopen, een lange termijn lening van 300 mln euro. Waarom je als TTW daar zorgen over maken, op de AvA 

heeft de RvB toch aangegeven dat die ‘gecovered’ is? Ja, dat staat er fraai: de maturities tot maart 2021 

zijn 'gecovered'. Ook binnen de projectgroep stond onze financieel expert even op het verkeerde been. 

 

Achtergrond: ondernemingen streven er standaard naar om lange termijn leningen ten laatste een jaar 

voor afloop te verlengen. Zouden ze dat niet doen dan zou de lening als op korte termijn terug te betalen 

op de balans verschijnen. Dat moet je uiteraard vermijden. 

 

Dus wanneer WH aangeeft de lening te hebben ‘gecovered’ betekent dit dat die (nog) niet verlengd kon 

worden maar dat zij die tzt wel kan terugbetalen. De nieuwe groene lening ad e100 mln speelt daarbij een 

belangrijke rol. Trouwens, einde 2020 is die groene lening nog steeds net "lange termijn" en er is nog wat 

“groene ruimte” om meer te lenen. De liquiditeit is dus nog wel ok. En door dividendinhouding heb je als 

verhuurder een zeer sterke cash-flow buffer om de lagere huurinkomsten op te vangen. 

 

Maar stel je ff voor dat jij de bank bent, verleng jij de lening? En vooral, hoe? Jaren geleden heb je die 

zonder zekerheden verstrekt gezien een zeer goede credit rating. Dan zijn er nu ook nog eens problemen 

in de financieringsstructuur die je toen niet voorzien had, ok Moody’s ook niet. Wel de TTW groep, zie de 

openbare AvA vragenlijst, hieromtrent helaas niet geheel maar wel “met gedeelde zorg” door de RvC 

beantwoord. En die shorters moeten eerder zoiets ook gezien hebben. Dan verleng je niet zoals standaard 

is, de negatieve consequenties overwogen hebbende. En dan corona. Of wil je horen dat je terugbetaald 

wordt, dat je lening ‘gecovered’ is? 

 

Indien voor 30 juni geen akkoord is getekend, zal de e300 mln lening dus als korte termijn gerapporteerd 

worden. Hoe reageert Moody’s dan? Dat moet je voor zijn in WH’s en jouw eigen belang. Nog 36 dagen. 

 

Maar het wordt je niet makkelijk gemaakt: 1. Wordt de e100 mln uit activa verkopen zoals op de AvA 

nogmaals beloofd wel gecasht? 2. De taxateurs moeten een 180 doen en nu juist niet te veel verlagen, 

hoewel 3. op de AvA opvallend zelf gesteld is dat 4. de ERV (waarop de taxatie nu gebaseerd is) omlaag 

moet. 5. Hopelijk kan er eerst toch een maar kleine “corona” afwaardering komen net zoals bij de “3% 

makkers” van Vastned. Maar wat daarna? 6. Hoe kan de overheid bijspringen, volgens TTW waren die een 

sleutel? 7. En is LifeCentral 2.0 ook al weer opzij geschoven nu we 8. toch maar ff weer lagere huren van… 

fashion etc. accepteren? Wat betekent dat op termijn voor het verdienmodel?  

 

RvC voorzitter Nuehn zei al op de AvA: “en nu kop omlaag Matthijs.” Dit gaat lukken, tis in ieders belang… 

 

Mvg, 

TTW… 



 

 

1 juni 2020 

Van Wereldhave naar dorpsplein 

4. Hoe doucht u met de bankier? 

Eind 2019 heb je een afspraak met je klant Wereldhave. Het wordt de tweede keer dat je de nieuwe ceo 

ontmoet en als zijn bankier zie je hem graag. Hij spreekt jouw taal kundig, is vriendelijk en zegt wat je wilt 

horen: we gaan de centra fors afwaarderen en daarna weer verkopen om jou terug te betalen tot 35% 

LTV. Dat is dus een double whammy. Ok, het jaar daarvoor gebeurde hetzelfde en de LTV stond toen al 

op 37.5%. De vorige ceo schreef nog, we hebben de sterkste balans van de sector! Maar toch, cool. 

 

En wanneer hij dan opvallend vraagt naar toch weer additioneel krediet via een “bridge loan” om de forse 

LifeCentral CAPEX te financieren, toon je jezelf welwillend. Het belooft immers de goede kant op te gaan. 

En jouw lening kostte over FY 2018 maar 2.1% terwijl de NIY 5.3% is, dus over jouw gedeelte verdienen 

de aandeelhouders 3.2% erbij. Accountants zeggen de schuldgraad geeft hier een gezonde warme douche. 

 

Wanneer je de 2019 cijfers ontvangt, zie je dat de LTV door wel heel forse afwaarderingen op 45% staat. 

Wat je lichtjes verbaast is de marktreactie, iedereen is zo negatief. Ok, de NAV is in twee jaar met 40% 

gedaald. Stoïcijns frons jij je wenkbrauwen. Maar het wordt steeds erger, nu krijg je vragen van je bazen. 

En wanneer je dan in detail analyseert schrik jij ook: de LTV van je klant, WH zonder België, is plots 55%. 

En dan vroegen ze om nog meer krediet! En daarbij meteen vol die forse CAPEX. Je belt dit af bij je klant 

en je denkt, hadden ze dit zelf wel door? 

 

Gelukkig is er ook iets positiefs: je kreeg een reden om de rente te verdubbelen (dixit CFO op AvA), dus 

tot 4.2%. Misschien schiet ook ff door je hoofd, wanneer Moody’s de junkstatus erdoor duwt, de taxateurs 

verlagen, dan kan ik zelfs nog meer rente verdienen. Maar…, hoe zit het met de douche? 

 

Uit de FY 2019 cijfers blijkt dat de NIY, het netto huurrendement, dankzij de afwaarderingen nog ruim 

hoog genoeg lag met 5.8%. Hoewel, het wordt gevaarlijk in Frankrijk: die centra deden 4.6%, daar wordt 

de douche lauw en was al koud geweest zonder de afwaardering (!) Dan breekt het zweet je uit, daar moet 

het nu negatief zijn door corona. Wat wordt het gemiddeld, Moody’s schatte lange termijn 10-20% minder 

bruto-huren? Dus ‘worst’ 4.5%, net ok? Maar dan gaat echter de LTV omhoog, dus ook weer jouw rente. 

 

Moet je terugvallen op de Belgische dividenden om het verschil te maken, dat is toch een beetje een 

doodzonde? Wanneer je rente structureel boven de NIY komt, wordt de douche ijskoud... Aandeelhouders 

betalen jou dan immers uit eigen zak om hun toko overeind te houden. Dat mag niet. 

 

Wat ga je doen? Je kunt je risico’s verminderen middels de kredietstructuur, maar er is dus een groter 

structureel probleem. Jij gaat niet zomaar rente inleveren, maar hoe ga jij hun douche warmer draaien? 

Dat kan in financiële modellen maar op een manier, de LTV moet fors omlaag. Maar het zoveelste jaar van 

interen, van steeds lagere NAVs? TTW waarschuwde schertsend, de laagste koers wordt theoretisch de 

liquidatiewaarde minus het verdienmodel. Eigenlijk moet er een ‘sustainable’ verdienmodel komen. Hoe? 

 

TTW… 



 

 

7 juni 2020 

Van Wereldhave naar dorpsplein 

5. Comment ca va? 

Het basisprincipe van “naakt” shorten is bekend: wanneer te hoog gewaardeerd, “verkoop” een aandeel 

om later lager terug te kopen. Bij WH zitten uiteraard ook zulke partijen. Samen met Fugro is WH echter 

het meest geshort in Nederland en, opvallend, gigantische koersverliezen hebben geen invloed op de 

posities. Waarom hier, waarom geen winst pakken? Tijd voor een analyse van The Shorts: 

https://www.youtube.com/watch?v=wcYVLS0E1GE. Hier gaan we een bekende wel “bedekte” strategie 

beschrijven: long/short. Hier bv. een WH shorter, het is hun specialiteit: https://www.mwam.com/about 

 

Long/short kan in een “pair”. Een simpel doel kan zijn om op de kwaliteit van jouw favoriet vs. concurrent 

te gokken. Bijvoorbeeld long Porsche en short Ferrari. Je hebt nu geen risico meer op die automarkt, alleen 

op het verschil in kunde. Of D vs. IT staatsoblies, of WH vs ECP. Maar het kan ook op een deelgebied. 
  

Stel dat je wilde investeren in het hotelmanagement van Hilton toen het nog haar vastgoed bezat, maar 

zonder het vastgoedrisico. Dan ga je short in vastgoed met lage toegevoegde waarde, dus meer puur 

vastgoedrisico, bv. winkelcentra. Aangezien Hilton een multinational is, dus identiek geografisch shorten. 

Zo ga je als global player je verdiepen in locale centra. En zo verbaas je aandeelhouders daar met je short. 
  

Wat hierboven gemeen heeft is dat het weddenschappen inhoudt op geïsoleerde verdienmodellen. 

Elimineer vastgoed, verdient u meer met de hotel Operations dan met het aanbieden van winkelruimte? 
  

Nu is het uiteraard niet zeker dat dit exact gebeurt bij WH. Maar het heeft “convenience centers” dus met 

de minste toegevoegde waarde, ideaal. En er zijn concrete aanwijzingen: wanneer we collega ECP bekijken 

valt op dat de vele shorters daar ook in WH zitten. Vastned (ander profiel) en URW (meer toegevoegde 

waarde) hebben elk juist andere shorters. En zoals gezegd, de shorters in WH en ECP hebben bijna allen 

Long/Short als een basisactiviteit. Waarom dan zo groot in WH tov. ECP? Er is naast geografische spreiding 

de NLse porto zoals wij al bespraken in de dorpsplein analyse… 
  
In short, ideaal voor de “naakten” is KTermijn een claimemissie tegen lage koers, LT doorgaan met interen. 

Bij “bedekten” geldt dat de exit bepaald wordt door de longpositie; alleen door de short indien die bv. 

haar verdienmodel verandert waardoor de vastgoedhedge verslechtert. Dus pas secundair diens P&L. 
  

Vision 20-20 hield in dat vele activa verkocht werden. Onze provocerende termijn visie om zelfs zonder 

vastgoed door te gaan als Operator was conform Hilton’s actie om vastgoed te verkopen. Was de RvB het 

daarmee eens? Lees nog eens de gedachte achter LifeCentral 1.0 en ook de respons op TTW, zie het woord 

‘currently’: https://www.wereldhave.com/siteassets/documents/presentations/meeting-wereldhave-

and-the-third-way.pdf. Derhalve beëindigen we de zes artikelen over de probleemstelling met de 

conclusie dat eigenlijk de RvB, TTW en de bedekte shorters het best wel met elkaar eens zijn: het draait 

om het verdienmodel. Maar natuurlijk staan we samen met RvB lijnrecht tegenover de Shorts: indien we 

het verdienmodel veranderen, en de verdiencapaciteit van WH omhoog gaat, dan is de reden voor hun 

(long/) short, om ons te blijven pijnigen met hun kwelende aanwezigheid, niet meer zo aanwezig. En dan… 
  

TTW… 

https://www.youtube.com/watch?v=wcYVLS0E1GE
https://www.mwam.com/about
https://www.wereldhave.com/siteassets/documents/presentations/meeting-wereldhave-and-the-third-way.pdf
https://www.wereldhave.com/siteassets/documents/presentations/meeting-wereldhave-and-the-third-way.pdf


 

 

Bijlage 3: verkoop Belgie 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 4: opbrengsten Ontwikkeling 

 

 



 

 

 



 

 

Bijlage 5: Vision 20-20 

 

 

https://www.iex.nl/Column/494054/Open-Brief-aan-Wereldhave-

update.aspx 

 

 

 

 

Bijlage 6: Vision 20-20 in het FD 

 

 

https://fd.nl/beurs/1335325/aandeelhouders-dringen-aan-op-

kraakheldere-visie-bij-wereldhave 

 

 

https://www.iex.nl/Forum/Upload/2020/12176835.pdf 
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Bijlage 7: tweede open brief dd. 2 maart, 2020 
 

IEX forum WH 

March 2, 2020 

 

Aan:   Stakeholders Wereldhave 

Onderwerp:  How to confuse them when you can’t convince them? 

 

Een parabel 

Stel, u bent de eigenaar van een huis dat 1.12 mln euro waard is. U verhuurt dat voor 70k per jaar. U 

realiseert zich dat het moet worden gemoderniseerd want anders komt de huur onder druk. U belt 

derhalve dhr. WH voor advies. 

Deze vriendelijke meneer raadt u aan om maar liefst 180k te investeren. Zo kunt u in de toekomst 67k 

euro huur vragen. Ja, dat leest u goed, een dikke 4% minder. Wijst u hem hoofdschuddend af? Dat is dom! 

Dom want dat toont aan dat u het niet begrepen hebt. Kijk, nu heeft u het allermooiste huis van de buurt. 

En iedereen wilt het van u huren voor die prijs, er staat een rij voor de deur! En nog interessanter, u kunt 

volgens WH ieder volgend jaar 670 euro meer vragen. Dus al na vijf jaren zit u al weer op… die oude huur. 

Oh, en wanneer u die investering van 180k euro terugverdient? Dat is niet relevant, begrijpt u? Het gaat 

nu toch goed, kijk naar die rijen buiten. Als koppige Nederlander wijst u hem hoofdschuddend af, toch? 

Maar hij komt terug en legt u uit: omdat er nu rijen voor de deur staan, hoeft u zich nooit meer zorgen te 

maken over leegstand. Dat is het briljante, minder risico. En u kunt elk jaar 1% meer vragen, er is een 

stijgende lijn! Dhr. WH fluistert u in dat een door hemzelf gekozen taxateur een hogere waarde op uw 

huis zal plakken. Bijna de helft meer. De helft, bij dezelfde huur? Echt! 

En de uitsmijter? Dhr. WH vertelt u dat vooral dankzij die hogere waarde u nu een “Total Return IRR” van 

6.91% heeft gehaald. Ja, dat is eufemistisch een tegendraadse maatstaf, maar nu lijkt u wel zo slim! 

Uw denkbeeld dat u 180k euro lichter wordt gemaakt en dat u een lagere huur ontvangt en dus een lagere 

ROE hebt (ja, u heeft u ingelezen) is technisch correct maar fout. Het gaat niet om de cash in uw handje, 

het gaat om de formule van WH, hoe merkwaardig die ook is. En denk trouwens ook niet dat er ooit een 

tijd komt dat u weer moet moderniseren aub. Want anders gaat u zich nog inbeelden dat u daarvoor na 

Frankrijk ook uw vakantiehuisje in België zult moeten verkopen. 

Derhalve, volg het voorbeeld van de families RvC en vH en doe mee. Uw pensioenfonds doet volgens WH 

trouwens ook mee, en die letten echt goed op uw centjes… 

N.B.: Nu begrijpt u hoe bij Wereldhave die 350 miljoen euro investering in het EUR 900 mln NLse vastgoed 

gaat verdwijnen. Hieronder de technische uiteenzetting, zelfde cijfers, alleen iets meer nullen. Maar weet 

dat het is fout om negatief te zijn, niemand is dat, wellicht alleen u en ik en heel heel veel shorters… 

At your service, 

The Third Way… 



 

 

Samenvatting van onze open brief dd. 19-2 aan Wereldhave 

Wij rekenden voor dat de nieuwe plannen een aandeelhoudersrendement (ROE) van maar 3% zouden 

opleveren in Nederland, ondanks e350 mln investeringen in 900 mln winkelcentra. Daarom ons voorstel  

met opmerkelijk minder risico en wel opbrengsten, maar liefst 120% ROE in twee jaren. De focus lag daar 

op het verdienmodel zelf, en niet het nieuwe LifeCentral concept. 

De, tussen de regels door, vraag aan de lezers was: hoe kan een minimum rendementseis van 6% voor 

LifeCentral winkelcentra, gemeten via de IRR methode, leiden tot een ROE van 3%? Geen antwoorden dus 

hier doen wij het zelf. Het is een technisch verhaal dat langzaam op gang lijkt te komen maar dan eindigt 

in een climax. Gaat u mee? 

 

Herinnering: de opmerkelijke veranderingen door het nieuwe management 

De nieuwe ceo Matthijs Storm deed een paar opmerkelijke zaken bij zijn aanstelling. Hieronder de 

belangrijkste: 

1. De NLse winkelcentra werden met maar liefst 23% afgewaardeerd, niet veel meer maar vele 

malen meer dan concurrentie.  

2. Om dit te bereiken waren een paar ingrepen nodig: 

a. De waarderingsgrondslag werd de ERV: de verwachte huur mede op basis van 

management plannen. Opmerkelijk omdat dit meer subjectiviteit inhoudt, en een 

potentieel conflict of interest. Marktleider URW bv. mag dit niet doen van haar taxateurs. 

b. Nieuwe taxateurs werden aangesteld. 

3. In de toekomst wordt voor WH de Total Return de meetstaf. Daarmee wordt kort gezegd bedoeld 

dat niet alleen de operationele zaken zoals vnl. huur maatgevend zijn, maar ook de waarde van 

het vastgoed. Dit gaat lijnrecht in tegen geldende wijsheid. Uitleg: 

 

In de sector zijn er standaard methodes om winsten te rapporteren. Leidend hierin is de EPRA, ‘the 

European Public Real Estate Association, is the voice of Europe's listed real estate – stock exchange 

quoted property companies, investors and their suppliers.’ 

https://www.epra.com/finance/financial-reporting/guidelines 

 

Hierin staat:  

“Earnings reported in the income statement as required under IFRS do not provide stakeholders 

with the most relevant information on the operating performance of real estate companies.”  

 

Daarom:  

“As EPRA Earnings is used to measure the operational performance, it excludes all components 

not relevant to the underlying net income performance of the portfolio, such as the change in value 

of the underlying investments and any gains or losses from the sales of properties. In effect, what 

is left as EPRA Earnings is the income return generated by the investment, rather than the change 

in value or capital return on investments.” 

 

https://www.epra.com/finance/financial-reporting/guidelines


 

 

4. Het nieuwe management belooft veel lagere dividenden en winsten, uitgedrukt als EPS, een min 

of meer verplichte maatstaf. Deze verduidelijking doet een storm van protest oplaaien. En op 

basis van deze uitspraak kunnen wij de ondermaatse ROE van 3% uitrekenen. Het is ons inziens 

evident dat daarmee de Nederlandse winkelcentra op termijn niet kunnen overleven. Hoe kan je 

schokken opvangen, hoe de volgende modernisering financieren, na beloofd 80% dividend? 

5. Tenslotte stelt het management dat het rendement op de winkelcentra wordt gemeten via de IRR 

maatstaf: de Internal Rate of Return. Inderdaad een veel gebruikte maatstaf voor projecten, 

maar ook zoals bekend zeer subjectief zoals we later zullen duiden. En waarom dat zo prominent 

brengen? En zonder veel toelichting? Behalve dat die lekker hoog is met 6%. 

 

Al deze punten staan met elkaar in verband. 

 

Hoe wordt de IRR berekend, de formule uitgelegd 

 

In bijlage vindt u de droge uitleg. 

 

De formule lijkt het misschien wat intimiderend, en het wordt tegenwoordig voornamelijk middels 

software uitgerekend. Er zijn namelijk vaak meerdere iteraties nodig om tot een antwoord te komen.  

 

Naast de ondoorzichtbaarheid (!) voor niet techneuten is de andere moeilijkheid om de variabelen een 

cijfer te geven, vooral in vastgoed. Die cijfers zijn namelijk per definitie subjectieve voorspellingen, zoals 

u gaat zien. Kort gesteld, deze wiskundige formule is net zo (on-) betrouwbaar als de cijfers die we er in 

stoppen. Indien u IRR samen met ‘real estate’ googled ziet u legio waarschuwingen hiertegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Het rekenvoorbeeld in de WH presentatie 

 

Zoals gesteld wordt er niet rekenkundig uitgelegd hoe die 6% IRR wordt berekend. Maar we vinden op p. 

24 van de Strategy presentatie wel een ‘illustrative example’. Hier kunnen we mee aan de slag. 

 

 
 

https://www.wereldhave.com/investor-relations/reports-publications/presentations/ 

 

Zoals u kunt zien wordt het gepresenteerd als een rekenvoorbeeld en er zal weinig onderzoek naar gedaan 

zijn door het publiek. Waarom heel veel tijd besteden aan een voorbeeld dat ondoorzichtig is? Wij gaan 

dit wel doen. Doel: welke methodiek en aannames zitten er achter de zo belangrijke IRR maatstaf? 

 

In bijlage de volledige uitleg en berekeningen voor de geïnteresseerden. Weet dat alle variabelen die 

management / wij in het model duwen per definitie subjectief zijn. Het leek het overzichtelijkst indien we 

de invloed hiervan aan de hand van een zgn. gevoeligheidsanalyse weergegeven in een tabel: 

 

Sensitivity analysis   

   

  
Vastgoedwaard

e IRR 

Huidige situatie 112 5.60% 

1. CAPEX 18 mln, huur van 6.7 naar 7.3 112 3.83% 

2. Vastgoed stijgt door hogere eindhuur 117 4.20% 

3. Vastgoedstijging met CAPEX 18 mln 130 5.00% 

4. Eeuwige huurstijgingen met 1% 141 5.60% 

Discount omlaag met 12% naar 5.5% 164 6.91% 

 



 

 

In het groen en blauw herkent u de cijfers van het rekenvoorbeeld. Daartussen zitten cumulatief stap voor 

stap de subjectieven, we lichten toe: 

1. De CAPEX uit het rekenvoorbeeld wordt toegevoegd, de huur stijgt zoals door management 

voorspeld van 6.7 naar 7. Echter, we houden de waarde van het winkelcentrum op 112. In feite is 

dit de cash-flow benadering; 

2. Aan 1. voegen we toe de 117 waarde zoals de IRR methodiek dat berekent (zoals management); 

3. Hier verhogen we de beginwaarde van het vastgoed met exact de CAPEX. Met andere woorden, 

we gaan er van uit dat hier niets op wordt afgeschreven; 

4. Hieraan voegen we toe dat de huren eeuwig met 1% stijgen zonder noemenswaardige nieuwe 

investeringen (zoals management). 

 

Hoe moet u dit (objectief) analyseren?  

a) Zo lang de IRR niet daalt, dus het rendement niet daalt, is er geen waarde vernietigd. In het 

voorbeeld wordt er met de tussenstappen altijd geld verloren (stap 4 is break-even);  

b) Omdat de huurinkomsten over de tien jaar van het model gemiddeld gelijk blijven (input 

management), zit de IRR winst volledig in de voorspelde theoretische waardestijging van het 

vastgoed (non-cash). Het is de grote vraag uiteraard of dit in de praktijk cq. markt ook zo is; 

c) In stap 4. wordt de subjectiviteit van het management overgenomen dat de huren eeuwig stijgen 

zonder noemenswaardige nieuwe investeringen. Zoals u ziet is het effect op de vastgoedwaarde 

en daarom IRR enorm; 

d) Pas door daarna de discountvoet (de risicopremie) met 12% te verlagen wordt er theoretisch 

waarde gecreëerd. Opnieuw, volledig via de waardestijging van het vastgoed met maar liefst 46%. 

 

Na een periode van constante stevige waardedalingen, zowel bij WH (23%) als in de markt, is het ons 

inziens buitengewoon twijfelachtig dat de waarde van een winkelcentrum de komende tien jaar plots 

dankzij een investering van EUR 18 mln met 46% oftewel EUR 51 mln stijgt. En dat zonder huurstijging. Of 

anders gezegd, bij een buitengewone cash-drain. 

 

Daar komt bovenop dat zonder het invoeren van een discount voet van 5.5%, lager dan bv. de 6% van 

marktleider URW in Duitsland en Frankrijk, ook die 46% niet gehaald zou worden. 

 

 

Conclusies 

 

1. Het is nu duidelijk waarom er is gekozen voor een Total Return IRR; 

2. Het is nu duidelijk dat de LifeCentral plannen meer dan 100% van de EUR 350 mln van de verkoop 

van Frankrijk verbranden op EPRA cq. cash-basis; 

3. De voorspelde return zit voor meer (!) dan 100% in non-cash vastgoedspeculatie; 

4. Het is nu duidelijk waarom de NLse winkelcentra met 23% moesten worden afgewaardeerd; 

5. Het is nu duidelijk waar het verschil tussen de gehanteerde IRR van 6% en onze ROE van 3% 

vandaan komt: vastgoedspeculatie; 

6. Het is nu duidelijk dat de Nederlandse winkelcentra een lange termijn cash-drain, een zwart gat, 

kunnen worden dat na Frankrijk ook België zou opslokken… 

 



 

 

En nog iets om over na te denken. Wij hebben eerder in een ander schrijven aangetoond dat de markt de 

aandeelhouderwaarde van Nederlandse winkelcentra op een discount van 80% trakteert (op basis van 

verkoop Frankrijk tegen prijs Storm en verkoop België tegen beurswaarde). Om dan zelf juist een stijging 

van de 100% waarde met de helft als beslissende maatstaf door te voeren... 

 

 

It takes an analyst to catch an analyst 

 

In een persbericht heeft WH management onze open brief beantwoord met een opvallende toevoeging. 

Namelijk dat institutionele beleggers achter het plan staan maar de strategie ‘challenging’ vinden. Indien 

dat zo is dan moeten ze gelukkig zijn bij WH. De uitdaging is immers niet de uitvoering, het operationele 

plan behelst geen grote uitdagingen zoals analisten en Moody’s opmerkten. De grote uitdaging was nu 

juist om het publiek te overtuigen van de Total Return IRR maatstaf, lijnrecht tegen de gangbare EPRA 

normen in. En wie kan dat het beste? 

 

 

De kip en het ei 

 

Waarom keurt de RvC dit goed, dezelfde RvC die de vorige AvA al bijna geen decharge kreeg? Wie kiest 

een analist als CEO omdat hij weet dat het verkopen van het plan het belangrijkste is? Wat was er eerder, 

het plan of de CEO? Het antwoord kunt u vinden in de notulen van de AvA begin 2019... 

 

At your service, 

The Third Way… 

(namens een IEX grassroots beweging met inmiddels meer dan 80 ontevreden aandeelhouders) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage bij tweede open brief 

 

 

De formule bestaat gelukkig uit simpele onderdelen: 

● NPV: (Net Present Value) is de som van de contante waardes van inkomende en uitgaande cash 

flows over een te bepalen periode.  

● N: Het aantal subperiodes in die periode. Meestal uitgedrukt in jaren. 

● Cn: Cash flow in een subperiode.  

● n: De huidige subperiode in de formule. 

● r: Staat afhankelijk van de onbekende variabele of voor de discountrate, of voor de IRR, de 

variabele die we dan willen berekenen. 

 

De formule lijkt misschien wat intimiderend, en wordt tegenwoordig voornamelijk middels software 

uitgerekend. Er zijn namelijk vaak meerdere iteraties nodig om tot een antwoord te komen.  

 

 

https://www.wereldhave.com/investor-relations/reports-publications/presentations/ 

 

Zoals u kunt zien wordt het gepresenteerd als een rekenvoorbeeld en er zal weinig onderzoek naar gedaan 

zijn door het publiek. Waarom heel veel tijd besteden aan een voorbeeld dat door IRR ondoorzichtig is 

doorrekenen? Wij gaan dit wel doen. Doel: welke methodiek en aannames zitten er achter de zo 

belangrijke IRR maatstaf? 



 

 

Overigens, u ziet dat de cijfers overeenkomen met die van de parabel. Ziet u bijvoorbeeld de daling van 

de huur van 7 naar 6.7 bovenaan en toch de 46% waardestijging van het vastgoed, in dit geval een 

winkelcentrum, onderin? Ja, dat was een beetje een spoiler… 

 

Input 1: de ERV is de verwachte huur: zoals u ziet gaat die met 4.5% dalen (subjectief) 

 

Input 2: de discount rate is de risicovoet op basis waarvan toekomstige inkomsten worden gewaardeerd. 

Hoe lager, hoe meer die inkomsten waard worden. In het voorbeeld daalt die met 0.75% tot 5.5%, oftewel 

met 12%. Dat is fors, bijna drie keer de huurverlaging. Alleen al hierdoor wordt het vastgoed heel veel 

meer waard; ondanks de huurverlaging. (subjectief) 

 

En 5.5% is opmerkelijk, fors minder dan de gemiddeld 6% die taxateurs toepassen op bv. marktleider URW 

in Frankrijk en Duitsland. (subjectief) 

 

Input 3: de huurgroei gaat naar 1%. Het lijkt meer dan logisch dat de huur gaat stijgen na de huurverlaging 

en de hoge investeringen. Maar voor hoe lang? Volgens management eeuwig. (subjectief) 

 

Input CAPEX: er wordt 18 mln euro geïnvesteerd. (objectief). Maar wanneer wordt er weer 

gemoderniseerd, toch niet nooit? (subjectief) 

 

Het volledige rekenmodel 

 

Rent 7 6.7  
Maintenance 
CAPEX 0.5 0.71      

Discount 
6.25

% 
5.50

%           

Growth   1.0%  
Terminal 
value: 

(FCF * (1 + g)) / (d - 
g)     

Capex   18           

             

      2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Terminal 
value                       112 

Rent    7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Current Value - 
CAPEX -112 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 118.3 

IRR   
5.61

%                     

Terminal 
value                      164 

Rent    6.7 6.8 6.8 6.9 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.3 
Current Value - 
CAPEX -130 6.2 6.3 6.3 6.4 6.5 6.5 6.6 6.7 6.8 171.3 

IRR   
6.91

%                     



 

 

             

 

Bijlage 7: de AvA 2020 
 

 

https://www.iex.nl/Column/497962/IEX-beleggers-versus-Wereldhave-Naar-de-AvA.aspx 
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