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Inleiding

Haalbaarheidsanalyse in de praktijk: resultaten:

Project A B C D E F

Finale bieding na onderhandeling en 
toelichting

6.400.000 4.250.000 3.450.000 1.300.000 5.200.000 8.000.000

5.000.000 5.400.000 3.078.000 2.700.000 4.650.000 6.200.000

4.900.000 3.400.000 1.250.000 2.025.000 4.200.000 5.200.000

5.400.000 3.645.000 1.800.000 1.800.000 3.200.000 7.500.000

4.500.000 4.675.000 1.500.000 3.400.000 4.850.000

4.000.000 2.000.000 3.750.000

6.200.000 2.550.000 3.800.000

4.850.000 2.300.000

Maximaal bod 6.400.000 5.400.000 3.450.000 2.700.000 5.200.000 8.000.000

Minimaal bod 4.000.000 3.400.000 1.250.000 1.300.000 3.200.000 4.850.000

Verkoopwaarde definitief niet 5.600.000 3.100.000 2.300.000 4.650.000 7.500.000

Percentage afwijking min / max 37,50% 37,04% 63,77% 51,85% 38,46% 39,38%

Waarom is dit zo en hoe optimaliseren?
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Opportuniteitscurve

Tijd

Opportuniteiten

CONCEPTFASE REALISATIEFASE

Opportuniteitscurve

Lage performantie

Optimale performantie

Maxop Minop

Trap 1: expertise

Trap 2: ontwerp en realisatie

Point of no return
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Opportuniteitscurve

BPF SPECIAL PROJECTS - PRODUCT
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Bewerkte Bron: Risicoanalyse bij projectontwikkeling/SUN, Bouwfonds 
(ABN-AMRO)
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Overheid heeft plicht tot rationaliseren van 
vastgoedontwikkeling door een duidelijker visie.

Te groot verschil grond en constructie: meerwaarde 
(grondwaarde en fee ontwikkelaar zijn te verdelen).

Grondwaarde moet groter / optimaler en naar overheid 
gaan (of deels) (via specifieke lasten: duidelijkheid)

Impactbeheer buiten eigendomsgrenzen moet groter.

Beter definiëren van scope en risico.

Reconversie tijd is niet optimaal: efficiënter?

Los van eigendomsgrenzen (horizontale versnippering): 
horizontale collectiviteit. 

Projectgebieden aanduiden met duidelijke doelstellingen

Wetgeving: last – opportuniteit? 

Hoe optimaler maken procedures.

(meer-) Waarde correcter gebruiken of verdelen.

Vastgoedmechanisme gekend: is dit wel het geval?
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Middelen / hefbomen gekend maar niet toegepast.

Verschil maken door sturing projecten.

Gunningscriteria niet efficiënt (evenwicht ruimtelijk-
architectuur-financieel-maatschappelijk: balans niet in 
criteria).

Projectontwikkelingsvisie ontbreekt of niet realistisch. 
GEEN (financieel) schaduwmodel aanwezig.

Vergelijking: kernenergie: lang open blijven: meer 
bijdragen – idem vastgoed: meer bouwen = meer 
bijdragen. Idem kaaimuur: niet efficiënt gebruiken = 
bijdrage hoger.

Vergunningsproblematiek heeft een enorme impact op 
vastgoed exploitatie: laat risico niet (altijd) aan de markt.

Principe schattingen is verouderd (venaal-residueel)

BSC: wat – criteria – contract – opvolging (vb. Marche-
Beveren / Syntra /…).

Vastgoedmechanisme gekend: is dit wel het geval?



Kan vastgoed middelen genereren

Stelling: "Voor gestart wordt met 
het opmaken van een nieuw 
masterplan, is het essentieel een 
onderzoek te voeren naar de 
juiste hefbomen voor een 
haalbaar project."

Diverse hefbomen

Detecteren 

Evenwicht zoeken

Risico’s aflijnen

Niet inzetten op ALLES.
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Reconversie duidelijkheid

Architectuur

Financiering

Verkoop Product

Ecologie

Duurzaamheid Snelheid

Kwaliteit

…
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Kan vastgoed middelen genereren?

De vraag is niet of dit kan maar waarom het niet efficiënt 
gebeurt.

ABSOLUUT

Het is een verplichting en taak.

Maar het zal aanpassingen vragen van de stakeholders, durf 
en ander werkwijze.

Opportuniteitscurve is te respecteren.

Financiële sturing is niet geïntegreerd, maar net dit zou 
(onder meer) een basis moeten zijn.

Vergunningsproblematiek: invloed op waardering.

Geen onzekerheden en risico’s die je zelf kan vastleggen.

Waardering (schatting – residueel) 

Juridisch kader mag niet dirigeren.

Stedenbouw en onderhandeling.
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Voorbeeld: Clarenhof



11

Nieuwe pistes te bewandelen

Risico’s (BBO, termijn): duidelijker maken

Meerwaarde komt niet integraal toe aan de eigenaar?

Grondeigenaren verplichten tot synergie: horizontale 
collectiviteit.

Ontwikkelingsmarge en grondwaardering: know how.

Clustering projecten voor het verschuiven van middelen.

Veel aspecten kan je nu al verwerken in PPS constructies.

Eigendomsrecht OK

Eigendomsverplichting (SLA – SMART PROPERTIES)

Vergelijking andere sectoren: efficiënt gebruik “kaaimuur”

Inefficiënt gebruik gronden aan banden leggen.

Efficiënte exploitatie met SLA: bijvoorbeeld tweede 
verblijven: occupatiemeting (leegstand) –
duurzaamheidsmeter – betaalbaarheid, ...
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Loskoppeling grond en constructie

Gegenereerde middelen: voor projectgebied.

Ruimtelijke ordening verandert: dus 
eigendomsrendementen ook, maar ook de verplichtingen.

Horizontale en verticale collectiviteit: SLA

Taxatie voor niet efficiënt gebruik

Vergelijking energie beheer:

Capaciteit vastleggen

Indien je target niet haalt =  waardevermindering (hoger KI)

Betaalbaar wonen en kwaliteit zal verhogen.

KI: anders opstellen / systeem veranderen

SLA voor projectgebieden (smart zones)

Wettelijk kader versus kwaliteitshandboek (stuurt)

Inefficiëntie zonder schaduwmodel

Eigenaar en prestatie (kaaimuur).

Nieuwe pistes te bewandelen
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Onderhandelingen starten met schaduwmodel.

Inzicht in financieel kader.

Ruimte voor experimenten: ja: uniciteit projecten: de 
facto is elke project een experiment.

Start vandaag met change.

Overleg met expertise kerngroepen.

Draaien aan diverse knoppen ter optimalisatie: van 
onuitvoerbaar plan naar meerwaarde voor alle partijen.

Werken met projectzones.

Op korte termijn denken op lange termijn: start vandaag.

Kwaliteitsnorm kan wettelijke kader “vervangen”?

Transformeren is keuzes maken: durven transformeren.

Waarde IAP parameters.

Elasticiteit – Sensitiviteit – Schaduwsensitiviteit - …

Nieuwe pistes te bewandelen
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Voorbeeld


