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Rendement

Rente uitkering elk kwartaal!!

 Obligatie   Jaarrente  Eff.rente  Winstdeling Max.winstdeling  Max.IRR

€	 �0.000  7%  7,�86% €	 �.904 €	 4.000  9,78%

€	 �0.000  7%  7,�86% €	 6.534 €	 9.000  �0,07%

€	 30.000  7%  7,�86% €	 �0.89� €	 �5.000  �0,34%

€	 40.000  7%  7,�86% €	 �5.973 €	 ��.000  �0,6�%

€	 50.000  7%  7,�86% €	 ��.78� €	 30.000  �0,88%
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Bedrijfsfilosofie Schild Holland Fonds N.V.

Deze prospectus informeert u over het beleggen in vastgoedobligaties in Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche 
Vastgoed N.V., in deze prospectus ook aangeduid als de Uitgevende Instelling en ook als de Vastgoedeigenaar, 
daar waar deze hoedanigheid ter sprake komt. Het initiatief voor het oprichten van Schild Duitsland Dresden-
Frauenkirche Vastgoed N.V. is genomen door Schild Holland Fonds N.V.

Schild Holland Fonds N.V. (de Initiatiefnemer) heeft als doelstelling het structureren van hoogwaardige vastgoed-
fondsen die de obligatiehouders een goed rendement bieden en de meeste zekerheid geven op de terugbetaling  
van de ingelegde gelden. Door te beleggen op de beste locaties en in hoogwaardige gebouwen wordt een  
optimale situatie gecreëerd om solvabele huurders aan te trekken en te behouden. Dankzij de gunstige locatiefac-
toren zijn huurders bereid marktconforme huurprijzen te betalen en langdurige huurverplichtingen aan te gaan. 
Hierdoor zal bij verkoop van het object een hoge prijs kunnen worden behaald hetgeen de basis vormt voor de 
winstdeling aan de obligatiehouders. Het is onze ambitie dit fonds, gebaseerd op een van de mooiste en beste 
locaties van Duitsland een bloeiende toekomst te geven, waardoor een hechte financiële basis ontstaat om de 
couponrente en winstdeling op de obligaties te kunnen betalen.

De expertise die wij in de afgelopen �5 jaar in Nederland hebben opgebouwd op het gebied van consultancy,  
projectmanagement, vastgoedbeheer en beleggingen ten behoeve van o.a. Arbeidsvoorziening, Riagg, Politie, het 
Wereld Natuurfonds, revalidatie instituten, thuiszorgorganisaties, ROC’s en Opleidingsinstituut de Baak, zetten  
wij nu ook in ten dienste van de obligatiefondsen. In Schild Holland Fonds N.V. zijn de werkzaamheden met  
betrekking tot financiering en vastgoedemissies ondergebracht en met zijn ruime ervaring in het structureren van 
cv’s en obligatiefondsen voor de vastgoedsector vormt het fonds een betrouwbare en solide partner gedurende 
de gehele looptijd van uw belegging.

Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. (de Uitgevende Instelling) is een fonds dat uitsluitend  
opgericht is ter exploitatie van het winkel-, kantoor-, en wooncomplex ‘An der Frauenkirche/Neumarkt’ te  
Dresden in Duitsland.

In deze prospectus zijn als cultureel thema foto’s van enkele indrukwekkende gebouwen in Dresden opgenomen.  

Hilversum, �5 juni �007
D. van Dijck, directeur

Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V.

Meer informatie vindt u op www.schildhollandfonds.nl.
De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Ten aanzien 

van toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico’s en onzekerheden inhouden, aangezien ze betrekking hebben 

op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen.
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Beheerder
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Gevelfragment An der Frauenkirche van het aangekochte complex.
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1 Samenvatting

De samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op de prospectus. 
De bijlagen en het inschrijfformulier maken onlosmakelijk deel uit van de prospectus.
Iedere beslissing om in deze investeringspropositie deel te nemen moet zijn gebaseerd op de bestudering van de 
gehele prospectus. Indien een vordering met betrekking tot de informatie in de prospectus bij een rechterlijke 
instantie aanhangig wordt gemaakt, dient de eiser in de procedure eventueel volgens de nationale wetgeving van 
de lidstaten van de Europese Unie voor de kosten van de vertaling van de prospectus zorg te dragen voordat de 
vordering wordt ingesteld. Degenen die de samenvatting hebben opgesteld zijn uitsluitend aansprakelijk, indien 
de samenvatting in samenhang met de andere delen van de prospectus met opzet misleidend, onjuist of incon-
sistent is.

Doelstelling
Het doel van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. is door de aankoop, exploitatie en verkoop 
van vastgoed, dat aan de in deze prospectus opgenomen selectiecriteria voldoet, een aan de risico’s van dit 
vastgoed gerelateerd beleggingsrendement te realiseren ten behoeve van de obligatiehouders. Schild Duitsland 
Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. koopt het vastgoed en sluit de hypothecaire geldlening af.

Beleggingsbeleid
Het vastgoed zal voorafgaand aan de emissie worden aangekocht. Het object zal rechtstreeks aan Schild Duits-
land Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. worden geleverd. 
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. richt zich op de aankoop van het object dat (nagenoeg) 
geheel verhuurd is aan commerciële- en particuliere huurders. Door de aard van het vastgoed, respectievelijk de 
huurders, ligt de nadruk vooral op een stabiele cashflow uit de netto huurinkomsten in relatie tot een gematigd 
risico, waarbij wordt gestreefd naar een positieve waardeontwikkeling van het vastgoed op de langere termijn. 
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. gaat uit van een maximale leegstand van �% per jaar.
Het vastgoed is geselecteerd op basis van de rendementsverwachtingen voor Schild Duitsland Dresden-Frauen-
kirche Vastgoed N.V.

Financiering
Het object is gefinancierd door middel van circa 3�% zgn. ‘eigen vermogen’ (obligaties) en 68% vreemd  
vermogen in de vorm van een hypothecaire geldlening bij de EuroHypo Bank (de grootste Europese hypotheek-
bank). 

Rentebeleid
De rente is vastgelegd voor een periode van 6 jaar. Na deze periode zal een beslissing genomen worden over de 
meest gunstige prolongatie. Dat zal bij een gelijk blijvende rente fixatie kunnen zijn, bij hogere rente kunnen op 
dat moment rente-instrumenten worden gekocht om de hoogte te beperken.
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Duitsland
De sterk gestegen prijzen van vastgoed in Nederland vormden een goede aanleiding om de blik naar de ooster-
buren te richten. 
In vergelijking met Nederland zijn Duitse onroerend goed objecten nog relatief goedkoop en bovendien lopen de 
huurcontracten gemiddeld langer, is de opzeggingstermijn langer, de solvabiliteit van huurders beter, de betalings-
moraal hoger, de bouwkwaliteit uitstekend en de wijze van bewoning en gebruik zorgvuldig.
Gevoegd bij de stabiele en groeiende Duitse economie zijn deze overwegingen aanleiding geweest om de afgelo-
pen jaren vastgoedfondsen samen te stellen met Duitse objecten.
De opgedane ervaringen onderbouwen de veronderstelde uitgangspunten.
Inmiddels hebben veel collega’s en andere beleggers in binnen- en buitenland de Duitse vastgoedmarkt ontdekt, 
waardoor de prijzen stijgen en hoogwaardig vastgoed schaarser begint te worden.
Door intensief de markt te bewerken en gebruik te maken van een uitgebreid relatienetwerk is Schild Holland 
Fonds N.V. nog in staat aantrekkelijke objecten te vinden.

De vastgoedmarkt
Winkels
De vooruitzichten ten aanzien van de Duitse winkelbeleggingsmarkt zijn volgens het Duitse onderzoeksbureau 
Feri (Feri Rating and research GMBH) positief, aangezien zowel de gemiddelde huur van winkels als de gemid-
delde waarde van onroerend goed in Duitsland naar verwachting harder zal stijgen dan het gemiddelde verwachte 
inflatieniveau. De kans op prijsdalingen is daarnaast in Duitsland beperkt. Uiteraard moet wel rekening gehouden 
worden met grote verschillen tussen regio’s in West-Duitsland en het voormalige Oost-Duitsland.

Kantoren
De kantorenmarkt in Duitsland kenmerkt zich op dit moment als een overvraagde markt voor kopers van onroe-
rend goed. Vooruitlopend op de sterke economische groei van Duitsland kopen veel buitenlandse investeerders 
kantoren in Duitsland op. Daarbij richten de investeerders zich met name op de grote steden: Berlijn, München, 
Hamburg, Düsseldorf en Frankfurt. Dat zijn overwegend de miljoenen steden waar een groot deel van het Bruto 
Binnenlands Product wordt gerealiseerd. De regionale spreiding en de verschillen in prijs per vierkante meter zijn 
in Duitsland zeer groot. 

Hotels
De vraag naar hotels is erg groot in Duitsland. Het toerisme neemt in Duitsland zeer sterk toe. Doordat het steeds 
makkelijker en goedkoper wordt om te reizen, komen ook steeds meer mensen naar Duitsland toe, vooral naar de 
aantrekkelijke steden, zoals Hamburg, Berlijn en Dresden. Er zijn de laatste jaren veel hotels gebouwd, maar deze 
kunnen aan de vraag naar bedden nog niet voldoen. Naast de luxe viersterren hotels is er groeiende vraag naar 
hotelaanbod in de wat minder luxueuzere categorieën.
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Woningen
Het grootste deel van de Duitse bevolking (57%) huurt een woning. Doorstroming naar een koopwoning gaat 
uitermate traag, hetgeen veroorzaakt wordt door een terughoudendheid om forse financiële verplichtingen aan 
te gaan, de noodzakelijke inbreng van relatief veel eigen geld (�0-30%) en het niet voor de inkomstenbelasting 
aftrekbaar zijn van de rente. 
In sommige delen van het land is het aandeel van de huurwoningen zeer hoog, in Berlijn is het zelfs 90%. Grote vraag 
is er naar gerenoveerde woningen, woningen die geschikt zijn voor senioren en in de binnenstad gelegen woningen. 
Huurders genieten in Duitsland een hoge mate van wettelijke huurbescherming.
De Duitse vastgoedmarkt is een regionale markt met zeer sterke en ook uitermate zwakke gebieden. Het opkomende 
oostelijk deel van Duitsland (de voormalige DDR) kent in sommige gebieden lokale groeicijfers waar veel deelsta-
ten in het westen jaloers op zouden zijn (�006: Dresden plus 8%, tegenover Duitsland �,7%, bron: www.ihk.de). 
Er zijn zeer welvarende gebieden die met name van de sterk gestegen export profiteren, maar omdat de welvaart 
sterk verdeeld is in Duitsland, is een inventarisatie van de lokale markt voor ieder project noodzakelijk.
De vraag naar vastgoedbeleggingen, met name in de woningbouw, zal in �007 naar verwachting het aanbod 
overtreffen. Hieruit blijkt dat beleggers vertrouwen houden in vastgoed als belegging. Dit vertrouwen komt mede 
voort uit de vergelijking met andere beleggingscategorieën, zoals aandelen en bedrijfs- of overheidsobligaties.
 
Investeringspropositie
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. (de Uitgevende Instelling) biedt investeerders de moge-
lijkheid om door middel van obligaties deel te nemen in de aankoop en exploitatie van het centrumcomplex  
An der Frauenkirche te Dresden in Duitsland.

In deze prospectus wordt de uitgifte van de emissie beschreven.
Het fonds koopt en exploiteert in deze emissie het nieuw gebouwde kantoor-, woon-, hotel- en winkelcomplex 
aan de voet van de Frauenkirche te Dresden. Huurders van het object zijn hoofdzakelijk bedrijven alsmede enkele 
particulieren. Het geprognosticeerde exploitatierendement bedraagt, na de afdracht van Duitse vennootschaps-
belasting bij een obligatie van e 50.000 gemiddeld �0,88% (IRR) per jaar.

Het fonds richt zich op de particuliere en professionele belegger die een beleggingshorizon van 7 tot �0 jaar 
nastreeft met een beheerste waardegroei in relatie tot een beheerst risico en niet meer dan 50% van zijn vrij  
beschikbare vermogen wenst te beleggen in vastgoed.

Fondsinvestering
Naast de koopsom van het object komen bij de aankoop verschillende bijkomende kosten. Onderstaand is de 
vermogensopbouw bij de oprichting van het fonds weergegeven.

Totale fondsinvestering  € 30.7�0.000

Eigen vermogen € 9.7�0.000 obligaties

Vreemd vermogen € ��.000.000 hypothecaire geldlening
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Juridische structuur
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. (de Uitgevende Instelling) is een Naamloze Vennootschap 
naar Nederlands recht. Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. is opgericht op �� september �006 
en aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Het is het voornemen om circa 7 jaar na de oprichtingsdatum te starten met de verkoop van het vastgoedobject 
ten einde na �0 jaar het vastgoedobject te hebben verkocht, waarna Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche 
Vastgoed N.V. kan worden geliquideerd. De obligatiehouders zijn voor eventuele verliezen in beginsel niet verder 
aansprakelijk dan hun deelname.

Rendement en risico
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. beoogt een jaarlijkse uitkering van de couponrente te reali-
seren van 7,00% (enkelvoudig) op jaarbasis (effectief 7,�86%), berekend over een �0-jarige beleggingsperiode. 
De vaste couponrente op de obligaties wordt op jaarbasis berekend en elk kwartaal uitgekeerd aan de obligatiehouders.  
Daarnaast beoogt Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. een indirect rendement te behalen bij 
(tussentijdse) verkoop van het complex. Bij een gerealiseerd rendement delen de obligatiehouders in de opbrengst. 
De winstdeling is aan een maximum gebonden.

Beleggen in vastgoed brengt bepaalde risico’s met zich. Deze risico’s hebben onder meer betrekking op mogelijke 
leegstand, dalende huur- en vastgoedprijzen, insolvabiliteit van de huurder en stijgende rente.
Niets in deze prospectus mag worden beschouwd als een garantie voor rendement. 

Kerngegevens van de Obligaties:
Deelname is mogelijk vanaf e �0.000, exclusief emissiekosten.
Er zijn vijf klassen obligaties, variërend van e �0.000 (Klasse A-�0) met een emissievergoeding van 3%, van  
e �0.000 (Klasse A-�0) met een emissievergoeding van �,5%, van e 30.000 (Klasse A-30) met een emissievergoe-
ding van �%, van e 40.000 (Klasse A-40) met een emissievergoeding van �,5% en van e 50.000 (Klasse A-50) 
met een de emissievergoeding van �%. Van de klassen A-�0 tot en met A-40 zal per klasse maximaal e �.500.000 
worden geëmitteerd.
Het verwacht maximaal rendement is in onderstaande tabel weergegeven.

Management
Het asset management van het object zal worden gedaan door SHF Real Estate B.V., in samenwerking met een 
door SHF Real Estate B.V. te selecteren Duitse vastgoedbeheerder. 
Onder commercieel beheer verstaat SHF Real Estate B.V. het totaal aan maatregelen, dat gericht is op een  
optimaal vastgoedrendement.

Fiscale behandeling
Nederlandse particulieren dienen de gemiddelde waarde van hun obligaties aan te geven in box 3. Dit houdt in 
dat zij per saldo over de gemiddelde jaarlijkse waarde van de obligaties jaarlijks �,�% inkomstenbelasting verschul-
digd zijn. Besloten vennootschappen zijn vennootschapsbelasting verschuldigd over de behaalde rendementen. 
In bepaalde situaties zal de obligatie niet in box 3, maar in box � kunnen vallen. Voor in Nederland woonachtige 
particuliere obligatiehouders die de obligatie tot hun ondernemingsvermogen (dienen te) rekenen, dan wel voor 
de obligatiehouders waarvan de obligatie tot het resultaat uit overige werkzaamheden behoort, geldt dat het  
resultaat behaald met de obligatie onderdeel vormt van de in box � aan te geven inkomsten uit werk en woning.

 Obligatie   Jaarrente  Eff.rente  Winstdeling Max.winstdeling  Max.IRR

€	 �0.000  7%  7,�86% €	 �.904 €	 4.000  9,78%

€	 �0.000  7%  7,�86% €	 6.534 €	 9.000  �0,07%

€	 30.000  7%  7,�86% €	 �0.89� €	 �5.000  �0,34%

€	 40.000  7%  7,�86% €	 �5.973 €	 ��.000  �0,6�%

€	 50.000  7%  7,�86% €	 ��.78� €	 30.000  �0,88%
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Verhandelbaarheid
Vervreemding van een obligatie is uitsluitend mogelijk in overeenstemming met het bepaalde in de lening- en 
trustvoorwaarden (zie bijlage van de prospectus). De initiatiefnemer is op verzoek van de verkopende obligatie-
houder bereid te bemiddelen in de verkoop van de obligatie c.q. daar een koper voor te zoeken.
Bij tussentijds overlijden van een obligatiehouder kan de obligatie worden toebedeeld aan één persoon, mits deze 
persoon erfgenaam of legataris van de overleden obligatiehouder is en daarvan schriftelijk mededeling aan de 
Stichting Obligatiehouders SDF is gedaan. 
Eenmaal per jaar, voor de jaarvergadering, zal de Stichting Obligatiehouders SDF bestaande obligatiehouders 
die hun obligatie wensen te verkopen in de gelegenheid stellen hun obligatie(s) aan te bieden aan personen die  
obligaties willen kopen. De waarde van de obligatie zal op verzoek door de Stichting Obligatiehouders SDF  
worden vastgesteld. 
Voor de administratieve verwerking van deze overdracht van de obligatie(s) wordt aan de verkoper een bemid-
delingsvergoeding van �% over de waarde berekend.

Autoriteit Financiële Markten 
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. heeft de prospectus conform de Prospectusrichtlijn EU van 
� juli �005 opgesteld. Het fonds is voor het aanbieden van effecten aan het publiek of het toelaten van effecten 
tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt niet vergunningsplichtig  
ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële  
Markten (AFM). De Prospectus is niet onderworpen aan goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten. 
Bij de opzet van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. is de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
betracht. Desondanks wordt potentiële deelnemers geadviseerd, mede in verband met hun specifieke omstandig-
heden, hun eigen (financiële en fiscale) adviseurs te raadplegen.

Inschrijving/deelname
De inschrijving start op het moment van uitbrengen van deze prospectus en geschiedt door middel van het  
opsturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier en de daarbij bijbehorende bescheiden.
Additioneel zijn inschrijfformulieren toegevoegd met doordrukmogelijkheid, zodat de inschrijver(ster) een kopie 
kan behouden t.b.v. de eigen administratie.
Toewijzing vindt plaats binnen 3 dagen na ontvangst van een ondertekend inschrijfformulier.

Emissie van de obligaties vindt plaats vanaf 26 juni 2007.

Couponrente wordt vergoed vanaf de datum van ontvangst van de gestorte tegenwaarde van de gewenste 
obligatie(s) inclusief de daarvoor verschuldigde emissiekosten.

Het resultaat van de emissie zal vanaf �8 oktober �007 bekend worden gemaakt op de website
www.schildhollandfonds.nl.
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2 Risicofactoren

Inleiding 
Om investeringen, zoals in deze prospectus genoemd, goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat de  
belegger zich bewust is van alle, ten tijde van het opstellen van deze prospectus bekende risico’s. Alleen met een 
goed inzicht in de aspecten die de rentabiliteit van de belegging kunnen beïnvloeden, kan de belegger zich een 
verantwoord oordeel vormen. Aangezien de solvabiliteit en liquiditeit van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche 
Vastgoed N.V. (de Uitgevende Instelling) afhankelijk zullen zijn van de investering in het object, worden alle  
risico’s hierna besproken.
De continuïteit van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. is afhankelijk van de wijze waarop met 
genoemde risico’s wordt omgegaan.

De belegger wordt geacht voor eigen rekening en risico de uitgangspunten en verwachtingen te hebben beoor-
deeld en kennis te hebben genomen van de voorwaarden en eerst dan te beslissen tot deelname over te gaan.

Beleggingsrisico
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de 
toekomst. De ontwikkeling van de vastgoedmarkt in de specifieke omgeving van het object kunnen afwijken van 
het landelijke beeld. Hierdoor kan de ontwikkeling van de huur en van de verkoopprijzen van het object afwijken 
van het gemiddelde trend in Duitsland. De opbrengsten kunnen dan achterblijven bij het landelijke beeld en het 
rendement negatief beïnvloeden.

Inflatierisico
Inflatie is afhankelijk van diverse economische factoren en heeft invloed op de prognose berekeningen. Indien de 
werkelijke inflatie lager is dan het gehanteerde percentage in het exploitatie zal het exploitatiesaldo lager zijn dan 
geprognosticeerd.

Markt- en restwaarde risico
Ten gevolge van een zich wijzigend algemeen economisch klimaat, een conjunctuurdaling- of stijging en/of over- 
of onderaanbod van gelijksoortig vastgoed kunnen huurprijzen dalen of stijgen. Bij verkoop van het object is de 
opbrengst van het vastgoed afhankelijk van de markt en kan deze negatief of positief afwijken van de geschatte 
restwaarde.
Van de opbrengst van het vastgoed dient eerst de hypothecaire geldlening te worden afgelost.
Het is denkbaar dat er onvoldoende resteert om de obligaties geheel of gedeeltelijk af te lossen.
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. kan zich niet verdedigen of indekken tegen macro-econo-
mische krachten die de waarde van het object beïnvloeden. Echter, door goed beheer van het vastgoed kan het 
object (ook in economisch mindere tijden) aantrekkelijk blijven voor huurders.
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Leegstand en frictieleegstand 
Een belangrijk risico bij beleggen in vastgoed is leegstand. Huurovereenkomsten worden niet verlengd of een 
huurder is niet meer in staat zijn financiële verplichtingen te voldoen. Bovendien kan bij een huurderwisseling 
tijdelijk zogenaamde frictieleegstand ontstaan, waardoor er in die periode geen huurinkomsten kunnen worden 
gegenereerd. Geheel of gedeeltelijke leegstand kan de exploitatie en daarmee de uitkering van de couponrente 
aan de obligatiehouders in gevaar brengen.

Gedurende de periode van (gedeeltelijke) leegstand dient wel de rente op de lening te worden betaald. Dit heeft 
een negatieve invloed op de exploitatie. Het is denkbaar dat bij langdurige omvangrijke leegstand de waarde van 
het object daalt, en/of dat bij gedwongen of vrijwillige verkoop de opbrengst onvoldoende is om de obligaties 
van de deelnemers geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

Gezien de kwaliteit van de locatie van het object wordt wederverhuur niet als een probleem beschouwd. Door 
de aanwezigheid van vele particuliere (woning) huurders zal er bovendien altijd slechts een beperkte leegstand 
kunnen ontstaan. Er is tot op heden geen huurachterstand en er is geen structurele leegstand. Er wordt vanuit  
gegaan dat er gedurende de looptijd van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. en gezien de 
lange looptijd van de huurcontracten weinig leegstand zal optreden. In de exploitatie is evenwel een voorziening 
voor frictieleegstand opgenomen.

Huurrisico
Een huurrisico doet zich voor, indien er bij leegstand en/of een opgezegd huurcontract geen huurder tegen gelijk-
waardige condities kan worden gevonden. Wordt een nieuw contract afgesloten met een lagere huur, dan heeft 
dit een negatief gevolg voor de exploitatie.

Debiteurenrisico 
De belangrijkste bron van rendement zijn de van de huurders afkomstige huuropbrengsten. Het risico bestaat dat 
de huurders hun betalingsverplichting uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomen. Door het niet voldoen 
aan zijn verplichtingen zal de huurder, eventueel gedwongen, vertrekken uit het object en ontstaat er leegstand 
en dient er een nieuwe huurder te worden gezocht. Dit heeft een negatief effect op de exploitatie.

De commerciële huurders nemen niet een zodanig deel van de huuropbrengst voor hun rekening dat bij het 
wegvallen van deze inkomsten gevreesd moet worden voor het exploitatieresultaat. Daarnaast wordt elk jaar 
de solvabiliteit van alle commerciële huurders opnieuw vastgesteld door het onafhankelijke bureau Creditreform 
te Bad Homburg, zodat tijdig de kans op eventuele betalingsproblemen kan worden gesignaleerd en eventueel 
maatregelen kunnen worden genomen.

Onderhoud
De staat van onderhoud van gebouwen kan grote financiële gevolgen voor de exploitatie en de verkoopopbrengst 
hebben. De mate van uitvoeren van onderhoud heeft invloed op de beslissing van huurders om huurcontracten te 
verlengen of te beëindigen en uiteraard ook op de verkoopopbrengst.  
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Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. heeft de ambitie het object in uitstekende staat te houden. 
Het object is bouwkundig onderzocht, waardoor het Fonds beschikt over een gedetailleerd inzicht in de onder-
houdstoestand. De staat van onderhoud van het object is bij aanvang van de belegging uitstekend. In de exploi-
tatie is rekening gehouden met een jaarlijks bedrag aan onderhoudskosten.
Elk kwartaal wordt door een kwaliteitsinspecteur van SHF Real Estate B.V. (de Beheerder) bij alle objecten een 
inspectie uitgevoerd betreffende de staat van het bouwkundig-en technisch onderhoud, de schoonmaakwerk-
zaamheden, de reiniging van de verblijfsruimten, het tuinonderhoud, het schonen van parkeerruimten, enz.

Milieurisico
Dit risico doet zich voor als zich in het vastgoed en de bijbehorende grond schadelijke stoffen bevinden waardoor het 
beoogde gebruik wordt belemmerd. Op grond van informatie van gemeente, de laatste eigenaar en op basis van 
onderzoeken naar zgn. “Altlasten” bestaat er geen aanleiding te veronderstellen dat er sprake is van milieurisico’s. 
Door verandering van milieukundige omstandigheden en/of andere richtlijnen is niet uit te sluiten dat in de toe-
komst maatregelen moeten worden getroffen om te kunnen voldoen aan andere eisen.

Risico van onverzekerde schade
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. verzekert zoveel als mogelijk tegen veel voorkomende 
schaden en risico’s door het afsluiten van opstal-, brand-, glas- en WA- verzekeringen. Bij schade is er echter vaak 
een eigen risico dat voor rekening van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. komt.

Renterisico
De te betalen rente van de hypothecaire geldlening heeft een invloed op het uiteindelijk te behalen rendement. 
Stijgende rente betekent een lager exploitatieresultaat. Het renterisico van de hypothecaire geldlening zal zoveel 
mogelijk worden beperkt. Gedurende minimaal zes jaar wordt de rente van de hypothecaire geldlening vastgelegd. 
Na deze periode zal waarschijnlijk gekozen worden voor een variabele rente, waardoor op een geschikt tijdtip  
kan worden geherfinancierd. Het object kan eventueel ook worden verkocht. Op deze wijze kunnen ongewenste 
boeterenten, te voldoen in het geval van vervroegde aflossing van de hypothecaire geldlening, worden voorkomen.  
Door een lager exploitatieresultaat kan de uitkering van de couponrente aan de obligatiehouders in gevaar komen 
of geheel of gedeeltelijk onmogelijk worden.

Valutarisico
Duitsland heeft evenals Nederland de euro ingevoerd. Hierdoor bestaat er geen valutarisico.

Aflossing obligatie en winstdeling
Bij de verkoop van het object zal ernaar gestreefd worden om de verkoop te laten plaatsvinden op een zo gunstig 
mogelijk moment in de markt (tussen het 7de en �0de jaar van de exploitatie), zodat de verkoopopbrengst, na 
aflossing van de hypothecaire geldlening en de verkoopkosten, voldoende is om de obligatie en de winstdeling te 
betalen. Indien bij de verkoop van het object de verkoopopbrengst, na aflossing van de hypothecaire geldlening, 
(deels) niet voldoende is om de obligatie af te lossen en/of de winstdeling te betalen, gaat de obligatie danwel de 
winstdeling geheel of gedeeltelijk verloren. 
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Financieringsrisico
Het object wordt gefinancierd met een hypothecaire geldlening. De verhouding ‘eigen vermogen’ (obligaties)  
versus vreemd vermogen bedraagt circa 3�% versus 68%. Deze verhouding is bij de emissie van vastgoed- 
fondsen in de markt gebruikelijk en noodzakelijk om de exploitatie mogelijk te maken. Dit houdt direct verband 
met de mogelijkheid om voor langere tijd een lage, stabiele rente te kunnen afsluiten. Het ten dele met vreemd 
vermogen financieren van onroerend goed teneinde de mogelijkheid te benutten van een langere tijd lopende 
financiering met een lage en stabiele rente staat bekend als het hefboom- of leverage-effect.

De financiering van het vreemd vermogen is gebaseerd op een hypothecaire geldlening door een bank, in dit 
geval de EuroHypo Bank te Stuttgart, Duitsland.
Indien de exploitatie om welke reden dan ook gevaar loopt, heeft de bank die de hypothecaire geldlening heeft 
verstrekt, als gevolg van het recht van �e hypotheek, het recht tot executoriale verkoop van het object.
Dit recht van �e hypotheek geeft de bank bij een dergelijke verkoop voorrang op andere schuldeisers.

Leverage en hefboomwerking
Door de huidige rentevoet van de hypothecaire geldlening ontstaat een zgn. hefboomwerking. Omdat het rende-
ment op het totaal vermogen hoger is dan de hypothecaire rente, kan een hoger rendement (dan de hypothecaire 
rente) op de obligatielening worden gegeven. 
Indien de rente op de hypothecaire geldlening stijgt, kan de werking van de hefboom geheel of gedeeltelijk  
verloren gaan.

Exploitatie
De huurinkomsten zijn vanwege inflatie gekoppeld aan de Duitse consumentenprijsindex. 
Commerciële huurovereenkomsten hebben meestal een afgetopte indexering waarop, nadat de index een verho-
ging van �0% heeft bereikt, een (deel) huurverhoging mag worden doorberekend.
De geprognosticeerde exploitatiekosten zijn gebaseerd op contractuele-, publieke- en ervaringgegevens. In de 
prognose is uitgegaan van een verandering van de kosten gelijk aan de huurontwikkeling. De werkelijke kosten 
kunnen hoger of lager zijn waardoor de exploitatie negatief of positief wordt beïnvloed.
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Verhandelbaarheid van de obligaties
De obligaties zijn overdraagbaar. Door de aard van de belegging zijn de liquide middelen van Schild Duitsland 
Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. beperkt. Daarnaast zijn er wettelijke beperkingen, die het overdragen van 
de obligaties voor Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. aan regels binden.

De Trustee
De Trustee, Stichting Obligatiehouders SDF, is een onafhankelijke stichting die de gelden voortvloeiend uit de 
stortingen van de obligatiehouders ontvangt. Het bestuur zou kunnen besluiten de stortingen van de obligatie-
houders voor andere doeleinden te gebruiken. 
Indien het bestuur van de Stichting Obligatiehouders SDF (de Trustee) de stortingen van de obligatiehouders voor 
andere doeleinden zou gaan gebruiken, is het bestuur in gebreke en hoofdelijk aansprakelijk. De administratieve 
organisatie (met het voor het betalingsverkeer gebruikelijke meer- handtekeningen- principe) maakt het echter 
niet mogelijk dat één van de bestuursleden zelfstandig de geldmiddelen voor andere doeleinden aan kan wenden. 

Belasting
Bij de berekeningen ten aanzien van de exploitatie en verkoopopbrengst is er rekening mee gehouden, dat de 
vaste rente op de obligaties alsmede de winstdeling op de obligatie in het jaar van verkoop van het object aftrek-
baar is bij de berekening van de Duitse vennootschapsbelastinglast. 
Niet uit te sluiten is dat de Duitse fiscus de thans geldende belastingwetgeving anders interpreteert en tot niet 
aftrekbaarheid concludeert.
Dit kan de uitkering van de couponrente en de winstdeling aan de obligatiehouders deels in gevaar brengen.
Het Duitse kabinet heeft op �� maart �007 een hervorming van het belastingstelsel aangenomen en zal deze 
indienen bij de Bondsdag ( het Duitse parlement). Het voornemen is de belastingherziening per � januari �008 in 
werking te laten treden. Aanpassing van het belastingstelsel kan gevolgen hebben voor de aftrekbaarheid van de 
renten en dientengevolge eveneens een nadelig effect op de exploitatie hebben.
In de opzet van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. is geen rekening gehouden met deze  
belastingherziening.

Niet uit te sluiten is dat de voorgenomen belastingherziening nog wijzigingen ondergaat en anders, later of niet 
wordt ingevoerd dan thans verwacht.

Aan beleggingen die voor de heffing van Nederlandse inkomstenbelasting onder het regime van Box 3 vallen, 
wordt een forfaitair rendement toegerekend van 4,0% van de gemiddelde jaarlijkse waarde, hetgeen met een 
tarief van 30% wordt belast. Dit betekent een effectieve belastingdruk van �,�% op het netto belegd vermogen. 
Eventuele wets- en/of tariefswijzigingen zullen binnen dit belastingstelsel hun invloed hebben.
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Politiek/regelgeving
Een onzekere factor bij beleggingen is de invloed van de politiek, regelgeving en rechtspraak.
De wetgeving met betrekking tot bestemmingsplannen, bodemverontreiniging, huurbescherming en fiscale  
regelgeving (waaronder de regelgeving ten aanzien van afschrijvingen op het vastgoed) heeft haar invloed op de 
rentabiliteit van beleggingen. 
Het is mogelijk dat wijzigingen betreffende regelgeving het rendement van beleggingen positief of negatief  
beïnvloeden. Eén van de belangrijkste wijziging die het rendement voor de obligatiehouder kan beïnvloeden, is 
de verandering in de belastingheffing voor particuliere beleggers op rendementen van beleggingen. Daarnaast 
kunnen toekomstige wetswijzigingen of toekomstige rechtspraak invloed op het rendement uitoefenen.

Verlies van inleg obligatie 
Als het fonds niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen, bestaat de mogelijkheid dat het vastgoed  
gedwongen verkocht moet worden.
In een dergelijke situatie is het denkbaar dat de opbrengst van het vastgoed onvoldoende is om de schulden te 
voldoen en de inleg geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

Het rendement 
In het rendement van de belegging in vastgoed zijn twee componenten te onderscheiden:
het Direct Rendement zijnde de jaarlijkse rentevergoeding op de obligatie welke uit het exploitatieresultaat wordt 
vergoed en het Indirect Rendement, zijnde de winstdeling welke mogelijk ontstaat uit de verkoop van het object. 
Het Direct Rendement en het Indirect Rendement van de beleggingen van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche 
Vastgoed N.V. worden bepaald door de marktontwikkelingen, het beleggingsbeleid van Schild Duitsland Dresden- 
Frauenkirche Vastgoed N.V., de beperkingen en voorwaarden beschreven in deze prospectus en de relevante  
wet -en regelgeving.
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. stelt zich als doel om een gemiddeld direct rendement te 
realiseren van 7,00% op jaarbasis (enkelvoudig), berekend over een beleggingsperiode van �0 jaar. 
De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan het gemiddeld Direct Rendement:
 −  bruto aanvangrendement - Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. heeft het beoogde vastgoed 

tegen een gemiddeld bruto aanvangsrendement van circa 6,�5% (aankoopfactor �6 x de huur) gekocht,
 −  rente - Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. streeft er naar door middel van actief finan-

cieringsbeleid gedurende de looptijd een rentepercentage voor vreemd vermogen van gemiddeld 4,38% te 
realiseren,

 −  leegstand - Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. houdt in haar berekeningen rekening met 
een potentiële (frictie)leegstand van circa �%,

 −  indexering van de jaarhuur - rekening wordt gehouden met een jaarlijkse indexering van de huur van �,�5%.
 −  asset management - Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. berekent een jaarlijkse asset  

management vergoeding van �%.
 −  property management - Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. houdt rekening met een  

jaarlijkse property management vergoeding van gemiddeld 3,�5% van de jaarhuur.

Naast de uitgangspunten voor het direct rendement beoogt Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. 
ook een indirect rendement te realiseren als gevolg van de waardestijging van het vastgoed bij verkoop. Bij deze 
inschatting is rekening gehouden met de jaarlijkse huurstijging alsmede een verkoopfactor welke hoger ligt dan 
de aankoopfactor.

Rendementsrisico
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. zal beleggingen doen op basis van op te stellen bereke-
ningen en projecties. De obligatiehouders hebben geen zekerheid dat deze berekeningen en projecties daad-
werkelijk zullen resulteren in de beoogde rendementen. 

Klimaatwijzigingen
In het volgende hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op klimaatwijzigingen en eventuele consequenties voor het 
vastgoed.
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3 Klimaat

Nederland wordt in toenemende mate bedreigd door overstromingsgevaar. Voor vastgoed kan dat ingrijpende 
gevolgen hebben. Volgens het KNMI zal de zeespiegel in het jaar �050 met �5 tot 35 centimeter zijn gestegen, 
en in ��00 met nog eens 35 tot 85 centimeter. Maar daarnaast vormt wateroverlast ook op andere manieren 
(stijgend waterpeil in de rivieren) een bedreiging voor de Nederlandse vastgoedvoorraad. Zo klinkt de grond in 
bepaalde gebieden in, waardoor het grondwaterpeil stijgt. In andere gebieden daalt het grondwaterpeil juist, 
waardoor b.v. paalrot kan optreden.
In Noord- en Zuid-Holland, samen goed voor de bulk van de vastgoedwaarde in Nederland (5�0 miljard volgens 
het CBS), ligt respectievelijk 75% en 70% van het vastgoed onder het niveau van de zee. Het onderzoek van het 
KNMI toont aan dat de bedreiging voor Nederland groter is dan de meeste mensen denken. Het is noodzakelijk 
dat vastgoedbeleggers de risico’s van overstromingsgevaar en wateroverlast meenemen in hun overwegingen.

Dit risico wordt versterkt door maatregelen die onze oosterburen treffen om de kans op overstroming van de 
rivieren in Duitsland te beperken. Hamburg heeft inmiddels 600 miljoen geïnvesteerd om de dijken met een meter 
te verhogen.
Het Climate & Environment Consulting Potsdam (CEC) heeft de regionale consequenties van de klimaatverande-
ringen voor Duitsland berekend. In Noord Duitsland zal de temperatuur tot het einde van deze eeuw met �,5 °C 
stijgen, terwijl het aan de kust en in het Harzgebergte kouder zal worden. Voor heel Duitsland geldt dat er in de 
zomer minder regen zal vallen en in de winter meer neerslag verwacht wordt. 
Het aantal dagen met zon wordt aanzienlijk groter, terwijl de vorst- en sneeuwdagen afnemen. Stormvloeden 
zullen, zoals het afgelopen jaar gebeurde, in toenemende mate delen van de kust en eilanden wegspoelen.
De neerslag zal in de winter met �5% toenemen, hetgeen voor de Rijn, Elbe, Weser en Eems aanzienlijk  
hogere waterstanden tot gevolg heeft. Vele deelstaten zijn inmiddels plannen aan het voorbereiden om dijken  
te verhogen en te versterken.

De verzekeringsmaatschappijen in Duitsland nemen in hun beoordeling van het risico inmiddels nadrukkelijk het 
klimaatrisico mee bij de vaststelling van de hoogte van de premie.

Bij het object wordt bij de aankoop rekening gehouden met de effecten van de klimaats-verandering. Bij het  
aangekochte object bestaat geen kans op ernstige wateroverlast (ligging boven de hoogste waterspiegel) en er 
heeft zich dan ook geen verhoging van de verzekeringspremie voorgedaan.
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De Zwinger: oorspronkelijk duidt de naam Zwinger op de vrije ruimte tussen de binnenste en buitenste vestingmuur. In �709 werd een  
gedeelte met galerijen omzoomd om zo een feestterrein te creëren. 
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4 Duitsland

Inleiding 
De Bondsrepubliek Duitsland wordt gevormd door een federatie van �6 deelstaten, in het Duits Bundesländer of 
Länder geheten.
De Bondsrepubliek Duitsland heeft met circa 8�.500.000 inwoners, na Rusland de grootste bevolking van alle 
Europese landen. Bijna 3�% van de bevolking is protestant en 3�% is rooms-katholiek.

Na de Frans-Duitse oorlog van �870-�87� slaagde de Pruisische kanselier Otto von Bismarck erin de los van 
elkaar staande staten en koninkrijken van de Noordduitse Bond, Beieren, Württemberg, Baden en Hessen- 
Darmstadt achter zich te verenigen. Op �8 januari �87� werd in de Spiegelzaal van het paleis van Versailles het 
Duitse Keizerrijk geproclameerd met Wilhelm I als eerste keizer.

Op het einde van de �9e, en aan het begin van de �0e eeuw laaiden de internationale spanningen zeer hoog op. 
De industriële revolutie, kolonialisme en nationalisme kenden hun hoogtijdagen, wat uiteindelijk resulteerde in de 
Eerste Wereldoorlog. Nadat het Duitse Rijk in �9�8 gecapituleerd had, werd het gedwongen afstand te nemen 
van een aantal gebieden en werden zware herstelbetalingen overeengekomen. De zwakke structuur van de toen 
opgerichte Weimarrepubliek, de zware lasten die het land opgelegd waren, de sociale onrust en de economische 
crisis maakten de weg vrij voor de overname van de macht door de nationaal-socialisten.
Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland in �945 bezet door de geallieerde Russische, Britse, Amerikaanse en 
Franse strijdkrachten.
In �949 werden in de geallieerde bezettingszones twee Duitse staten opgericht : de Bondsrepubliek Duitsland 
(BRD) en de Duitse Democratische Republiek (DDR).
De Berlijnse Muur scheidde vanaf augustus �96� Berlijn in oost en west en werd symbool van een verdeelde natie. 
De val van het communistische blok en het einde van de Koude Oorlog betekende ook de val van de Muur, de 
opening van de grenzen tussen de twee Duitslanden en uiteindelijk de hereniging in �990.
Het heeft Duitsland veel moeite gekost de twee helften ook in sociaal-maatschappelijk en economisch opzicht te 
verenigen. Nog altijd maakt de voormalige DDR in economisch een minder florissante ontwikkeling door dan het 
voormalige West-Duitsland.
Per � januari �00� is Bondsrepubliek Duitsland met elf andere Europese landen binnen de Europese Unie over-
gegaan op de euro als nationale munteenheid.

Regering en bondsstaat
Duitsland is sinds �949 een democratisch-parlementaire bondsstaat.De grondwet werd afgekondigd op �3 mei 
�949. De hoogste staatsmacht ligt bij de Bondsraad (69 leden), maar de deelstaten hebben een verregaande eigen 
staatsmacht en bevoegdheden.
Thans is Angela Merkel bondskanselier in een coalitie van CDU en SPD.

 Bondspresident Horst Köhler
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Europa
De Europese economie heeft het in �006 uitstekend gedaan. In het eurogebied was de economische groei met 
�,8% verreweg de sterkste sinds �000.
Door de aanzienlijk verbeterde concurrentiepositie ontstond vooral in Duitsland een forse groei.
De Europese vooruitzichten zijn uitstekend. Voor het eurogebied is de verwachte groei �,5% in �007 en �,�% in 
�008, duidelijk boven de trendmatige groei. 
Dit is een prima resultaat gezien de zwakkere groei in de Verenigde Staten, de sterkere euro, het minder soepele 
monetaire beleid – de beleidsrente van de ECB stijgt naar verwachting tot 4% ( thans 3,75%) – en het restrictieve 
begrotingsbeleid in enkele grote eurolanden.
Het is meer dan �5 jaar geleden dat de Europese werkloosheid zo laag was. Door de gunstige ontwikkeling zullen 
de overheidstekorten verder afnemen, tot slechts �% van het BBP in �008.
Duitsland streeft ernaar het begrotingstekort in �0�� naar nul teruggebracht te hebben.
Het financieringstekort was in �004 voor het derde opeenvolgende jaar hoger dan het in Verdrag van Maastricht 
afgesproken maximum van 3% van het Bruto Binnenlands Product. De overheidsschuld komt tevens met naar 
schatting 68% van het Bruto Binnenlands Product in �005 boven het overeengekomen maximum uit�.

De Duitse Economie 
De Duitse economie is de grootste economie in de Europese Unie en de derde economie van de wereld. In totaal 
neemt de Duitse economie �8% van de totale economie van de Eurozone voor haar rekening. Het gemiddelde 
inkomen per hoofd van de Duitse bevolking ligt iets hoger dan het gemiddelde in de Eurozone�. 

In het voormalige West-Duitsland wonen ongeveer 66 miljoen mensen en in het voormalige Oost-Duitsland 
(DDR) ongeveer �6 miljoen. Nog steeds is het inkomen van de Duitsers in het westen van Duitsland gemiddeld 
beduidend hoger dan in het oosten.

Bron: JonesLangLasalle, Einzelhandel in Deutschland, augustus �006

� EIU Country Data Germany, juni �005.
� JonesLangLasalle, Einzelhandel in Deutschland, augustus �006
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De Duitse éénwording
Na de Duitse éénwording kende de Duitse economie aanvankelijk een sterke economische groei. Vanaf �993 
zijn de groeiprestaties echter minder goed geweest en is de groei van de economie ieder jaar beneden het  
EU-gemiddelde geweest3. Als belangrijkste oorzaken van deze slechtere performance worden aangemerkt:  
de overinvesteringen na de Duitse éénwording die tot overcapaciteit hebben geleid, de hoge loonkosten en het 
gebrek aan flexibiliteit van de economie. Vooral het voormalige Oost-Duitsland heeft moeite met de overgang 
van de planeconomie naar een markteconomie. Door het grotendeels gelijktrekken van de lonen kan een groot 
deel van de economie in deze regio niet meer concurreren.

De Duitse minister van Financiën heeft op �5 januari �007 bekend gemaakt dat het begrotingstekort van Duits-
land over �006 uitkomt op �,7 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Duitsland voldoet met het 
tekort voor het eerst aan de voorwaarden van het Europese stabiliteitspact(minder dan 3% tekort op het BBP). 
Oorspronkelijk werd voor �006 op een aanzienlijk hoger tekort gerekend. Het lagere tekort is te danken aan de 
sterke groei van de Duitse economie en hogere belastinginkomsten4.

De werkloosheid is in �006 gedaald tot ongeveer 4,44 miljoen, ofwel ruim �0,6% van de beroepsbevolking  
(in de eurozone 7,8%)5 en bedroeg in maart �007 4,�� miljoen.

De Duitse economie in perspectief
De groei van de Duitse economie in �006 was �,7%. In de periode van �007 tot �008 zal de groei naar verwach-
ting resp. �,3% en �,�%6 bedragen.
 
Bij deze verwachting van een herstel van de economie is uitgegaan van een aanhoudend voorzichtige houding 
van de Duitse consument. De verhoging van de omzetbelasting per � januari �007 van �6% naar �9% heeft 
tot verhoogde omzetten in november en december �006 geleid, maar niet tot de verwachte lagere omzetten in 
januari �007.
De inflatie is in januari �007 uitgekomen op 0,�%. 
De verwachting is dat de inflatie in �007 circa �,8% à �,3% zal bedragen.

3 EIU Country Forecasts mei/juni �005
4 EIU Country Data Germany, januari �007.
5 ABN AMRO Economisch Perspectief, juli �005
6 EIU Country Data Germany, juni �005.
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De Duitse economie is, ondanks de relatief hoge loonkosten, toch een goed concurrerende economie getuige 
het overschot op de lopende rekening en de handelsbalans. Deze overschotten betekenen dat er meer wordt 
geëxporteerd dan geïmporteerd en dat daarmee de vraag naar Duitse producten in de wereld nog steeds groot is. 
Verder wordt de Duitse economie al lange tijd gekenmerkt door een gematigde inflatie.
De stijging van de Duitse economie heeft zich in het afgelopen jaar fors versterkt. Naast de sterk stijgende export 
stijgt in toenemende mate ook de binnenlandse vraag. 

De Duitse regering heeft in het coalitiecontract tussen SPD en CDU vier belangrijke afspraken gemaakt om de 
basis van de Duitse economie sterk te verbeteren.
In de eerste plaats de consolidatie van de publieke uitgaven, ten tweede de herziening van het belastingstelsel 
voor bedrijven (het kabinet heeft inmiddels een wetsvoorstel aangenomen om het tarief van de vennootschaps-
belasting van �5% te verlagen naar �5%), ten derde de herstructurering van de zorgsector en tenslotte de flexi-
bilisering van de arbeidsmarkt.
Indien deze maatregelen tot uitvoering komen zal de Duitse economie een nog sterkere stijging doormaken. 
(Bron: DIW Berlin �9-3-�007).

De WTO (de Wereldhandelsorganisatie) heeft verklaard dat Duitsland in �006 nog steeds wereld export- 
leider was. Het exportvolume van Duitsland is $ �.��� miljard, USA $ �.037 miljard, China $ 969 miljard,  
Japan $ 647 miljard, Frankrijk $ 490 miljard. 
Nederland komt nog voor Groot Brittannië en Italië, met $ 46� miljard op de zesde plaats (!).
De WTO verwacht dat in �007 en �008 de Europese economie circa �,�% zal stijgen en Duitsland in de Europese 
economie marktleider zal zijn met een stijging van �,8%.
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5 De woning- en winkelmarkt

Algemeen
De groei van de bevolking is in Europa reeds lange tijd aan het afnemen. Ook in Duitsland zal de groei naar  
verwachting verder afnemen en daarnaast zal de bevolking vergrijzen. Tot �0�0 zal de bevolking uitgaande van het 
gemiddelde scenario met nog ongeveer �00.000 mensen per jaar toenemen en daarna naar verwachting afnemen. 

Voorspelling bevolking

Bron: Deutsches Statistisches Bundesamt

De vraag naar woningen wordt echter niet alleen bepaald door de omvang en groei van de bevolking, maar vooral  
door de groei van het aantal éénpersoonshuishoudens. In Duitsland leven steeds meer mensen alleen7, waardoor 
de gemiddelde omvang van huishoudens zal afnemen. Hierdoor zal het aantal huishoudens, ondanks de daling 
van de omvang van de bevolking na �0�0, tot �0�5 blijven stijgen met zo’n �,4 miljoen(6,3%). Hierdoor zal 
de totale woningvraag in Duitsland naar verwachting ook verder toenemen. In tegenstelling tot wat men zou 
verwachten bij kleinere huishoudens wijst onderzoek uit dat ook éénpersoonshuishoudens driekamerwoningen 
zoeken in plaats van één- of twee kamerwoningen8.

Na de snelle groei van het aantal woningen aan het begin van de jaren ‘90 is de nieuwbouw sterk afgenomen. 
De groei van de totale woningvoorraad is daardoor een stuk lager geworden. Als gevolg daarvan zal de komende 
jaren de stijging van het aantal huishoudens naar verwachting ongeveer even groot zijn als de stijging van de 
woningvoorraad. Zowel het aantal huishoudens als de woningvoorraad zal tussen �005 en �0�0 stijgen met  
ongeveer �06.000 per jaar. Omdat de obligatiehouder belegt in het object is opname van een beschrijving van de 
hierna genoemde huurwoningenmarkt relevant voor de obligatiehouder.

Jaar  Laagste scenario Gemiddeld scenario

�00� 8�.55�.000 8�.5��.000

�005 8�.5�4.000 8�.869.000

�0�0 8�.006.000 83.066.000

�0�5 8�.�73.000 83.05�.000

�0�0 80.048.000 8�.8��.000

�0�5 78.5�9.000 8�.�96.000

7 Studie Neue Erwerbertypen am Wohnungsmarkt, Empirica AG in opdracht van LBS uit: Handelsblatt ��/��/�3 oktober �005 
8 HSH Nordbank Branchenstudie Immobilien, Immobilien Wohnungsprivatiserungen in Deutschland (september �003)



�6

Koopwoningenmarkt
De Duitse woningmarkt kenmerkt zich door een laag eigen woningbezit (circa 43%9 tegen Nederland 55%).
Een belangrijke oorzaak van dit lage aandeel koopwoningen op de woningmarkt is de samenwerking van het 
Duitse bedrijfsleven met de overheid bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.

Het bedrijfsleven heeft in deze periode een belangrijke rol gespeeld bij de strijd tegen de woningnood. Ten  
behoeve van hun werknemers hebben grote Duitse ondernemingen in die tijd veel woningen laten bouwen die 
vervolgens werden verhuurd aan de werknemers. 
Veel grote ondernemingen zijn ook later op de woningmarkt actief gebleven. In het voormalige Oost-Duitsland 
is het eigen woningbezit erg laag. Ook de grote steden kenmerken zich door een zeer laag eigen woningbezit; in 
Berlijn is het eigen woningbezit slechts ��%�0. In de afgelopen decennia is het eigen woningbezit langzaam toege-
nomen. In de komende jaren zal het eigen woningbezit naar verwachting sterker gaan stijgen. Deze stijging wordt 
mogelijk gemaakt door de ruimere financieringsmogelijkheden bij banken. Duitsers besteden per hoofd van de be-
volking gemiddeld ��,38% (=e 5�5 per maand) van hun netto loon aan wonen, exclusief energie en onderhoud. 

Door de vergrijzing worden de pensioenvoorzieningen in Duitsland steeds verder uitgehold. Dit kan bij de Duitse 
consument leiden tot een verandering in de financiële planning, waarbij de eigen woning in toenemende mate als 
belangrijke pensioenvoorziening zal worden gezien. De verwachting is dat veel grote Duitse ondernemingen hun 
woningportefeuilles zullen afstoten, omdat zij zich meer op hun kernactiviteiten gaan richten. Daarnaast zullen de 
komende jaren naar verwachting ook verschillende overheden hun portefeuilles van de hand doen. Gedeeltelijk 
zal dit plaatsvinden door het verkopen van vrijgekomen huurwoningen uit hun vastgoedportefeuilles (ook wel 

“uitponden” genoemd) en gedeeltelijk door het verkopen van complete vastgoedportefeuilles.

De woningprijzen zijn in de meeste landen in Europa sterk gestegen. Belangrijke oorzaken zijn de sterke stijging 
van het inkomen per huishouden en de daling van de hypotheekrente.
In Duitsland heeft zich echter geen grote prijsstijging voorgedaan. 
De gemiddelde prijsstijging van woningen in Duitsland was vanaf �97� slechts licht hoger dan de inflatie. Verder 
hebben woningprijzen in Duitsland vanaf begin jaren ‘70 de laagste volatiliteit vertoond��. 

Duitse woningen zijn als gevolg van de gematigde prijsontwikkeling en de daling van de hypotheekrente nog zeer 
betaalbaar.

9 EMF September �004, Hypostat �003, European Housing Finance Review
�0 RICS European Housing Review �005, Germany
�� IMF, International Financial Statistics
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De tabel geeft aan dat woningen in Duitsland nog steeds betaalbaar zijn ten opzichte van woningen in  
andere Europese landen. De index betreft de verhouding tussen het besteedbaar inkomen en de huizenprijzen 
(woonlasten).

Betaalbaarheidsindex

Geïndiceerde verhouding huizenprijzen ten opzichte van besteedbaar inkomen, bron: IMF

Daling van de index kan twee oorzaken hebben: óf de huizenprijzen dalen, óf het inkomen stijgt. In de alinea 
boven de tabel wordt gesteld dat het inkomen per huishouden sterk is gestegen de afgelopen jaren en dat de 
huizenprijzen slechts licht hoger dan de inflatie gestegen zijn, hetgeen de verklaring is voor de daling van de index 
in Duitsland(het inkomen is meer gestegen dan de huizenprijzen, waardoor de huizen relatief beter betaalbaar 
zijn geworden).

Opvallend is dat in andere Europese landen deze index, bij ook een sterke stijging van het inkomen, gestegen is, 
hetgeen betekent dat de huizenprijzen ook gestegen moeten zijn, zelfs sterker dan het inkomen. 

In de huidige situatie lijkt de kans op een verdere grote prijsdaling van woningen in Duitsland gering. Het risico 
op prijsdaling is naar verwachting in veel andere landen (zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en 
Spanje) groter dan in Duitsland��.

Huurwoningenmarkt Duitsland
De Duitse huurwoningmarkt is met circa 57% van alle woningen erg groot. 
Duitse banken hebben tot voor kort ook een behoorlijke eigen inbreng van financiële middelen geëist bij de aan-
koop van een woning. Mede hierdoor is de gemiddelde Duitser over het algemeen genoodzaakt om langer te 
huren dan in veel andere landen. Inmiddels zijn de financieringsnormen enigszins versoepeld. 

De sociale verhuur ligt op een gemiddeld niveau. De huurniveaus bij de particuliere verhuur worden voor een  
belangrijk deel beïnvloed door regelgeving van overheidswege. De gemiddelde huurstijging is in de afgelopen 
jaren met �,5% per jaar zeer laag geweest vergeleken met de huurstijgingen in andere EU-landen. Deze relatief 
lage huurstijging was evenwel hoger dan de gemiddelde jaarlijkse inflatie in die periode, die �,38% bedroeg�3.

 Jaar Duitsland Nederland Frankrijk VK Italië Spanje

�985 �00,00 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0

�990   94,8 ���,4 ��8,6 �37,0 ��9,9 �98,9

�003   79,9 �43,� ��4,6 �55,8 �30,7 �88,8

�� The Economist, “In come the waves” �8 juni �005
�3 EIU Country Data juni �005
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Gemiddelde jaarlijkse woningprijsstijging 1990-2004 (in %)

De beperkte huurstijging heeft geleid tot een beperkte stijging van de waarde van huurwoningen. Huren  
bevinden zich in ieder geval op een laag niveau vergeleken met andere Europese landen. De bouwkosten van 
(huur)woningen zijn sinds het begin van de jaren ‘90 wel gestegen. Bestaande huurwoningen kunnen op dit  
moment voor circa e 800 tot e �.750 per vierkante meter worden aangekocht. Aangezien de kosten van nieuw-
bouw exclusief grondkosten meer dan e �.500 per vierkante meter bedragen, is de nieuwbouw van huurwoningen  
voor een groot deel stilgevallen (bron: Deutsches Statistisches Bundesamt). 

Het ontstane overschot aan huurwoningen is hierdoor langzaam aan het verdwijnen. In de meeste regio’s in het 
voormalige West-Duitsland is zelfs weer sprake van schaarste. Slechts in het voormalige Oost-Duitsland is in een 
aantal steden sprake van een grote leegstand.

Deze leegstand is binnen de steden geconcentreerd in de zogenaamde “Plattenbau”, die stamt uit de communis-
tische periode. Een aanzienlijk deel van deze woningen voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen van de 
woonconsument. In veel gevallen is reeds begonnen met de sloop van dit soort woningen. Ook in het komende 
decennium zullen veel van deze woningen aan de woningvoorraad worden onttrokken. De leegstand zal door 
deze grootschalige sloop naar verwachting teruglopen.

Eigen woningbezit (in %)
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Woningbeleggingsmarkt Duitsland
De prijzen op de Duitse woningmarkt zijn (zowel in het koopsegment als in het huursegment) veel minder  
gestegen dan in andere Europese landen. Hiermee lijkt de kans op een prijsstijging groter en het risico van een 
prijsdaling kleiner dan in de rest van Europa. 
De gemiddelde prijsontwikkeling is achtergebleven ten opzichte van wat verwacht zou worden op basis van  
inkomens- en renteontwikkelingen. Het Duitse onderzoeksbureau Feri�4 geeft in zijn halfjaarlijkse rapportage zijn 
verwachtingen weer voor de woningmarkt in Europese landen.

De vooruitzichten ten aanzien van de Duitse woningbeleggingsmarkt zijn volgens Feri positief, aangezien zowel 
de gemiddelde huren van woningen als de gemiddelde waarde in Duitsland naar verwachting harder zullen 
stijgen dan het gemiddelde verwachte inflatieniveau. De kans op prijsdalingen is daarnaast in Duitsland beperkt.  
Uiteraard moet wel rekening gehouden worden met grote verschillen tussen regio’s in West-Duitsland en het 
voormalige communistische Oost-Duitsland.

Conclusies 
De prijsontwikkeling van beleggingsobjecten is voor woningbouwcomplexen in Nederland gestegen tot een  
aankoopfactor van �0 à �5 keer de huurwaarde. Hierdoor kan slechts een redelijk rendement worden geboden 
als tot uitponding van de leegkomende woningen wordt overgegaan.
Op de Duitse vastgoedmarkt worden nog steeds woningbouwcomplexen aangeboden met een aankoopfactor 
van �3 à �8 keer de huurwaarde. Uitponding teneinde een goed rendement te maken is dan niet noodzakelijk. 

In vergelijking met de overige beleggingsalternatieven, zoals aandelen en obligaties, hebben de afgelopen  
jaren vastgoedbeleggingen een aantrekkelijk rendement behaald met beperkte risico’s. Naast het aantrekkelijke 
risico-rendement profiel is een belegging in vastgoed ook in andere opzichten nauwelijks vergelijkbaar met een 
belegging in aandelen of obligaties. 

Bovendien biedt een vastgoedbelegging als gevolg van de indexering van de huurcontracten veelal een goede  
bescherming tegen inflatie. Belangrijke redenen om in vastgoed te beleggen zijn de aantrekkelijke risico-rende-
ment profielen en de spreiding van risico’s in de beleggingsportefeuille.

�4 Feri Immobilien Monitor, Immobilien bis �0�4, �. Halbjahr �005
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Winkel- en horecamarkt
De markt voor winkels en de horeca is in jaren niet zo goed geweest als in de huidige tijd. De conjunctuur zet door, 
dat heeft een positieve uitwerking op de bestedingen van de Duitsers. Deze nemen toe en de verwachting is dat 
deze lijn doorzet in de komende jaren

De nominale consumentenuitgaven komen volgens het Statistisches Bundesamt (augustus �006) op een histo-
risch hoogtepunt met meer dan 390 miljard euro in �006. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat 
de kosten voor energie zijn toegenomen en door de onzekere economische situatie in Duitsland ook de spaar-
quote is opgelopen. Desondanks zijn de bestedingen voor consumentenartikelen toegenomen in het laatste jaar. 
De verwachting voor de komende jaren is dat de Duitsers consumentenartikelen zullen blijven aankopen. Dit 
wordt niet alleen veroorzaakt door de aantrekkende economie, maar bv. ook door de inmiddels verruimde winkel-
openingstijden in Duitsland. 
Een andere trend die zich momenteel voordoet is de toename van het aantal filiaalwinkels en shoppingcenters in 
de steden. Door deze trend neemt het aantal vierkante meters verkoopvloer oppervlak toe van ��8 miljoen m² 
in �005 naar ��5 miljoen m² in �0�0. De nieuwe winkels vestigen zich naar verhouding vooral in het oosten van 
Duitsland. 

De horeca in Duitsland kent ook een duidelijke opleving. De omzet is in �003 toegenomen met � miljard euro tot 
meer dan 44 miljard euro. Door de toename van het toerisme is de verwachting dat de omzet in de horeca zal 
blijven toenemen in de komende jaren.

Bron: Statistische Bundesamt Deutschland, �006

Totale horeca   �00� �00� �003

Werkenden in horeca x �.000 �.08� �.033 �.�66

Omzet  Milj. Euro 4�.00� 39.68� 44.�98

Totaal bruttoloon  Milj. Euro 9.�95 9.006 �0.0�5

Investeringen  Milj. Euro �.434 �.�94 �.�9�
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6 Lokale markten

Inleiding
Een beleggingsbeslissing dient een weloverwogen beslissing te zijn gebaseerd op de te verwachten ontwikkeling 
van de betreffende vastgoedbelegging in de lokale markt.
De macro-economie heeft invloed op het rendement en het toekomstperspectief van de vastgoedbelegging, maar 
ook de lokale economische omstandigheden beïnvloeden de investeringsbereidheid van bedrijven en oefenen zo 
invloed uit op de vraag naar woningen.
Direct van invloed zijn de ontwikkeling van de inflatie en de rentevoet, meer indirect is de invloed van het consu-
mentenvertrouwen en de economische groei.

Dresden

Geschiedenis van Dresden
“Het Florence aan de Elbe” zo wordt de Europese kunst- en cultuurmetropool ook vaak genoemd. Deze naam 
werd voor het eerst door Johann Gottfried Herder gebruikt, toen hij de stad destijds geestdriftig als het “Duitse 
Florence” beschreef.
De talrijke prachtige, barokke bouwwerken, de schitterende kunstschatten en niet in de laatste plaats de fantas-
tische ligging aan de Elbe gaven de stad deze naam.
Maar ook J.W. von Goethe liet zich enthousiast over de stad uit: “Dresden een oord, dat wonderschoon is…….”. 
Het bombardement van �3 februari �945 – Dresden was één grote ruïne – liet veel open plekken achter, inmiddels 
zijn veel van de imposante bouwwerken herbouwd.

De projecten in verband met de wederopbouw en restauratie waarmee men in de DDR-periode begonnen was, 
zijn de in de jaren na de hereniging duidelijk geïntensiveerd en worden verder in een hoog tempo gerealiseerd, 
zodat de opbloeiende stad weer het aanzien waardig is en zijn oude glorie zal herleven.

Dresden vormt het middelpunt van het dichtbevolkte gebied van het Boven-Elbedal en ligt in landschappelijk 
opzicht fraai in het weidse rivierdal in de vorm van een grote bocht aan de rand van de Lausitzer Granitplatte, om-
geven door zacht glooiende heuvelruggen. In het noorden bevindt zich de Dresdner Heide, in het zuiden grenst 
de stad aan de uitlopers van het oostelijk Ertsgebergte, terwijl het Elbsandsteingebirgte in het oosten ligt. 

 

Interieur Frauenkirche
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Binnen de stadsgrenzen leven momenteel ca. 500.000 mensen. De Elbe stroomt over een afstand van circa �5 
kilometer en met een breedte van maximaal ��0 meter door Dresden heen en verdeelt de stad op de linker- en 
rechteroever in Alt- en Neustadt.

Dresden werd voor het eerst in het jaar ��06 in de annalen vermeld, het kreeg in ���6 stadsrechten en was tot 
aan het einde van de �5de eeuw betrekkelijk onbelangrijk.
Pas toen in �485 de Albertijnse tak van het Huis Wettin Dresden tot residentie (tot het begin van de �0e eeuw) 
koos, groeide het historische belang. Het stedenbouwkundige beeld kreeg in de loop van de eeuwen zijn huidige  
karakter, de grootse architectuur in de stijl van de (neo-)barok, het classicisme en de neorenaissance hebben  
Dresden wereldberoemd gemaakt.

Met name in de regeringstijd van Frederik August I, beter bekend als August de Sterke, en zijn zoon Frederik 
August II (als koning van Polen August III) was er in Dresden sprake van een grote bouwactiviteit. Doordat er 
in de naaste omgeving veel zilver werd aangetroffen en door een bloeiende economie was het Huis Wettin rijk 
geworden, zodat voor de vorsten pracht en praal werkelijkheid konden worden. 

August de Sterke wilde van Dresden het “Venetië aan de Elbe”maken, de stad naar het water toe openen en de 
rivier bij de vormgeving van de stad betrekken. Hiervoor kon hij vele kunstenaars van naam zoals de architect  
M.D. Pöppelman en de beeldhouwer B. Permoser enthousiast maken; zij schiepen de Zwinger- een voor de  
wereld uniek bouwwerk- in de barokstijl.

Wanneer men van de Neustadt – op de rechter Elbeoever – naar de Altstadt aan de overzijde kijkt, dan wordt men 
overweldigd door de aanblik van het panorama. Vooral bij zonsondergang wordt de toeschouwer gefascineerd 
door het silhouet met Frauenkirche, Hofkirche, Schloss en Semperoper.
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De verschillende kunstschatten van de stad hebben wereldfaam. In de Augusteïsche periode werden niet  
alleen talrijke kunstenaars (bijv. de schilder Bernardo Bellotto) naar Dresden gehaald, maar werden tevens  
diverse kostbare collecties aangekocht. Daaronder zijn wereldberoemde schilderijen te vinden – zoals Rafaëls 

“Sixtijnse Madonna” (Gemäldegalerie Alter Meister) en vele schilderijen van Nederlandse meesters (o.a. Rem-
brandt). In de �9e eeuw beleefde de stad opnieuw een bloeiperiode. Weer waren talrijke bekende kunstenaars in  
Dresden werkzaam – componisten zoals Robert Schumann, Richard Wagner en Carl Maria von Weber schiepen in 
de stad belangrijke werken. In deze tijd ontstonden ook de classicistische bouwwerken zoals de Sempergalerie en 
de Altstädter Wache. Nog steeds is het culturele aanbod van de stad met zowel eersteklas concerten, opera- en 
toneelvoorstellingen als festivals van een hoog niveau.

De huidige hoofdstad van de deelstaat Vrijstaat Saksen is de zetel van de minister-president alsmede van de  
Landdag; de stad heeft nog steeds een grote economische betekenis. Meer dan �00 banken en verzekerings-
maatschappijen zijn in Dresden gevestigd, vele grote concerns hebben in nieuw projecten geïnvesteerd. 

Er ontstaan kantoorpanden en passages met aantrekkelijke winkels en restaurants, het gastvrije Dresden nodigt 
uit tot flaneren en logeren. Voor de bezoeker is een romantisch tochtje met de stoomboot op de Elbe de moeite 
waard. 

Uitstapjes naar de fraaie omgeving lonken, heel dichtbij liggen de porseleinstad Meissen en de Sächsische 
Schweiz.

 
MeiBen met de Albrechtsburg en de Dom.
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Economie Dresden
De economie van Dresden groeit. Er wordt jaarlijks een vergelijking gemaakt tussen de 50 grootste steden van 
Duitsland. Hierin komt Dresden in het jaar �006 zeer gunstig naar voren, ten aanzien van:
 −  De gemeentelijke investeringen: plaats �
 −  Groei van het BBP per hoofd van de bevolking: plaats �
 −  Groei van de productiviteit: plaats �
 −  Aandeel van hoogopgeleiden: plaats �
Bron: gemeente Dresden

Ook in vergelijking met de regio en het gemiddelde van het land, laat Dresden een sterke economische groei zien. 
De stijging van het BBP �003/�004 en �005/�006:
Dresden: 6,8% Sachsen: �,8% Duitsland: �,7%
Dresden: circa 8,0% Sachsen: 4,�% Duitsland: �,7%

De kracht van de groei van de economie komt hoofdzakelijk doordat de stad optimaal gebruik maakt van de  
aanwezige kennis in de stad. De technische universiteit van Dresden behoort tot één van de beste van Europa. 
Daardoor worden veel bedrijven door de stad aangetrokken. Het gaat daarbij vooral om: de micro technologie,  
ICT, biotechnologie en nanotechnologie. Naast de kennisintensieve technologieën zijn de bouwindustrie en het 
toerisme sterk toegenomen.

Bron: gemeente Dresden, maart �006 

Dresden ontving in �005 in totaal 6 miljoen toeristen. Een deel daarvan overnacht in de stad. In de bovenstaande 
tabel is af te lezen dat het aantal overnachtingen percentueel stijgt. Naar verwachting zal deze trend zich voort-
zetten. Dresden werkt hard werkt aan haar imago en ontplooit veel activiteiten om het bezoek aan de stad zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken. Het aantal bezoekers blijft stijgen en de mensen blijven gemiddeld ook langer in 
de stad. In de onderstaande tabel is de totale omzet van het toerisme weergegeven. De omzet stijgt gestaag van 
4�� miljoen euro in �003 met �5% naar 48� miljoen euro in �005. In het jaar �00� is er een daling te zien in de 
opgaande lijn, dit komt door de overstromingen in dat jaar.

Omzet toerisme in mln Euro

Jaar Bezoekers (met overnachting) Overnachtingen

�993 	 48�.749  	 �.009.460 

�995 	 744.400  	 �.6�0.338 

�997 	 840.7��  	 �.804.340 

�999 	 �.0�3.493  	 �.�38.53� 

�00� 	 �.�49.�58  	 �.49�.434 

�003 	 �.�03.537  	 �.349.98� 

�004 	 �.�35.3�6  	 �.639.0�0 

�005 	 �.346.787  	 �.949.��5 

verschil ‘04 en ‘05  8,3%  10,5%

m
ln

 E
ur

o

Jaar
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Het tijdschrift ‘Capital’ heeft in �005 vooruit gekeken en prognoses gemaakt voor Dresden het jaar �0��.
Hieruit volgen de volgende cijfers:
 −  Groei van de economie +��,�%
 −  Groei van het aantal arbeidsplaatsen +3,8%
 −  Groei van de koopkracht per hoofd +�6,9%
 −  Groei van het aantal inwoners +�,5%

De groei van de stad zal dus doorzetten op zowel economisch als demografisch gebied. Het belangrijkst is dat de 
koopkracht sterk zal toenemen. De mogelijke bestedingen van de inwoners zullen ook toenemen. 

Winkel- en horecamarkt Dresden
De detailhandelsoppervlakte heeft zich in Dresden sinds �990 verviervoudigd. In Dresden is er een gemiddelde 
verkoopvloeroppervlakte van �,7 m² tegenover �,3 m² gemiddeld per hoofd van de bevolking in Duitsland.
Er zijn verschillende winkelcentra ontstaan in de binnenstad. Er zijn in de oude binnenstad 550 winkels en  
��� horeca gelegenheden. Dit komt neer op een totaal van �30.�09 m² verkoopvloeroppervlakte. In de binnen-
stad bestaat 40% van het totale winkeloppervlak uit filiaalwinkels. De hoofdwinkelstraat, de Prager Straße,  
bestaat voor ongeveer 80% uit filiaalwinkels.

Kaart Duitsland met Stad Dresden ligging
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In het centrum van Dresden is de winkelmarkt verdeeld in het oude en nieuwe deel van het centrum. Volgens het 
onderzoeksrapport staat Dresden samen met o.a. Berlijn en Hannover op een punt waarin de huren van de detail-
handelszaken versneld zouden kunnen stijgen of vertraagd kunnen dalen. Gezien de sterk groeiende economie is 
de verwachting dat huurprijzen in Dresden zullen opschuiven in de richting van Wiesbaden, Münster en Keulen.

Woningmarkt Dresden
In de komende jaren zal de bevolking van Dresden blijven toenemen. Naar verwachting ongeveer met �,5%.  
Verder zal de samenstelling van de bevolking ook wijzigen. Dit komt door de verdergaande vergrijzing. In �990 
was �0,5% van de bevolking ouder van 60 jaar, in �003 was dit al �7,4%. De vergrijzing heeft ingrijpende gevol-
gen voor de woningmarkt. Er komen meer éénpersoonshuishoudens, die andere eisen aan woningen stellen.
Het aantal één- en twee persoonshuishoudens was in �99� 65% van het totale aantal huishoudens, in �003 was 
dit al 76%. Deze markt groeit en zal in komende jaren blijven groeien.
(bron: Wohnungsmarktbericht Dresden �004).

Koopwoningenmarkt Dresden
De koopwoningenmarkt in Dresden is erg klein, maar groeit geleidelijk. In �990 was slechts 7% van het totale 
aantal woningen een koopwoning. Dit percentage is in �00� toegenomen naar �3%. Traditiegetrouw is het 
overgrote deel van de woningen dus bestemd voor de huurmarkt. Door de versoepelde normen van de banken 
om een hypotheek af te sluiten zijn de mogelijkheden voor een koopwoning in de laatste jaren gegroeid. Dit is 
bovendien versterkt door een stabiel lage rentevoet. 

Huurontwikkeling in Duitsland, jan. 1991 maart, 2005

Huurwoningenmarkt Dresden
De huurwoningenmarkt in Dresden is sterk verdeeld, zowel in prijs als in kwaliteit. Dit is vooral afhankelijk van de 
locatie in de stad. Het oude centrum van de stad wordt momenteel buitengewoon fraai gerenoveerd. Dit trekt veel 
toeristen naar de stad en deze combinatie maken het (oude) centrum erg gevraagd als woonlocatie. Buiten het 
centrum liggen nog verschillende wijken die nog gerenoveerd moeten worden. De woningen die gebouwd in de  
socialistische periode zijn vaak onbewoonbaar en staan grotendeels leeg. Dit vertekent de statistieken wel enigszins. 
Er is namelijk daardoor veel leegstand en een laag huurniveau. De Mietspiegel van Dresden komt voor nieuwbouw 
woning kleiner dan 95 m² uit op een gemiddeld huurniveau van e 7,�0 per m² per maand. In het gerenoveerde 
centrum van de stad echter worden beduidend hogere huren betaald die soms de e ��,00 halen. Op papier zouden  
er voor iedereen voldoende woningen in de stad zijn. Deze woningen voldoen echter niet meer aan de huidige 
wensen van de huurders. Er zullen dus veel van de oude woningen vervangen moeten worden door nieuwe. 
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An der Frauenkirche en Neumarkt
Het oude centrum van de stad worden op dit moment weer opgebouwd, in de stijl van rond �870. Daarbij  
wordt het toenmalige stratenpatroon in ere hersteld. Deze ontwikkeling maakt de stad weer aantrekkelijk voor de 
toeristen, maar ook voor de eigen bevolking. An der Frauenkirche en aan de Neumarkt ontstaan fraaie horeca-
gelegenheden die een mooi uitzicht bieden over het plein en de Frauenkirche. Naast de ontwikkeling van horeca 
zijn er verschillende passages die uitkomen op het plein rond de kerk. In de nieuw gebouwde panden aan de 
Neumarkt zijn ook kantoren, hotels en woningen gevestigd. Deze menging van stedelijke functies maakt het oude 
centrum van de stad erg levendig en aangenaam om te wonen, te werken of te recreëren.

Conclusies
Er kan worden geconcludeerd dat de economie op dit moment sterk groeit en dat naar verwachting deze 
trend onverminderd zal doorzetten. Vooral de kennisintensieve industrie zet deze trend in, mede gesterkt 
door de hoogopgeleiden van de technische universiteit Dresden. Andere trekkers van de economie zijn de 
bouwsector en het toerisme, deze leveren de stad jaarlijks miljarden euro’s op. Door deze successen blijft de 
stad haar aantrekkingskracht houden voor werkenden en jonge gezinnen. Desondanks zal de ingezette  
vergrijzing van de stad doorzetten. De vergrijzing heeft gevolgen voor de vraag naar woningen. Het aanbod van 
de woningen zal de komende jaren moeten worden aangepast aan de vraag. Dit betekent dat er meer gebouwd 
zal moeten worden voor één en twee persoonshuishoudens. 
Mede door het schitterende centrum van de stad komen er steeds meer toeristen naar de stad. Omdat er steeds 
meer te doen en zien valt, blijven de toeristen gemiddeld ook steeds langer in de stad. Dit is erg gunstig voor de 
hotels, bars en restaurants. 

Het aangekochte winkel- en wooncomplex vanaf de Rampischen Strasse met zicht op de Frauenkirche
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De katholieke Hofkirche : de huidige kathedraal St.Trinitatis van het bisdom Dresden/Meissen (voormalige Hofkirche) is met 4.800 m² de 
grootste kerk van Saksen. In de stijl van de Italiaanse hoogbarok is deze als pendant van de Frauenkirche tussen �738 en �755 ontstaan.
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7 Beleggingsobjecten

Inleiding
Alvorens objecten worden aangekocht vindt uitvoerig onderzoek plaats naar de regionale- en lokale marktom-
standigheden, de huur- en koopprijzen, het marktvolume, de nieuwbouw, de leegstand, de ligging van het object 
in relatie tot zijn omgeving, de ontwikkeling van de wijk, het verkeerscirculatieplan, de stedenbouwkundige 
visie, het vigerend bestemmingsplan, de mogelijk toekomstige veranderingen die van invloed kunnen zijn op de 
waardeontwikkeling, de bouwkundige- en technische staat in combinatie met de onderhoudsplanning voor de 
komende �0 jaar, het milieu en mogelijke verontreinigingen, de huidige marktwaarde, de juridische status van de 
huur- en koopcontracten, de hoogte van de servicekosten, de afgegeven borgstellingen en (huur)bankgaranties, 
de solvabiliteit van de (met name commerciële) huurders, kadastrale recherche, de taxatie van de bank, de verze-
kering en eventuele uitzonderingen, de beheermogelijkheden, enz. 

Bij de aankoop blijft het belangrijkste criterium de kwaliteit van de locatie, nu en in de toekomst. Deze is bepalend 
of bij de verkoop in de toekomst voldoende verkoopwinst ontstaat om de hypotheek en met name de obligaties 
te kunnen aflossen.

Bij de aankoop van objecten wordt gezocht naar een zodanige kwaliteit, dat het zelfs in Duitsland, waar een  
beperkte “uitpondcultuur” bestaat, mogelijk is om het object op te splitsen en de winkels, kantoren en woningen 
individueel te verkopen. 
Het fonds zal hier echter slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toe overgaan. 
Het voornemen is om een constante huurstroom tot stand te brengen.

Het object wordt aangekocht door Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. (de Vastgoedeigenaar). 
Uit de exploitatie van deze vastgoedeigenaar wordt de rente op de obligatielening voldaan.

De aankoopsom van dit object, de taxatie van de taxateurs van de hypotheekbank en de externe taxatie van het 
internationaal werkend makelaarskantoor DTZ Debenham, is als volgt:

Het object is verzekerd via verzekeringsmakelaar Unita.

Object  Koopsom  Banktaxatie  Taxatie DTZ Debenham

An der Frauenkirche-Dresden €	�6.950.000 €	�5.300.000 €	�7.�00.000

Object  Opstal  Premie  Maatschappij

An der Frauenkirche €	�4.��5.000 €	 �3.��3 	 Victoria



40

Gevelfragment An der Frauenkirche

Gevelfragment Salzgasse
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Object An der Frauenkirche te Dresden 

Beschrijving An der Frauenkirche hoek Neumarkt
Voor de volledige verwoesting in de Tweede Wereldoorlog was de Neumarkt het representatieve centrum van 
de oude binnenstad van Dresden. Hier stonden talrijke barokke burgerwoningen en de Frauenkirche. De protes-
tantse “preekkerk”werd vanaf �7�7 volgens het ontwerp van de bouwmeester George Bähr gebouwd, hij liet zich 
inspireren door de architectuur van de Italiaanse koepelgebouwen. In �743, nadat Bähr in �738 gestorven was, 
voltooide zijn leerling Johann Georg Schmid het 95 meter hoge barokke gebouw met zijn monumentale koepel. 
De bombardementen in Dresden op �3 en �4 februari �945 kon de Frauenkirche nog weerstaan. De daarna in 
de stad optredende vuurstorm stopte echter ook niet voor het zandstenen gebouw, zodat de uitgebrande kerk 
tenslotte op �5 februari �945 instortte.
De officiële wederopbouw begon op �7 mei �994; op 30 oktober �005 werd het sacrale bouwwerk voltooid. 
Hiervoor werden ook de uit het puin geborgen stenen gebruikt. Het geweldige plan werd o.a. gefinancierd door 
particuliere giften en sponsors.

De Stad Dresden heeft besloten de gehele oude binnenstad in zijn oude glorie te herbouwen. Vele gebouwen 
zijn reeds gerealiseerd. Het Taschenbergpalais (thans hotel Kempinski), de Kreuzkirche, het Altes Landhaus  
(thans stadsmuseum), de beroemde Semperoper, De Zwinger (thans porseleinmuseum), de Hofkirche, het Resi-
denzschloß (waarin thans diverse musea gehuisvest zijn), de Fürstenzug (het buitenfront van de lange gang,  
ca. �0� meter, met de 35 vorsten van het Huis Wettin) en de schitterende Elbe promenade “Brühlsche Terrasse”. 
Binnenkort volgt de renovatie van het Johanneum, het voormalige stalgebouw aan de Neumarkt en inmiddels 
is men al begonnen met de bouw van de tegenoverliggende gebouwen aan de Neumarkt. Hier zullen winkels, 
(senioren) woningen en kantoren worden gerealiseerd. 
Onder de Neumarkt heeft de Nederlandse firma Q-park een grote parkeergarage gerealiseerd. De eveneens  
Nederlandse Bouwgroep Kondor Wessels/Prisco uit Rijssen heeft onlangs het winkelcentrum en de uitbreiding 
van het hotel Hilton opgeleverd. 
Direct tegenover het gekochte complex staat de Frauenkirche en aan de noordelijke zijde van het complex is het 
Coselpalais (thans kantoren en restaurant) in ere hersteld. 
Tussen het Coselpalais en het Hilton bevindt zich de Munzgasse die met zijn vele terrassen de toegangsweg vormt 
naar de oever van de rivier de Elbe.
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Met het neerhalen van de steigerdoeken, met daarop de tekening van het complex, werd in het najaar �006 het 
gebouw onthuld. De voorbijgangers stonden vaak met open mond in de warme herfstzon de stralende gevels 
te bewonderen. Zes gebouwdelen werden historisch getrouw herbouwd. De architecten Kai Uwe Kiessling en 
Matthias Peikert hebben de zeer gevarieerde barokke vormtaal in oude luister hersteld. De bijzondere compositie 
van zandsteen en traditioneel geconstrueerde houten kappen geven het complex een zeer luxe uitstraling. Twee 
hervonden zandstenen zijn weer in de gevel opgenomen. Eén in de fries van de gevel van huis Schwan als sluit-
steen en de andere als balkstuk in de vorm van een meisjeshoofd bovenin de uitstekende hoekerker. De Neumarkt 
Kurier, een maandelijkse uitgave van de Stad Dresden, schreef in haar nummer van maart �007 lovende woorden 
over de kwaliteit van het complex. De oude huizen hadden bijzondere namen als Schwan, An der Frauenkirche �3 
(�747), huis Zur Glocke (�708), no. �4, met in goud op de gevel : Bis hierher hat uns der Herr geholfen.
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In de �8e eeuw werd het hoekhuis An der Frauenkirche en Rampischen Strasse gebouwd. Dit was het steden-
bouwkundige en kunstzinnige hoogtepunt van de het gehele gebied aan de Neumarkt. Büttner Valentin Kolbe 
gaf in �7�6 opdracht tot de bouw. Het oorspronkelijke balkonelement met het vrouwenmasker, in zandsteen 
uitgehouwen, vormt een fraaie afsluiting. 

Het huis Rampischen Strasse 3 kwam in de �8e eeuw gereed en het naastgelegen huis no. 5 met erker werd in �7�� bakker Richter betrokken. 
De nieuwe zandstenen balustraden zijn geheel in de oude barokke stijl uitgehouwen en asymmetrisch in de gevel geplaatst.
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Huis Rampischen Strasse 7 vormt het hoogtepunt van het gehele complex. De rijk versierde gevel met prachtige erker is wederom geheel in de 
�8e eeuwse stijl herbouwd. De toenmalige beroemde architect George Haase zou het zien van deze bijzondere bouw deugd doen. 
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Aan de andere zijde van het complex in de Salzgasse bestaat het eerste huis uit een gevelwand uit de �8e eeuw, het tweede deel wordt  
gevormd door een eigentijdse, licht klassieke, nieuwbouw. Van het dit deel waren geen oorspronkelijke tekeningen of foto’s meer beschikbaar.  
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Het achterliggende perceel zal worden bebouwd in dezelfde stijl en zal senioren woningen of een vijfsterren hotel 
bevatten.

Het geheel nieuw gebouwde complex omvat woningen, horeca, winkels, kantoren en een klein viersterren  
hotel. In de uit twee lagen bestaande kelderverdiepingen zijn bergingen, opslagruimten en een parkeergarage  
(�9 plaatsen) gerealiseerd. De toegang naar de parkeergarage, middels twee autoliften, bevindt zich aan de  
achterzijde in de Salzgasse. 
Op de begane grond liggen winkels en restaurants, een passage en de hotelingang. Voor het complex an der 
Frauenkirche hoek Neumarkt worden terrassen geplaatst die een fantastisch uitzicht bieden op de Neumarkt en 
de Frauenkirche en op de zuid-westzijde zijn gelegen. 
De passage in het complex zal te zijner tijd worden verlengd in de nog te realiseren achterliggende bebouwing. 
Op de eerste verdieping bevinden zich kantoren en restaurants die via luxe binnentrappen vanaf het restaurant-
gedeelte op de begane grond bereikbaar zijn.
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De tweede en derde verdieping is geheel verhuurd aan de Deutsche Kredit Bank die daar haar hoofdvestiging in 
Saksen onderbrengt. Aparte liften en entrees vanaf de Salzgasse geven de bankemployees toegang tot dit kan-
toordeel.

Op vierde verdieping wordt het vier plus sterrenhotel Kurfürstenhof gevestigd met �� zeer ruime suites (�6 m² tot 
6� m²). Dit bijzondere hotel legt zich naast de toeristen toe op de gastdirigenten en zangers van de Semperoper. 
Het hotel heeft een Wellness ruimte en een in het hart van het complex gelegen terras met uitzicht over Dresden 
en op de Frauenkirche. 
Aansluitend is de Business Club Saksen gevestigd met beroemde leden als Prins Albert en de minister president 
van Saksen Herr Prof.Dr. Georg Milbradt. 
Op de bovenste drie verdiepingen bevinden zich 6 appartementen met een oppervlakte variërend van 80 m²  
tot ��5 m².

Direct voor de deur zijn alle stedelijke voorzieningen voorhanden. Winkels voor dagelijkse boodschappen tot zeer 
luxe gebruiksartikelen. Restaurant en terrassen, de Opera, musea, kerken, de Zwinger, hotels, de oever van de 
Elbe, het station en de Pragerstrasse, de grote winkelpromenade, kortom alles wat een mens nodig heeft treft hij 
in een straal van enkele stappen lopen aan. Daarnaast struikelen de bewoners van de oude binnenstad over de 
momenteel 6 miljoen toeristen die elk jaar komen en daarmee, na München, Dresden toeristenstad nummer twee 
van Duitsland maken. 

Het complex in Dresden ligt op een hoogte van ��3 m NormalNull (=NAP) zodat de regelmatig stijgende rivier de 
Elbe geen bedreiging vormt voor het complex.
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Aankoop 
Het nieuw gebouwde complex is gekocht van de V.V.K. Unternehmensgruppe, kantoorhoudende aan de  
Degelestrasse � te 0�3�4 Dresden. Deze firma heeft zijn sporen in de renovatie en klassieke nieuwbouw verdiend 
en met het gerealiseerde complex een prestatie van formaat geleverd.

Het object is op �7 juli �006 bij notaris Heberit Heckschen te Dresden getransporteerd en in nauwe samenwerking 
met notaris Braunfels te Düsseldorf aangekocht voor een bedrag van e �6.950.000 K.K. (NB. de vraagprijs was  
e �8.500.000). Kadastraal staat het object bekend als: Dresden-Altstad I, Neumarkt Quartier II – An der Frauen-
kirche, Bebauungsplan 6�6, Flurstücke:9�-98, �533/4, �533/5.
De oppervlakte van de grond is �.3�8 m�. De totale oppervlakte van complex is 6.508 m�.

V.V.K. Unternehmensgruppe heeft het complex in de periode �005-�007 gebouwd en was voordien al eigenaar 
van de grond.
De reden van verkoop is dat V.V.K. een ontwikkelaar is, die na realisatie, door middel van de verkoop weer finan-
ciën ter beschikking krijgt om nieuwe ontwikkelingen tot stand te brengen.

Huurders
De meeste huurders zijn lokale ondernemingen met een goede solvabiliteit. De hoge aantrekkingskracht van 
de herbouw van het oude centrum veroorzaakt een enorme aantrekkingskracht van bewoners (Dresden heeft 
500.000 inwoners) en miljoenen toeristen per jaar.
Het gevolg is dat ondernemers zich graag in deze druk bezochte omgeving willen vestigen.

Restaurant Chio, wordt geëxploiteerd door de heer Manfred Chiodetti, hij heeft reeds zeven andere horeca gele-
genheden in Dresden. Er mag verondersteld worden dat hij gedegen kennis heeft van de lokale horeca markt.

Rank & Büttig, wordt geëxploiteerd door de heren Thoralf Rank en Uwe Büttig. Zij hebben ook ruime ervaring in 
het centrum, met name rond de Frauenkirche, waar zij zes andere horecagelegenheden uitbaten.

Martin & Schön Schokolade, deze zaak is gespecialiseerd in luxe chocolade artikelen. 

ArtFood GmbH, een Italiaans specialiteiten restaurant met een open keuken waar de gerechten vers klaar  
gemaakt worden.

Huurdersoverzicht   Huur e/m� m expiratiedatum  jaarhuur %

Chio 34 490 � december �0�� €	 �0�.070 ��

Rank & Büttig, 30 66� � december �0�� €	 �40.�35 �4

Martin & Schön 5� 59 � januari �0�7 €	 35.980 �

Art Food GmbH �6 363 � juni �0�7 €	 ���.493 7

BM Geschenke 86 59 � 0ktober �0�6 €	 60.893 4

Drescher Tourist 36 ��3 � oktober �0�� €	 97.75� 6

Fürst Romantik 69 6� � januari �0�7 €	 49.8�� 3

Evangelische Beh.hilfe 70 57 3� december �0�6 €	 47.737 3

Weinhandel Walter 8� 3� � juli �0�7 €	 3�.080 �

Deutsche Kredit Bank �� �.967 � november �0�6 €	 �89.703 �7

Kurfürstenhof �5 �.405 � juni �0�� €	 �58.456 �5

Forum Tiberius �� �68 � juni �0�7 €	 ��.4�5 �

Begane grond met huurgarantie 34 378 - €	 �53.404 9

Woningen (6) �� 586 3 mnd, onbepaald €	 84.605 5

Totaal  6.508  €	 1.684.645 100%
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BM Geschenke & Ambiente, wordt geleid door Brigit Müller. Zij heeft al enige andere winkels in Dresden. Op deze 
plaats worden vooral lokale kunstwerken verkocht en daarnaast boeken, textiel en lederwaren.

Drescher Tourist, hier worden lokale reizen en excursies georganiseerd. Daarnaast is hier de mogelijkheid om  
hotels, kaarten voor musea of voor de opera te reserveren. Tevens worden souvenirs verkocht. 

Fürst Romantik, is een bloemenshop. Hier worden bloemen en aanverwante artikelen verkocht.

Evangelische Behindertehilfe Dresden, dit is een winkel/kantoor voor de gehandicapten zorg in de stad Dresden. 
Zij verkopen souvenirs en eigen gemaakte producten.

Weinhandel Walter, dit is een exclusieve wijnhandel. In het huurcontract is opgenomen dat de zaak uitsluitend in 
wijn handelt en geen souvenirs of aanverwante artikelen mag verkopen.

Deutsche Kredit Bank GmbH, is het kantoor dat zorgt voor het beheer van kantoren, hotels en woningen.
Deze bank heeft met deze nevenactiviteit in �005 een jaaromzet van meer dan e �5 miljoen behaald. 

Kurfürstenhof Hotel, dit wordt een bijzonder hotel op de 5e en 6e bouwlaag van het complex. Er worden kamers 
verhuurd aan mensen die graag Dresden vanuit het hart van de stad willen beleven met uitzicht op de Frauen-
kirche. Daarnaast worden er suites verhuurd. Hierbij richt men zich hoofdzakelijk op de dirigenten, zangers en 
muzikanten die als gast optreden in de Semper Opera.

Forum Tiberius, dit is een internationale organisatie voor cultuur en economie. Zij huren op de bovenste verdie-
ping kantoorruimte. Er is gekozen voor Dresden vanwege de sterke economische groei in combinatie met het rijke 
culturele aanbod met internationale allure.

Het risico van de huurders is gespreid. Er zijn verschillende branches in het object vertegenwoordigd. 
De nadruk ligt op de toeristen branche. Alle huurders zijn onderzocht op hun solvabiliteit.
In Duitsland wordt er een zgn. Bonitätsindex aangehouden. Deze loopt van �00 tot 600. Deze score wordt  
opgebouwd uit verschillende financiële aspecten van het bedrijf, zoals: het vermogen, de liquiditeit, snelheid  
van betalen, brancherisico en het kredietrisico. Deze index wordt opgesteld, bijgehouden en onderzocht door 
Creditreform. Dit is de Duitse variant tegenhanger Graydon.

De huurders van het object ‘An der Frauenkirche’ hebben een goede solvabiliteit. De index loopt bij de huurders 
van �84 tot �57. Gemiddeld in Duitsland 300. Op basis van deze index mag gesteld worden, dat de huurders 
gedegen partijen zijn. Elk jaar wordt de solvabiliteit van de huurders gecontroleerd.

Betreffende een deel van de begane grond lopen nog huuronderhandelingen. Deze ruimten zijn financieel afge-
dekt middels een zogenaamd eerst verhuurcontract, derhalve betaalt de verkoper de huur vanaf de oplevering 
tot op het moment dat een eerste geschikte huurder(s) is gevonden. Deze huurder dient aan bepaalde uitgangs-
punten te voldoen ten aanzien van huurprijs, lengte huurcontract en solvabiliteit.

Huurtermijnen
De gemiddelde huurtermijn van alle huurders, uitgaande van een tienjarige huurtermijn voor de woningen,  
bedraagt ��,6 jaar. 

Huurprijzen
In het kantoren huuronderzoek van �006, uitgevoerd door Aengevelt Research, zijn na een kleine inzinking de 
prijzen weer aan het stijgen naar het niveau van vóór �00�. De gemiddelde huurprijs in Dresden is e ��,00 per 
m² per maand.
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Uit het woningen huuronderzoek van �006, uitgevoerd door Aengevelt Research, blijkt dat de huren eveneens 
aan het stijgen zijn. Er bestaan echter sterke verschillen tussen de onderscheiden wijken. De gemiddelde huurprijs 
in Dresden is e 5,50 per m² per maand. 
Voor winkels en horeca is geen onderzoek gedaan. Na mondeling en schriftelijk overleg met enkele lokale  
makelaars en deskundigen blijkt dat het huidige niveau voor winkels op A� locaties Dresden gemiddeld tussen de 
e 50-�00 per m² ligt en voor horeca gemiddeld tussen de e �5-60 per m².

Servicekosten
De servicekosten zijnde de energiekosten, huismeester, tuinman, opstal- en glas- verzekering alsmede de onroe-
rende zaakbelasting enz., bedragen ca e 5,50 per m² per maand.

Onderhoud
Op basis van de technische rapportage is een inschatting gemaakt van de jaarlijkse onderhoudskosten. Gelet op 
de uitstekende bouwkundige staat van het object, dat in juli �007 wordt opgeleverd en door het onafhankelijk 
taxatiebureau DTZ Debenham als zodanig beoordeeld is (zie bijlage), wordt een percentage van �,�5% per jaar 
van de huurinkomsten gereserveerd. 
Ten behoeve van toekomstig onderhoud is een �0 jarenplan opgesteld en in de exploitatie een financiële voor-
ziening opgenomen.

Gevelfragment aangekochte complex An der Frauenkirche.
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De voormalige residentie van het Huis Wettin, waarvan de gebouwen om drie binnenplaatsen zijn gegroepeerd, is gebouwd in de periode van 
de ��e tot aan het einde van de �9e eeuw. Het renaissancegebouw werd ter gelegenheid van het 800 jarig bestaan tussen �889-�90� verder 
uitgebreid in neorenaissancestijl. In het museumcomplex bevindt zich het wereldberoemde Grüne Gewölbe, het Kupferstichkabinett en de 
Kunstbibliotheek.
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8 Financiële uitgangspunten

Algemeen
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. richt zich op de particuliere en professionele belegger die 
een beleggingshorizon nastreeft van 7 tot �0 jaar met een beheerste groei in relatie tot een beheerst risico en niet 
meer dan 50% van het vrij beschikbaar vermogen wenst te beleggen in vastgoed.

Het doel is het voor gezamenlijke rekening en risico exploiteren van de vastgoedportefeuille.
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. is voor onbepaalde tijd opgericht, doch wordt beëindigd bij 
de verkoop van het vastgoed dan wel van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. als geheel.

Belangrijke activiteit
De belangrijkste en enige activiteit van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. is de aankoop van 
het complex An der Frauenkirche te Dresden.
 
Uitgangspunten
De gehanteerde uitgangspunten zijn, behoudens de post onderhoud, niet beïnvloedbaar door de beheerder en 
betreffen externe factoren of contractueel vastgelegde uitgangspunten. De beheerder kan op de post onderhoud 
invloed uitoefenen door het niet uitvoeren of uitstellen van onderhoud. 

Er wordt een obligatielening uitgegeven van e 9.7�0.000 in de vorm van obligaties ter grootte van respectievelijk 
e �0.000, e �0.000, e 30.000, e 40.000 en e 50.000. De emissiekosten bedragen per obligatie resp. 3%, �,5%, 
�%, �,5% en �%.

De jaarlijkse huurstijging wordt geraamd op �,�5% per jaar gemeten over een periode van �0 jaar.
De stijging van de exploitatiekosten bedraagt naar schatting �,�5%, exclusief hypotheekrente.

Omzetbelasting
De bank en woninghuurders betalen geen omzetbelasting, de commerciële huurders huren de ruimten belast met 
omzetbelasting.
Hierdoor kan slechts een gering deel van de aankoop en bijkomende kosten, waarover BTW dient te worden 
betaald, worden verrekend. Dit geldt eveneens tijdens de exploitatieperiode.
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Onderhoudskosten
Aangezien de vastgoedportefeuille bestaat uit een bestaand object wordt een voorziening onderhoud in de  
exploitatie opgenomen.

Initiatiefnemer
Ten behoeve van het acquireren, selecteren, aankopen en onderzoeken van het vastgoed ontvangt SHF Real 
Estate B.V. een eenmalig honorarium van �,35%, exclusief BTW over de koopsom.
Schild Holland Fonds N.V. ontvangt ten behoeve van het structureren, de opzet van de marketing, het begeleiden 
en controleren van de aankoop, het afsluiten van de hypothecaire geldlening en verkoop van de obligaties een 
eenmalig honorarium van �,00%, exclusief BTW over de koopsom.

Beheer
Het beheer van het object geschiedt enerzijds door de Nederlandse Asset Manager, SHF Real Estate B.V. die  
een jaarlijks honorarium ontvangt van �%, exclusief BTW, van de huur en anderzijds door de Duitse Property 
Manager die een jaarlijkse vergoeding ontvangt van 3,�5%. 

Investeringen
In verband met de oprichting van het Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. en de verwerving van 
het object worden diverse kosten gemaakt. 
Onderstaand overzicht laat zien welke uitgaven gedaan moeten worden cq. zijn gedaan en op welke wijze zij 
worden betaald. De financiële gegevens in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op vaststaande bedragen. 
Daar waar dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij een aantal kosten in het exploitatieoverzicht), is sprake van een 

zeer zorgvuldige inschatting.

Investering

Koopsom vastgoed   €	�6.950.000

Overdrachtsbelasting 3,5% €	 943.�50
Duitse makelaarskosten €	 404.�50
Selectie en acquisitiekosten €	 363.8�5
Notariskosten €	 ���.�75
Taxatiekosten €	 �3.475
Totaal   €	 �.846.075

Structureringskosten €	 �69.500
Marketingkosten €	 �0�.��5
Externe adviseurs €	 40.4�5
Oprichtingskosten €	 6.738
Totaal   €	 5�8.788

Aankoop renteswap €	 750.000
Afsluitprovisie hypotheek €	  5�.500
Overbruggingsfinanciering €	 �64.785
Emissie garantievergoeding €	 �35.��5
Totaal   €	 �.�0�.500

Liquiditeit €	 �43.76�
Niet verrekenbare BTW €	 58.877
Totaal   €	 30�.637

Fondsinvestering   €	30.7�0.000
Hypothecaire geldlening  68% €	��.000.000

Obligaties  3�% €	 9.7�0.000
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Toelichting posten in de investeringsopzet:
Overdrachtsbelasting  Dit betreft de Duitse overdrachtsbelasting die betaald wordt bij het transport van  

onroerend goed.
Makelaarskosten  Dit betreft het honorarium ten behoeve van de inschakeling van Nederlandse  

en Duitse makelaars. Het Duitse honorarium is een veelvoud van de reguliere  
Nederlandse tarieven.

Selectie- acquisitiekosten  Deze kosten betreffen de kosten van de selectie en de beoordeling van de gebou-
wen, het voeren van de onderhandelingen met betrekking tot de aankoop van het 
vastgoed.

Notariskosten  Dit betreffen de kosten van de notaris verbonden aan de overdracht van het vast-
goed en de hypothecaire inschrijving. Deze kosten zijn inclusief de voorlopige  
inschrijving, de doorhaling van de oude inschrijvingen en de definitieve inschrijving 
in het Duitse kadaster.

Taxatiekosten  Dit betreffen kosten verband houdende met diverse taxaties ten behoeve van de 
waardebepaling van het object. 

Structureringskosten  Dit betreft het honorarium om de structuur vorm te geven, opstelling en controle  
conform de Prospectusrichtlijn EU/AFM, afstemmen van interne- en externe  
adviseurs, beoordeling van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V.  
en emissie van obligaties.

Marketingkosten  Dit betreft alle marketingactiviteiten (persberichten, advertenties, persoonlijk  
advies/bezoek en dergelijke) en werkzaamheden die samenhangen met het ver-
werven van het benodigde obligatiekapitaal. Deze kosten hebben eveneens betrek-
king op het samenstellen en drukken van de vooraankondiging en de prospectus.

Externe adviseurs  Deze post omvat de juridische, economische, fiscale en administratieve controle en 
adviezen door externe advocaten, notarissen, fiscalisten en accountants evenals de 
kosten van externe deskundigen voor bodemanalyses, bouwinspecties en derge-
lijke. De kosten van het opstellen van een onderhoudsbegroting zijn hier eveneens 
in opgenomen.

Oprichtingskosten  Deze kosten hangen samen met de werkzaamheden tijdens de oprichting, het  
opstellen van de akten, de controle op en afwikkeling van de toelating van de obli-
gatiehouders.

Renteswap  Een financieel product waarbij voor een periode van 6 jaar de rente is vastgelegd op 
een bepaalde hoogte. 

Afsluitprovisie hypotheek  Dit betreft een eenmalige vergoeding die wordt betaald aan de bank bij afsluiting 
van de hypothecaire geldlening. 

Overbruggingsfinanciering  De aankoop en betaling van het object vindt veelal eerder plaats dan de uitgifte 
van de obligaties. Gedurende deze periode wordt een overbruggingsfinanciering 
afgesloten.

Emissie garantievergoeding  De vergoeding verbonden aan de emissiegarantie teneinde de uitgifte van de obli-
gaties altijd te laten plaatsvinden.

Liquiditeit  Deze voorziening is ten behoeve van het opvangen van liquiditeitsspanningen en 
ter overbrugging van de startkosten. 

Niet verrekenbare BTW  Bij woningen vindt geen verrekening van BTW plaats, terwijl op een aantal kosten  
de omzetbelasting wordt berekend. Deze BTW dient te worden gezien als een  
kostenpost.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de 
toekomst.
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Vermogensstructuur
De belegging van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. zal, met in acht neming van de geldende 
fiscale beperkingen, gedeeltelijk met vreemd vermogen worden gefinancierd tegen marktconforme voorwaarden. 
De financiering van de vastgoedbelegging vindt in de regel plaats op basis van een eerste hypotheek op het vast-
goedobject ten gunste van de hypotheekbank. Bij het aantrekken van de hypothecaire geldlening wordt eveneens 
als zekerheid een (stille) verpanding van de huurcontracten gegeven. 

Als geldverstrekker is de EuroHypo Stuttgart aangetrokken (rating Moody’s Aa�, Fitch AAA).

Het doel van het Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. is het beleggen in onroerend goed zoals 
beschreven in de prospectus. De opbrengsten uit hoofde van deze obligaties evenals de hypothecaire geldlening 
dienen ter financiering van het object. 
In totaal wordt het object enerzijds gefinancierd door middel van uit te geven obligaties en anderzijds door middel 
van een hypothecaire geldlening.
.
In de onderstaande tabel is de vermogensstructuur opgenomen.

De hoogte van de hypothecaire geldlening wordt met name bepaald door de taxatie van de bank en de daarbij 
behorende Loan To Value (LTV). (Maximaal 90%). B.A.R. is het Bruto Aanvang Rendement, dit is het aankoop-
rendement.

In de onderstaande tabel zijn de hypotheek condities opgenomen.

Een renteswap is een financieel product waarbij voor een periode (in dit geval circa 6 jaar) de rente is vastgelegd 
op een bepaalde hoogte.
Aflossing vindt, gelet op de verhouding eigen en vreemd vermogen, niet plaats.

Object   Hypotheek   Taxatie bank  LTV  Huur B.A.R

Dresden-Frauenkirche €	��.000.000 €	�5.300.000 83% €	 �.684.645 6,�5%

Hypotheek   Rente  Rentebedrag Vast  Looptijd Renteswap

��.000.000  4,38% €	 9�9.800 circa 6 jaar  30-09-�0�3 750.000
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9 Exploitatie

Algemeen
Het exploitatieresultaat wordt gerealiseerd door het batig saldo van de huurinkomsten minus de hypotheek-
rente en de exploitatiekosten zijnde de eigenaarlasten, de fondskosten en de kosten van instandhouding van het 
vastgoed. Aangezien de huren worden geïndexeerd en de kosten redelijk goed kunnen worden geschat, laat de 
exploitatie zich normaliter goed prognosticeren. In het overzicht is rekening gehouden met een jaarlijkse betaling 
van de couponrente op de obligaties van 7% per jaar.
Na aftrek van alle verplichtingen resteert een exploitatie saldo dat kan worden aangewend ten behoeve van 
eventuele onvoorziene kosten.

Prognose exploitatie en cash flow 
Hieronder volgt de prognose van het exploitatieoverzicht uitgaande van de aangekochte vastgoedportefeuille. 
Niet alle jaren zijn in het overzicht opgenomen. Het exploitatieoverzicht is opgezet met kennis t.a.v. oplevering 
zoals deze ten tijde van het opstellen van de prospectus aanwezig was.

Exploitatie in e

Door afrondingsverschillen bij de optelling ontstaan kleine verschillen.

In de overzichten is uitgegaan van een ingangsdatum van de obligaties per � juli �007.
De vennootschapsbelasting is gebaseerd op grond van de huidige afschrijvingsmethodiek en is beoordeeld door 
de belastingadviseur.

De leden van het bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende orgaan (Stichting Obligatiehouders SDF)  
kunnen de hypothesen die aan de ramingen in dit hoofdstuk ten grondslag liggen niet beïnvloeden.

Jaar  �007  �009  �0��  �0�3  �0�6  �0�7

Maanden  6  12  12  12  12  6

Huurontvangsten €	�.684.645 €	�.748.504 €	�.83�.545 €	�.9�0.8�7 €	�.05�.�65 €	�.044.9�0

Frictie leegstand €	 -�6.846 €	 -34.970 €	 -36.65� €	 -38.4�6 €	 -4�.0�5 €	 -�0.898

Totaal der baten  €	 825.476 €	1.713.534 €	1.795.894 €	1.882.400 €	2.010.240 €	1.024.022

      

Hypotheekrente €	 9�9.800 €	 9�9.800 €	 9�9.800 €	 9�9.800 €	 9�9.800 €	 9�9.800

Eigenaarlasten  €	 49.858 €	 5�.��6 €	 54.498 €	 56.978 €	 60.9�� €	 6�.�8�

Fondskosten €	 84.�3� €	 87.5�� €	 9�.694 €	 96.074 €	 �0�.6�5 €	 �04.60�

Onderhoud €	 ��.058 €	 ��.0�6 €	 �3.0�8 €	 �4.066  €	 �5.7�7 €	 �6.306

Niet verrekenbare BTW €	 4.445 €	 4.6�4 € 4.843 €	 5.07� €	 5.4�8 €	 5.5�6

Liquiditeit €	 -�00.000 €	 -50.000  0  0  0  0

Kosten op jaarbasis €	 979.393 €	1. 036.088 €	1.093.853 €	1.101.990 €	1.114.472 €	1.118.516

Kosten pro rato €	 439.696 €	1. 036.088 €	1.093.853 €	1.101.990 €	1.114.472 €	 559.258

Bruto exploitatie saldo €	 385.780 €	 677.446 €	 702.041 €	 780.410 €	 895.769 €	 464.764

Aflossing hypotheek  0  0  0  0  0  0

Couponrente obligaties €	 340.200 €	 680.400 €	 680.400 €	 680.400 €	 680.400 €	 340.200

Netto exploitatie saldo €	 45.580 €	 -2.954 €	 21.641 €	 100.010 €	 215.369 €	 124.564

Vennootschapsbelasting  0  0  0  0  0  0

Saldo €	 45.580 €	 -2.954 €	 21.641 €	 100.010 €	 215.369 €	 124.564

Cumulatief €	 45.580 €	 86.417 €	 100.159 €	 252.014 €	 762.849 €	 887.413
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Toelichting exploitatie prognose en cash flow

Huurontvangsten
In de rendementsprognose is een indexering (basis consumenten prijsindexcijfer) van �,�5% per jaar aangehouden  
en een gelijke kostenstijging voor de exploitatiekosten. 
De huurprijzen zijn contractueel geïndexeerd met de Verbraucherspreisindex. De exacte indexeringsdata verschillen 
per huurder en zijn afhankelijk van de Verbraucherpreisindex in Duitsland en de individuele huurovereenkomsten.

Frictie leegstand
Deze voorziening is opgenomen ten behoeve van eventuele mutaties, gemiddeld niet meer dan �%, omdat  
enerzijds Duitse huurders een goede betalingsmoraal hebben en anderzijds de gekochte locatie zeer gewild is.

Hypotheekrente
In het exploitatieoverzicht is ervan uitgegaan dat de rente op de hypothecaire geldlening zich gedurende de 
gehele looptijd op gemiddeld 4,38% zal bewegen. Na deze periode zal desgewenst een nieuwe renteperiode 
worden gekozen. De betaling van de rente geschiedt maandelijks achteraf.

Eigenaarlasten
De kosten van de verzekeringen, de huismeesterkosten en de onroerende zaakbelasting worden bij de commer-
ciële ruimten grotendeels ten laste van de verhuurder gebracht. 

Fondskosten
Dit zijn de kosten van beheer (Asset- en Property management) en een inschatting van de jaarlijkse algemene 
exploitatiekosten (accountant, inschrijving Kamer van Koophandel, enz.).
Het asset- en property management vindt plaats door SHF Real Estate B.V. tegen marktconforme voorwaarden. 
Opgenomen is eveneens de (bescheiden) vergoeding voor het bestuur van de Stichting Obligatiehouders SDF 
voor de vervulling van zijn taken.

Onderhoud
Op basis van de technische rapportages wordt per aan te kopen object een inschatting gemaakt van de jaarlijkse 
onderhoudskosten. Aangezien bij dit nieuwe object sprake is van een wettelijke termijn van vijf jaar garantie op 
gebreken, is in de totale onderhoudsbegroting hiermee rekening gehouden. De property manager stelt een jaar-
lijkse onderhoudsbegroting alsmede een meerjaren onderhoudsbegroting op.

Niet verrekenbare BTW
Over een deel van de kosten kan de in rekening gebrachte BTW niet worden verrekend.

Liquiditeit
Op basis van deze inschatting is de vrijval van de liquiditeit in de eerste drie jaar voorzien.

Aflossing hypotheek
Er zal niet op de verstrekte hypothecaire geldlening worden afgelost. 

Couponrente obligaties en aflossing obligaties
De couponrente van de obligaties (7,00% per jaar) wordt per kwartaal uitgekeerd. Na een looptijd van 7 à �0 jaar 
worden de obligaties tegen een aflossingskoers van �00% afgelost. 
De winstdeling van de obligaties wordt uitgekeerd nadat de jaarrekening voor het betreffende boekjaar is vast-
gesteld.
De winstdeling wordt berekend door de resterende hypothecaire geldlening, de aflossing van de obligaties, de te 
betalen vennootschapsbelasting en verkoopkosten van de verkoopopbrengst af te trekken. 

Exploitatie saldo
De kasstroom betreft het jaarlijkse saldo dat kan worden aangewend om tegenvallers op onderdelen te bekostigen. 
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10 Verkoop

Algemeen 
Uitgangspunt is dat het object ongeveer 7 à �0 jaar worden geëxploiteerd. Een eerdere verkoop wordt niet uit-
gesloten doch is niet de opzet. Bij de verkoop worden �,50% verkoopkosten in rekening gebracht. Dit betreft 
enerzijds de Duitse makelaarskosten en anderzijds de begeleidingskosten van SHF Real Estate B.V.
Het tijdstip van verkoop wordt in belangrijke mate bepaald door de marktomstandigheden. Een voorspelling van de 
waarde bij verkoop kan slechts gedaan worden vanuit de huidige situatie en omvat meer dan het afwegen van speci-
fieke vastgoedeigenschappen. De locatie is daarbij uitermate belangrijk. Voorts moet rekening worden gehouden met 
de illiquiditeit van de vastgoedmarkt ten opzichte van de aandelen- en obligatiemarkt. De waardeontwikkeling wordt 
tevens beïnvloed door de plaatselijke economische bedrijvigheid, de rentestand en de conjuncturele ontwikkeling.
De aflossing van de obligaties, na 7 à �0 jaar, gebeurt door het object te verkopen. Als tweede mogelijkheid kan 
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. het gehele fonds verkopen of herfinancieren. 

Ontwikkeling kapitalisatiefactor 
De waardeontwikkeling van het vastgoed vertoont in Duitsland door de grote buitenlandse vraag een forse  
stijging.Het gevolg is stijging van de kapitalisatiefactor. Deze factor drukt de waarde van de vastgoedportfolio  
uit in een veelvoud van de bruto jaarhuur. De kapitalisatiefactor bij aankoop van het object was gemiddeld  
�6,00 kosten koper.

Prognose scenario’s 
Historisch onderzoek wijst uit dat de rendementen op vastgoed de laatste jaren in Nederland sterk dalen en de 
prijzen fors stijgen. De verkoopprijzen van Nederlandse winkel- en wooncomplexen hebben inmiddels een kapi-
talisatiefactor van �8 tot �5 bereikt. Hierbij kan alleen nog rendement worden geboden indien wordt overgegaan 
tot het uitponden. Duitsland loopt hierin achter, maar de vraag in de markt is zo groot dat ook onze oosterburen 
niet aan deze ontwikkeling ontkomen.

Bij reeds door Schild Holland Fonds N.V. geëmitteerde vastgoedfondsen komt er regelmatig vraag uit de markt om 
het recent aangekochte bezit weer te verkopen. Hierbij worden kapitalisatiefactoren genoemd die ten opzichte  
van de aankoopfactor �0-40% hoger zijn. Uit recente cijfers van Jones Lang Lasalle en de DIX German Index 
(bron: IPD), te vergelijken met de Nederlandse ROZ/IPD Dutch Property Index, blijkt dat de kapitalisatiefactor 
over de afgelopen vijf jaar met 33% is gestegen: van een factor �� naar een factor �6. Het is niet reëel aan 
te nemen dat deze factor in die mate blijft stijgen, doch niet uit te sluiten is dat de in Nederland gehanteerde  
kapitalisatiefactor langzaam maar zeker ook in Duitsland bereikt zal worden.
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Rendement en verkoopprognose
In de onderstaande scenario’s van de verkoopopbrengsten is uitgegaan van een kapitalisatiefactor gebaseerd op 
de aankoopfactor (was �6,00) en op een te verwachten verkoopfactor van �9,00 zijnde de aankoopfactor plus 
3,00. De kapitalisatiefactor wordt berekend door de koopsom (exclusief bijkomende kosten als notariskosten en 
overdrachtsbelasting) te delen door de bruto huurinkomsten.
Dit resulteert na �0 jaar in een verkoopresultaat zoals vermeld in onderstaande tabel.

Door afrondingsverschillen kunnen kleine verschillen ontstaan.

Verkoopopbrengst    bij gelijke bij verhoging
    aankoopfactor aankoopfactor

Jaarhuur 	 �0�7 €	 �.089.840 €	 �.089.840

kapitalisatiefactor   €	 �6,00 €	 �9,00

Bruto verkoopopbrengst   € 33.43�.070 €	 39.706.957

Verkoopkosten  �,5% €	 -50�.48� €	 -595.604

Saldo totaal   €	 3�.930.589 €	 39.���.353

Restant hypotheek   € -��.000.000 €	-��.000.000

Aflossing obligaties   €	 -9.7�0.000 €	 -9.7�0.000

Resultaat verkoop   €	 �.��0.589 €	 8.39�.353

Vennootschapsbelasting   €	 -5�9.�89 €	 -�.334.�77

Netto resultaat verkoop   € �.69�.399 €	 7.057.075

Winstdeling obligaties gemiddeld  50%  €	 845.700 €	 3.5�8.538

Gemiddelde winstdeling

per obligatie van  30.000 €	 �.6�0 €	 �0.89�
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Gevoeligheidsanalyse 
De beslissing om deel te nemen wordt gebaseerd op de verwachtingen zoals opgenomen in deze prospectus.  
De weergegeven verkoopscenario’s zijn mede bedoeld als een basis voor beslissing.
Het is goed mogelijk een break-even-analyse te maken die aangeeft voor welke verkoopprijs het vastgoed verkocht 
moet worden om de hypothecaire geldlening geheel af te lossen en de inleg aan de obligatiehouders te restitueren. 
Bij de berekening in de derde kolom (Lage factor:) is ervan uitgegaan dat de verwachte indexering over de looptijd 
tot stand komt, er geen grote leegstand zal ontstaan, de huidige huur nog steeds marktconform is en de rente zich 
ongeveer op het huidige niveau beweegt. 
Bij de berekening in de vierde kolom (Geen index:) is ervan uitgegaan dat geen huurindexering wordt toegepast, doch 
dat de kapitalisatiefactor gelijk is aan de verwachting dat deze factor 3,00 punt hoger zal zijn dan de aankoopfactor. 

Uit de berekening blijkt dat indien met een aankoopfactor van �5,07 die dus onder de huidige aankoopfactor 
van �6,00 ligt, zou worden verkocht er weliswaar geen winstdeling ontstaat, maar nog steeds voor �00% aan de 
obligatie restitutie verplichting kan worden voldaan. Eveneens blijkt dat ook indien geen enkele huurindexering 
over de periode van �0 jaar tot stand komt, nagenoeg aan alle verplichtingen kan worden voldaan.
Het spreekt voor zich dat allerlei andere variabelen tot nieuwe uitkomsten zullen leiden.

In beide bovenstaande analyses hebben de obligatiehouders gedurende de looptijd hun jaarlijkse couponrente 
ontvangen.

 De gevonden en ingemetselde gevelsteen van het huis Schwan

Verkoopopbrengst    Lage factor: Geen index:

Jaarhuur  �0�7 €	 �.089.840 €	 �.684.645
Kapitalisatiefactor   €	 �5,07 €	 �9,00
   
Bruto verkoopopbrengst   € 3�.50�.8�8 €	 3�.008.�63
Verkoopkosten  �,50% €	 -47�.5�7 €	 -480.��4
   
Saldo totaal   €	 3�.0�9.300 €	 3�.5�8.�39
Restant hypotheek   €	-��.000.000 €	-��.000.000
Aflossing obligaties   €	 -9.7�0.000 €	 -9.7�0.000
   
Resultaat verkoop   €	 309.300 €	 808.�39
Vennootschapsbelasting   €	 -309.�46 €	 -440.8�5

Netto resultaat verkoop   €	 55 €	 367.3�5
   
Winstdeling obligaties gemiddeld  50% €	 �7 €	 �83.66�

Gemiddelde winstdeling
per obligatie van €	 30.000   0  €	 567



6�

De Semperoper bij avond.



6�

11 Totaal rendement van de obligatie

Algemeen 
Het rendement op de obligatie bestaat uit twee componenten: de couponrente en de winstdeling. Het exploitatie-
rendement wordt berekend door de huurinkomsten te verminderen met de exploitatiekosten, die verband houden 
met het beheer en de instandhouding van het object. 
Een investeringsbeslissing moet bij vastgoed primair gemaakt worden op grond van de kwaliteit van het object, 
de locatie, de huurder, de huurcontracten en de geprognosticeerde cash flow. 
Leden van bestuursorganen hebben geen invloed op de hoogte van kosten welke van invloed kunnen zijn op het 
rendement.

Totaal rendement Obligaties
In deze tabel zijn de vijf obligatieklassen aangegeven met het jaarlijks rendement en de effectieve rente, die hoger 
is omdat de couponrente per kwartaal wordt uitgekeerd. 
Daarnaast staat de geprognosticeerde winstdeling en de maximale winstdeling per obligatieklasse. In de IRR  
berekening in de laatste kolom is rekening gehouden met de maximale winstdeling.

Rendement klasse A-10 (€ 10.000)
In de volgende tabel wordt per obligatieklasse de deelneming, de jaarlijkse couponrente, de uitkering en de winst-
deling aangegeven. 
Hierbij is niet uitgegaan van de maximale winstdeling, maar van een winstdeling conform de verwachtingen zoals 
opgenomen in deze prospectus.

Indien de verkoopopbrengst hoger zal zijn dan de aangenomen verwachting in deze prospectus, zal de obligatie-
houder een hogere winstdeling (40%) verkrijgen tot een maximum van e 4.000, waardoor een IRR ontstaat van 
9,78%. Inclusief emissiekosten wordt de IRR berekening resp. 8,70% en 9,35%.

Klasse A-�0    �007 �008 tot �0�6  �0�7
      elk jaar

obligatie   €	 -�0.000  
couponrente   €	 350 €	 700 €	 350
uitkering       €	 �0.000
winstdeling 40%      €	 �.904
    
IRR 9,�3%

 Obligatie   Jaarrente  Eff.rente  Winstdeling Max.winstdeling  Max.IRR

€	 �0.000  7%  7,�86% €	 �.904 €	 4.000  9,78%

€	 �0.000  7%  7,�86% €	 6.534 €	 9.000  �0,07%

€	 30.000  7%  7,�86% €	 �0.89� €	 �5.000  �0,34%

€	 40.000  7%  7,�86% €	 �5.973 €	 ��.000  �0,6�%

€	 50.000  7%  7,�86% €	 ��.78� €	 30.000  �0,88%
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Rendement klasse A-20 (€ 20.000)
In de volgende tabel wordt per obligatieklasse de deelneming, de jaarlijkse couponrente, de uitkering en de winst-
deling aangegeven. Hierbij is niet uitgegaan van de maximale winstdeling, maar van een winstdeling conform de 
verwachtingen zoals opgenomen in deze prospectus.

Indien de verkoopopbrengst hoger zal zijn dan de aangenomen verwachting in deze prospectus, zal de obligatie-
houder een hogere winstdeling (45%) verkrijgen tot een maximum van e 9.000, waardoor een IRR ontstaat van 
�0,07%. Inclusief emissiekosten wordt de IRR berekening resp. 8,99% en 9,70%.

Rendement klasse A-30 (€ 30.000)
In de volgende tabel wordt per obligatieklasse de deelneming, de jaarlijkse couponrente, de uitkering en de winst-
deling aangegeven. Hierbij is niet uitgegaan van de maximale winstdeling, maar van een winstdeling conform de 
verwachtingen zoals opgenomen in deze prospectus.

Indien de verkoopopbrengst hoger zal zijn dan de aangenomen verwachting in deze prospectus, zal de obligatie-
houder een hogere winstdeling (50%) verkrijgen tot een maximum van e �5.000, waardoor een IRR ontstaat van 
�0,34%. Inclusief emissiekosten wordt de IRR berekening resp. 9,�7% en �0,05%.

Rendement klasse A-40 (€ 40.000)
In de volgende tabel wordt per obligatieklasse de deelneming, de jaarlijkse couponrente, de uitkering en de winst-
deling aangegeven. Hierbij is niet uitgegaan van de maximale winstdeling, maar van een winstdeling conform de 
verwachtingen zoals opgenomen in deze prospectus.

Indien de verkoopopbrengst hoger zal zijn dan de aangenomen verwachting in deze prospectus, zal de obligatie-
houder een hogere winstdeling (55%) verkrijgen tot een maximum van e ��.000, waardoor een IRR ontstaat van 
�0,6�%. Inclusief emissiekosten wordt de IRR berekening resp. 9,56% en �0,40%.

Klasse A-�0    �007  �008 tot �0�6  �0�7
     elk jaar

obligatie   €	 -�0.000
couponrente   €	 700 €	 �400 €	 700
uitkering       €	 �0.000
winstdeling  45%     €	 6.534

IRR  9,35%

Klasse A-30    �007 �008 tot �0�6  �0�7
     elk jaar

obligatie   €	 -30.000  
couponrente   €	 �.050 €	 �.�00 €	 �.050
uitkering       €	 30.000
winstdeling  50%     €	 �0.89�

IRR  9,56%

Klasse A-40    �007  �008 tot �0�6  �0�7
     elk jaar

obligatie   €	 -40.000  
couponrente   €	 �.400 €	 �.800 €	 �.400
uitkering       €	 40.000
winstdeling  55%     €	 �5.973

IRR  9,78%
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Rendement klasse A-50 (€ 50.000)
In de volgende tabel wordt per obligatieklasse de deelneming, de jaarlijkse couponrente, de uitkering en de winst-
deling aangegeven. Hierbij is niet uitgegaan van de maximale winstdeling, maar van een winstdeling conform de 
verwachtingen zoals opgenomen in deze prospectus.

Indien de verkoopopbrengst hoger zal zijn dan de aangenomen verwachting in deze prospectus, zal de obligatie-
houder een hogere winstdeling (60%) verkrijgen tot een maximum van e 30.000, waardoor een IRR ontstaat van 
�0,88%. Inclusief emissiekosten wordt de IRR berekening resp. 9,84% en �0,73%.

Gelet op de reeds jarenlange prijsstijgingen van hoogwaardig vastgoed wordt verwacht dat het verkoopresultaat 
de bovenstaande voorzichtige verwachting zal overtreffen. 

IRR
De IRR is het rendement waarbij de contante waarde van de netto beschikbare cash flow gelijk is aan het  
geïnvesteerde eigen vermogen. 
Op deze wijze wordt rekening gehouden met het tijdstip waarop de cash flow beschikbaar komt, met dien  
verstande dat naarmate de cash flow eerder beschikbaar komt er een hogere waarde aan wordt toegekend.  
De in de prospectus vermelde IRR is na aftrek van de Duitse vennootschapsbelasting verschuldigd door Schild 
Duisland Dresden-Frauenkirche N.V.

De Neumarkt omstreeks �745.

Klasse A-50    �007 �008 tot �0�6  �0�7
     elk jaar

obligatie   €	 -50.000
couponrente   €	  �.750 €	 3.500 €	 �.750
uitkering       €	 50.000
winstdeling  60%     €	 ��.78�

IRR  9,98%
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Een prent uit �750 van de gesloopte Frauenkirche die gelijkenis vertoont met de toestand in februari �945.
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12 Fiscale aspecten

Inleiding
Het navolgende geeft een algemeen overzicht van de belangrijkste fiscale aspecten voor de Uitgevende Instel-
ling en de Vastgoedeigenaar, alsmede van de Nederlandse fiscale behandeling van de obligaties in het Schild  
Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V., gehouden door in Nederland woonachtige natuurlijke personen 
en in Nederland gevestigde rechtspersonen. 

De informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op de fiscale wetgeving, jurisprudentie en beleidsregels, zoals van 
kracht op het moment van het schrijven van deze prospectus en geldt daarom onder voorbehoud van latere  
wijzigingen daarin.

Uitgangspunt is dat de obligatiehouders in Nederland woonachtige particulieren zijn, die de obligatie in Schild 
Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. tot hun fiscale inkomen uit sparen en beleggen in box 3 kunnen 
rekenen. 
In het kort wordt ook aandacht besteed aan deelnemende rechtspersonen, die in Nederland zijn gevestigd en aan 
de Wet op de vennootschapsbelasting �969 zijn onderworpen. 

De fiscale posities zijn niet uitputtend beschreven. De informatie is van algemene aard en het overzicht vormt 
geen advies over de specifieke persoonlijke situatie van de obligatiehouder. 
Obligatiehouders die willen deelnemen in het Schild Duitsland Vastgoed N.V. wordt geadviseerd overleg te voeren 
met de eigen fiscaal adviseur. 

Omzetbelasting
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. (de Uitgevende Instelling en de Vastgoedeigenaar) wordt 
voor de BTW als ondernemer aangemerkt. Over de koopsom van het object is geen BTW verschuldigd. 

Bij de verhuur van commerciële ruimten wordt indien mogelijk geopteerd voor BTW belaste verhuur. 
De BTW kan pro rato alleen over het deel van de kosten die betrekking hebben op de commerciële ruimten als 
voorbelasting in aftrek worden genomen. Dit geldt ook voor de onderhoudskosten, de fondskosten en de kosten 
van beheer.
Over de emissievergoeding van de obligaties is in beginsel geen BTW verschuldigd.

Overdrachtsbelasting
Bij de aankoop evenals bij een latere verkoop van het object is Duitse overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief 
is thans 3,5% over de koopsom.
Over de verkoop van obligaties is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. 

Belastingpositie van de naamloze vennootschap
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. (de Vastgoedeigenaar) is in Nederland gevestigd en zal 
voor de Nederlandse belastingheffing worden aangemerkt als een binnenlands belastingplichtig lichaam voor de 
vennootschapsbelasting.
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Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. 
Het gehele resultaat van deze vastgoedeigenaar, waar ter wereld ook verdiend, zal belast worden met Neder-
landse vennootschapsbelasting.
In �007 bedragen de vennootschapsbelastingtarieven: �0% over de eerste e �5.000 belastbare winst, �3,5% 
over de volgende e 35.000 belastbare winst en �5,5% over het meerdere.
Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland geeft aan Duitsland het recht van belastingheffing over  
de resultaten uit het object, omdat deze in Duitsland gelegen zijn. Aldus zal de betreffende vennootschap in  
Duitsland belastingplichtig zijn voor de exploitatieresultaten en de verkoopresultaten uit het vastgoed.

Daarbij kan voor de berekening van de belastbare winst in Duitsland de periodiek betaalde couponrente worden 
afgetrokken. 
Bij de berekening van de Duitse vennootschapsbelasting is, zoals vermeld bij de exploitatieprognose, rekening 
gehouden met de kosten gemaakt in verband met de acquisitie van het vastgoed en met de overige kosten, waar-
onder marketingkosten, financieringskosten en externe advieskosten. 
Verondersteld is dat de marketing- en prospectuskosten voor Duitse vennootschapsbelastingdoeleinden eveneens 
beschouwd kunnen worden als aftrekbare financieringskosten. 
De kosten gemaakt in verband met de acquisitie van het vastgoed zijn pro rata toegerekend aan de opstallen en 
aan de ondergrond. Voor zover kosten toerekenbaar zijn aan de ondergrond, komen zij niet in mindering op de 
belastbare exploitatiewinst.
 
Over de verkoopopbrengst, minus de verkoopkosten, de fiscale boekwaarde van het vastgoed ten tijde van 
de verkoop en mogelijk de winstdeling aan de obligatiehouders kan eveneens Duitse vennootschapsbelasting  
verschuldigd zijn.

Om dubbele belastingheffing te voorkomen zal bij de Nederlandse aangifte vennootschapsbelasting rekening 
worden gehouden met de belastingheffing in Duitsland.
Over de rentebetalingen door Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoedfonds N.V (de Vastgoedeigenaar) 
is geen bronbelasting verschuldigd.

Belastinghervorming Duitsland
Bij de berekeningen is geen rekening gehouden met de vennootschapsbelasting hervorming die in maart �007 
door het Duitse kabinet is aangenomen en naar verwachting in het �e kwartaal van �007 ter goedkeuring aan de 
Bondsdag zal worden aangeboden.

De belastinghervorming, die op � januari �008 in werking moet treden, impliceert op hoofdlijnen een beperking 
in de aftrekbaarheid van rente tot een bedrag van � miljoen en in een verlaging van de vennootschapsbelasting 
van �5% naar �5%.

In de berekeningen is geen rekening gehouden met de verlaging van de vennootschapsbelasting.

Niet uit te sluiten is dat de voorgenomen belastingherziening nog wijzigingen ondergaat en anders, later of niet 
wordt ingevoerd dan thans verwacht.

Nederlandse fiscale behandeling van natuurlijke personen
Deelnemende natuurlijke personen zullen voor hun obligatie in het Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche  
Vastgoed N.V. onder de forfaitaire vermogensrendementsheffing van box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en 
beleggen) worden belast, tenzij de obligatiehouder deelneemt als ondernemer of de obligatie tot het belastbaar 
resultaat uit overige werkzaamheden behoort. 

De vermogensrendementsheffing van box 3 houdt in dat de obligatiehouders in de inkomstenbelasting worden 
betrokken voor een forfaitair rendement van 4% over de waarde in het economische verkeer van de obligatie. 
Het hanteren van het forfaitaire rendement heeft tot gevolg dat er niet geheven wordt over de reële opbrengsten. 
Daar staat tegenover dat er geen ruimte meer is voor een aftrek van kosten, zoals financieringsrente.
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Over het forfaitaire rendement van 4% is 30% inkomstenbelasting verschuldigd. Dit houdt in dat er per saldo 
over de gemiddelde jaarlijkse waarde van de obligatie, eventueel na aftrek van de daarop betrekking hebbende 
schulden, jaarlijks �,�% inkomstenbelasting wordt geheven. 
Iedere belastingplichtige heeft een heffingsvrij vermogen van e �9.698 (�007). 
Als de belastingplichtige en de partner in de aangifte inkomstenbelasting daarom verzoeken, kan de partner het 
heffingsvrije vermogen volledig overdragen aan de belastingplichtige, mits de belastingplichtige het gehele jaar 
dezelfde partner heeft.
In bepaalde situaties zal de obligatie niet in box 3, maar in box � kunnen vallen. 
Voor in Nederland woonachtige particuliere obligatiehouders die de obligatie tot hun ondernemingsvermogen 
(dienen te) rekenen, dan wel met betrekking tot de obligatiehouders waarvan de obligatie tot het resultaat uit 
overige werkzaamheden behoort, geldt dat het resultaat behaald met de obligatie onderdeel vormt van de in box 
� aan te geven inkomsten uit werk en woning. Deze inkomsten zijn op basis van de huidige tarieven belast tegen 
het progressieve tarief van maximaal 5�%. 

Nederlandse fiscale behandeling van rechtspersonen
Wanneer een B.V. of N.V. een obligatielening verstrekt aan Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. 
zullen de resultaten hieruit worden belast met vennootschapsbelasting. In �007 bedragen de vennootschaps-
belastingtarieven: �0% over de eerste e �5.000 belastbare winst, �3,5% over de volgende e 35.000 belastbare 
winst en �5,5% over het meerdere.

Successie- en schenkingsrecht
Ingeval van overlijden van een deelnemend natuurlijk persoon of in geval van schenking van de obligatie, is de 
waarde van de obligatie in het economisch verkeer in beginsel onderworpen aan de heffing van het Nederlandse 
successie- respectievelijk schenkingsrecht. 
De hoogte van het tarief evenals de eventuele toepassing van een vrijstelling is mede afhankelijk van de mate van 
verwantschap.
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De binnenplaats van het Schloß Wettin waarin de beroemde schatkamer Grüne Gewölbe.
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13 Juridische structuur

Algemeen
Alvorens in te gaan op de juridische structuur zelf wordt eerst een verduidelijking gegeven op de wijze van inrich-
ting van deze structuur.

Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. geeft de obligaties uit.
Een deelnemer wordt obligatiehouder nadat de betaling van de obligatie is ontvangen, de obligatiehouder in het 
Register van Obligatiehouders is ingeschreven en de obligatiehouder een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.  

Obligatiehouders betalen hun deelname aan de Stichting Obligatiehouders SDF, die deze gelden overmaakt aan 
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. Overboeking geschiedt echter eerst nadat de Stichting 
Obligatiehouders SDF de obligatiehouders in het Register van Obligatiehouders heeft ingeschreven en vast- 
gesteld heeft of het object is gekocht en kadastraal is ingeschreven. 
Na ontvangst van de gelden door Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. (van de Stichting Obliga-
tiehouders SDF) stelt Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. de obligatielening op, en betaalt met 
de ontvangen gelden (en de hypotheek) het vastgoed. 

De uit het object komende huuropbrengsten worden aangewend om de eigenaarlasten, de fondskosten, de 
hypotheek (rente en of aflossing) en de rente op de obligatielening van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche 
Vastgoed N.V. te betalen. 
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. betaalt deze uit als couponrente aan de obligatiehouders. 
Op gelijke wijze zal de Vastgoedeigenaar te zijner tijd bij verkoop of herfinanciering de hieruit voortvloeiende 
opbrengsten overmaken als winstdeling aan de obligatiehouders. 

Stichting Obligatiehouders SDF treedt op als trustee (trustee wordt gedefinieerd als zijnde de vertegenwoordiger van 
de obligatiehouder en houder van de zekerheden ten behoeve van de obligatiehouder) voor de obligatiehouders. 

Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. 
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. is gestructureerd als een naamloze vennootschap naar  
Nederlands recht en is per notariële akte op �� september �006 opgericht. Inschrijving heeft plaatsgevonden in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder dossiernummer 
3���809�. 

De statuten zijn integraal opgenomen in de prospectus als bijlage �.
Het doel van de vennootschap is omschreven in artikel � van bijlage � van de prospectus en omvat de volgende 
bepalingen; 
�.  het verstrekken van leningen aan andere vennootschappen en ondernemingen, het aangaan van geld-

leningen ten behoeve van de vennootschap en andere vennootschappen en het stellen van zekerheden 
daartoe;

�.  het beleggen van vermogen in onder meer effecten en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, in obli-
gaties en in andere rentedragende schuldvorderingen onder welke naam en in welke vorm ook;

3.  het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer over en het financieren en 
besturen van vennootschappen en andere ondernemingen, het beschikken over en beheren van register-
goederen;

4.  al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de 
ruimste zin.
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Het maatschappelijk kapitaal bedraagt e ��5.000 en het geplaatst kapitaal e 45.000 verdeeld over 45 aandelen 
van nominaal groot e �.000. 
Er zijn geen personen die lid zijn van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van Schild 
Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. die rechtstreeks of middellijk een belang in het kapitaal of in de 
stemrechten van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. bezitten, dat krachtens het nationale recht 
dat op Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. van toepassing is, in welke vorm dan ook, moet 
worden aangemeld.

Een naamloze vennootschap is een afzonderlijke juridische entiteit. Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vast-
goed N.V. (de Vastgoedeigenaar) is opgericht en wordt bestuurd door Schild Holland Fonds N.V. (de Initiatief
nemer) die op zijn beurt wordt bestuurd door ’t ZuiderOord N.V.
De heer D. van Dijck is directeur van ’t ZuiderOord N.V. Er zijn geen potentiële belangenconflicten van bestuur-
ders tussen de plichten jegens Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. en hun eigen belangen en/of 
andere plichten. De directeur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden. 
Het kantooradres is Utrechtseweg 63, ���3 TL Hilversum.

Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. valt onder het Nederlands recht, werkt onder de Wet op 
het financieel toezicht (Wft) conform artikel 5:�.
 
Stichting Obligatiehouders SDF
Stichting Obligatiehouders SDF (de Trustee) is opgericht op �0 juli �005 en is statutair gevestigd te Hilversum.  
De Stichting Obligatiehouders SDF is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi- en 
Eemland. De statuten van de Stichting Obligatiehouders SDF zijn integraal opgenomen in de prospectus als bijlage �. 

De Stichting Obligatiehouders SDF is een juridisch volstrekt onafhankelijke derde partij, die de belangen van de 
obligatiehouders en de aan de obligaties verbonden rechten, zekerheden, executoriale titels en bewijsstukken zal 
behartigen.

Het boekjaar van de Stichting Obligatiehouders SDF valt samen met het kalenderjaar. Het bestuur is verplicht 
jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van de baten en lasten van de 
Stichting Obligatiehouders SDF op te maken.
De jaarrekening van de Stichting Obligatiehouders SDF zal ter inzage komen te liggen ten kantore van de  
Stichting Obligatiehouders SDF.

Stichting Obligatiehouders SDF behartigt onafhankelijk de belangen van de obligatiehouders. Het bestuur van 
Stichting Obligatiehouders SDF bestaat uit: prof. dr. P. Schnabel, prof. mr. L.H.A.J.M. Quant, T. ter Hoeven en ing. 
D. Lindenbergh MBA (het bestuur is tevens beleidsbepaler van de Stichting Obligatiehouders SDF).
De Stichting Obligatiehouders SDF heeft een Beleggingscommissie ingesteld die het object beoordeeld. Deze 
beleggingscommissie bestaat uit ing. D. Lindenbergh MBA, bestuurslid, en mr.P.P.A.M.Buys, extern adviseur.
De heer Buys is reeds tientallen jaren actief als adviseur en makelaar en de laatste jaren als Europees directeur 
van Makelaarskantoor CBRE. De Beleggingscommissie vormt zich een oordeel en adviseert de directie van Schild  
Holland Fonds N.V. (de Initiatiefnemer) omtrent de mogelijke aankoop van objecten. De directie van Schild  
Holland Fonds N.V. neemt de definitieve beslissing over een eventuele aankoop.
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Vennootschappelijke structuur

Obligatiehouders
De Obligatiehouders beleggen in Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. (de Uitgevende Instel
ling) door middel van het kopen van één of meer obligatie(s). 
Door het kopen van een obligatie wordt een obligatiehouder voor dat gedeelte waarvoor wordt deelgenomen 
gerechtigd tot de rechten en verplichtingen zoals genoemd in de lening- en trustvoorwaarden van de obligatie-
lening (zie bijlage 4 van de prospectus). 

Vergaderingen 
Vergaderingen van obligatiehouders worden door de Stichting Obligatiehouders SDF bijeengeroepen zo dikwijls 
het bestuur dat wenselijk acht, zulks met inachtneming van het bepaalde in de lening- en trustvoorwaarden. 

Nauwe banden 
Het feitelijke, administratieve en technische beheer zal worden uitbesteed aan SHF Real Estate B.V. SHF Real 
Estate B.V. is een �00% dochteronderneming van ’t ZuiderOord N.V. welke vennootschap eveneens �00% aan-
deelhouder is van Schild Holland Fonds N.V. (de Initiatiefnemer).
Schild Holland Fonds N.V. is �00% aandeelhouder van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. 
Uiteindelijk aandeelhouder van Schild Holland Fonds N.V. is ’t ZuiderOord N.V. waarvan de Stichting Administra-
tiekantoor ’t ZuiderOord de eigenaar is.
Alle transacties tussen gelieerde partijen zullen tegen marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd. 

Overdracht obligaties 
De deelname van de obligatiehouders omvat tenminste � (één) obligatie. Vervreemding van een obligatie is 
uitsluitend mogelijk overeenkomstig het bepaalde in de lening- en trustvoorwaarden van de obligatielening  
(zie bijlage 3 van de prospectus) en kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke mededeling aan de 
Stichting Obligatiehouders SDF. 
Schild Holland Fonds N.V. (de Initiatiefnemer) is op verzoek van een verkopende obligatiehouder bereid te  
bemiddelen in de verkoop van de obligatie c.q. een koper te zoeken.

Bij tussentijds overlijden van een obligatiehouder kan de obligatie worden toebedeeld aan één persoon, mits deze 
persoon erfgenaam of legataris van de overleden obligatiehouder is en daarvan schriftelijk mededeling aan de 
Stichting Obligatiehouders SDF is gedaan. 
De obligatie gaat bij scheiding naar de in de boedel gerechtigde. 

‘t ZuiderOord N.V.

Schild Duitsland
Dresden Frauenkirche Vastgoedfonds N.V.

Objecten Hypothecaire
geldlening

Schild Holland Fonds N.V. SHF Real Estate B.V.

Stichting 
Obligatiehouders SDF

Obligatiehouders

100% 100%

100%

100%

storting

storting

rente

obligatie-
lening
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Eenmaal per jaar, voor de jaarvergadering, zal Stichting Obligatiehouders SDF bestaande obligatiehouders die 
hun obligatie(s) wensen te verkopen in de gelegenheid stellen hun obligatie(s) aan te bieden aan personen die 
obligaties willen kopen. 

De vaststelling van de waarde van de obligatie(s) zal op verzoek door de Stichting Obligatiehouders SDF worden 
vastgesteld. De waarde van de obligatie(s) zal plaatsvinden door de marktwaarde van het object te actualiseren 
en rekening te houden met de geprognosticeerde winstdeling. 
De Stichting Obligatiehouders SDF berekent voor de administratieve verwerking van deze overdracht van de 
obligatie(s) aan de verkoper een bemiddelingsvergoeding van �% over de waarde.

Verslaglegging
Het boekjaar van de Stichting Obligatiehouders SDF (de Trustee), en Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche  
Vastgoed N.V. (de Uitgevende Instelling) is gelijk aan een kalenderjaar. 
Voor 3� mei van een jaar maken de Stichting Obligatiehouders SDF (de Trustee) en Schild Duitsland Dresden-
Frauenkirche Vastgoed N.V. een balans en een winst- en verliesrekening op over het afgelopen boekjaar.
De jaarrekening zal worden gecontroleerd door een registeraccountant en zal binnen zes maanden na afloop 
van het boekjaar voor de obligatiehouders ter inzage liggen ten kantore van de Stichting Obligatiehouders SDF 
(de Trustee) en Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. Het eerste boekjaar eindigt 3� december 
�007.

Waarderingsgrondslagen
Het object zal ten behoeve van de commerciële jaarrekening van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed 
N.V. jaarlijks worden gewaardeerd op basis van de marktwaarde zoals door Schild Duitsland Dresden-Frauen-
kirche Vastgoed N.V. of een nader vast te stellen derde is vastgesteld. Afschrijvingen zijn niet opgenomen in  
het exploitatieoverzicht, omdat afschrijvingen niet als kasstroom worden aangemerkt. Overige activa en passiva 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle waarderingen geschieden in euro’s. De waarderingsgrondslagen  
gelden zowel voor de prognose als voor de financiële verslaglegging.

AFM
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. is een uitgevende instelling in de zin van de Wet op het 
financieel toezicht (Wft).
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. heeft de prospectus conform de Prospectusrichtlijn EU van 
� juli �005 opgesteld. Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. is voor het aanbieden van effecten 
aan het publiek of het toelaten van effecten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende  
gereglementeerde markt niet vergunningsplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat niet 
onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De prospectus is niet onderworpen aan goedkeuring door 
de Autoriteit Financiële Markten. 
Bij de opzet van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. is de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
betracht. Desondanks wordt potentiële deelnemers geadviseerd, mede in verband met hun specifieke omstandig-
heden, hun eigen (financiële en fiscale) adviseurs te raadplegen.
De prospectus is opvraagbaar ten kantore van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V.
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Het Brühlschen Terasse, het voetgangersgebied tussen de binnenstad en de rivier de Elbe.
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14 Deelname

Deelnemen
De geschiedenis heeft laten zien dat (indirecte) beleggingen in vastgoed zeer rendabel kunnen zijn. Om dit soort 
investeringen goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat de deelnemer zich bewust is van de in hoofdstuk 
� genoemde Risicofactoren.
Alleen met een goed inzicht in de aspecten die de rentabiliteit van het beleggingsobject beïnvloeden, kan de deel-
nemer zich een verantwoord oordeel vormen. Het belangrijkste risico schuilt in het feit dat vastgoed en de verhuur 
van onderhevig is aan conjunctuurschommelingen. 
Het uiterste risico van het beleggen is dat de volledige inleg van de obligatiehouder verloren gaat.

De obligatiehouder ontvangt een vaste jaarlijks vaste rente en een winstdeling gelijktijdig met de aflossing van 
de obligatie.

Aangezien de solvabiliteit en liquiditeit van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. afhankelijk zal 
zijn van de investering is het debiteurenrisico een afgeleide van de risico’s die verband houdt met het object.

Inschrijving/deelname
De inschrijving start op het moment van uitbrengen van deze prospectus en geschiedt door middel van het  
opsturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier en de daarbij bijbehorende bescheiden.
Additioneel zijn inschrijfformulieren toegevoegd met doordrukmogelijkheid, zodat de inschrijver(ster) een kopie 
kan behouden t.b.v. de eigen administratie.
Toewijzing vindt plaats binnen 3 dagen na ontvangst van een ondertekend inschrijfformulier.

Emissie van de obligaties vindt plaats vanaf 26 juni 2007.

Couponrente wordt vergoed vanaf de datum van ontvangst van de gestorte tegenwaarde van de gewenste 
obligatie(s) inclusief de daarvoor verschuldigde emissiekosten.

Het resultaat van de emissie zal vanaf �8 oktober �007 bekend worden gemaakt op de website
www.schildhollandfonds.nl.

De obligaties worden slechts uitgegeven indien het volledig ingevulde inschrijfformulier inclusief de daarbij  
behorende bescheiden is ontvangen door de Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. (de Uitge
vende Instelling) of Schild Holland Fonds N.V. (de Initiatiefnemer). Er worden geen contante stortingen aanvaard. 
Stortingen ter verkrijging van de obligaties dienen giraal plaats te vinden. 

Plaatsing
Indien er sprake is van overtekening van het voor plaatsing beschikbare bedrag zal toewijzing van de obligaties 
plaatsvinden op basis van volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier inclusief de deelnamesom. Schild 
Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. (de Uitgevende Instelling) houdt zich het recht voor inschrijvingen  
zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen, alsmede de obligatielening niet 
tot stand te doen komen indien zich belangrijke redenen voordoen, zulks ter beoordeling van Schild Duitsland 
Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. (de Uitgevende Instelling). Indien de obligatielening niet zal worden aange-
gaan, ontvangen beleggers de door hen gestorte gelden onverwijld terug, onder vergoeding van rente die over 
het betreffende bedrag op de bankrekening van de Stichting Obligatiehouders SDF is ontvangen.

Deelname vindt plaats door volledige invulling, ondertekening en inzending van het inschrijfformulier. Het in-
schrijfformulier stuurt u samen met een kopie van paspoort of rijbewijs naar Schild Holland Fonds N.V. Indien u 
inschrijft via een rechtspersoon dient u tevens een recent uittreksel uit het handelsregister mee te zenden.
Door middel van het ondertekende inschrijfformulier verleent de inschrijver een volmacht tot aanvaarding van deel-
name aan de Stichting Obligatiehouders SDF, indien de obligatie(s) aan de inschrijver wordt (worden) toegewezen.
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Storting van het bedrag dient plaats te vinden na ontvangst van de deelnemer van de schriftelijke toewijzing van 
een obligatie. 

Het bedrag van de deelname dient gestort te worden op de bankrekening van de Stichting Obligatiehouders SDF 
(zie inschrijfformulier).

Zodra het bedrag van de deelname is bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting Obligatiehouders SDF 
ontvangt de obligatiehouder uiterlijk binnen twee weken een schriftelijke bevestiging van de verkrijging van de 
obligatie(s).

Deelname in de Stichting Obligatiehouders SDF staat open voor beleggers met een minimum deelname van één 
obligatie. De obligaties zijn op naam.

Vragen
Wie na het lezen van deze prospectus nog vragen heeft, kan contact opnemen met zijn/haar vermogensadviseur 
of Schild Holland Fonds N.V. (de Initiatiefnemer).  

Voorts wordt u gewezen op de Vereniging Vastgoed Participanten die zich ten doel stelt de belangen te behartigen  
van alle beleggers die in collectieve vastgoedconstructies participeren. Nadere informatie over deze vereniging is 
te vinden in hoofdstuk �8.

Interieur restaurant in het complex.
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15 Overige informatie

Algemeen
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. is een nieuwe vennootschap. Derhalve kan geen historisch 
overzicht worden gegeven van hun belangrijkste activiteiten, noch van hun jaarrekening en andere financiële  
informatie. 
Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. noch de initiatiefnemer Schild Holland Fonds N.V. zijn over 
een periode van ten minste de voorafgaande �� maanden betrokken bij overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrage-
procedures welke een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de finan-
ciële positie of de rentabiliteit van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. of Schild Holland Fonds N.V. 
(de Initiatiefnemer). Evenmin heeft er een onderbreking van hun activiteiten plaatsgevonden die van invloed is op 
hun financiële positie. 

Ten aanzien van de directie van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. of Schild Holland Fonds 
N.V. en de bestuursleden van de Stichting Obligatiehouders SDF geldt dat er geen veroordelingen zijn in verband 
met fraudemisdrijven. Er zijn geen bijzonderheden bekend over eventuele faillissementen, surseances of liquidaties, 
waarbij de directieleden of de bestuursleden betrokken waren en daarbij handelden in het kader van een van hun 
functies. 
De corporate governance code is niet van toepassing aangezien noch Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche  
Vastgoed N.V. noch Schild Holland Fonds N.V. een beursgenoteerde onderneming is. 
Ten aanzien van de directie van de Schild Duitsland Dresden Obligatiefonds N.V (de Uitgevende Instelling),  
Schild Holland Fonds N.V. (de Initiatiefnemer) en de bestuursleden van de Stichting Obligatiehouders SDF zijn geen 
nadere bijzonderheden bekend van de wettelijke of toezichthoudende autoriteiten in officieel en openbaar geuite 
beschuldigingen en/of opgelegde sancties van instellingen of bedrijven waarvan de directie deel heeft uitgemaakt. 
Geen van de directieleden is ooit door een rechtelijke instantie onbekwaam verklaard om te handelen als lid van  
bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van een uitgevende instelling of in het kader van het  
beheer of de uitoefening van de activiteiten van een uitgevende instelling. 

Alle overeenkomsten, garanties, zekerheden, taxaties, verplichtingen, verklaringen van  deskundigen en jaarstukken 
liggen ter inzage ten kantore van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. of Schild Holland Fonds N.V. 
en de Stichting Obligatiehouders SDF, welke domicilie hebben aan de Utrechtseweg 63 te Hilversum. 

Daar waar verklaringen in deze prospectus zijn opgenomen van een persoon handelend in de hoedanigheid van een 
deskundige, op verzoek van Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. wordt verklaard:
a) dat deze persoon geen wezenlijke belangen heeft in de uitgevende instelling,
b) dat deze persoon de verklaring(en) op ons verzoek heeft opgesteld en dat de opsteller de inhoud van het  
desbetreffende deel van het registratiedocument heeft goedgekeurd en dat wordt ingestemd met de opneming van 
de verklaring in de prospectus en dat wordt ingestemd met vorm en context waarin de verklaring is opgenomen.

Daar waar van een derde afkomstige informatie in de prospectus is opgenomen, is deze informatie correct  
weergegeven, zonder dat, voor zover Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. weet en heeft kunnen 
opmaken uit door de betrokken derde gepubliceerde informatie, feiten zijn weggelaten waardoor de weergegeven 
informatie onjuist of misleidend zou worden.
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De vennootschappen zijn statutair te Hilversum gezeteld. Verklaringen van deskundigen alsmede de wijze van  
vermelding dienaangaande in deze prospectus zijn met instemming van de betrokkenen opgenomen. Uitsluitend 
Schild Holland Fonds N.V. (de Initiatiefnemer) is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie 
in de prospectus. Schild Holland Fonds N.V. verklaart dat voor zover hem redelijkerwijs bekend had kunnen zijn  
en na het treffen van alle redelijke maatregelen, de gegevens in de prospectus in overeenstemming zijn met de 
werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van de prospectus zou  
wijzigen. Wanneer van een derde(n) (zie de hierbij behorende verwijzingen op de desbetreffende pagina’s) afkom-
stige informatie is opgenomen, is deze correct weergegeven en zijn geen feiten weggelaten waardoor de weerge-
geven informatie onjuist of misleidend is. 

Hilversum, �5 juni �007

Schild Holland Fonds N.V. (de Initiatiefnemer) 

Schild Duitsland Dresden-Frauenkirche Vastgoed N.V. (de Uitgevende Instelling)

Stichting Obligatiehouders SDF (de Trustee)

De Neumarkt in �755.
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16 Beleggingsfondsen

Beleggingen Schild Holland Fonds N.V.
De hierna genoemde beleggingen zijn opgezet door Schild Holland Fonds N.V.

 Olpe: Binnenstad winkelcentrum 

 Müllheim: Bouw- en tuinmarkt Hela 

 Berlijn: woningen Prenzlauer Berg

 Düsseldorf: woningen en parkeergarage



8�

 Düsseldorf: woningen Oberkassel 

 Düsseldorf: woningen Oberkassel

 Remscheid: winkel- en wooncomplex

 Willich: woningen Knickelsdorf



8�

 Dormagen: winkelcentrum en woningen

 Erfurt: woningen Am Stadtpark

 Zwickau: senior-wooncomplex

 Berlijn: woningen Am Pichelssee
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Het interieur van de Frauenkirche.
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17 Onderzoeksrapporten

Algemeen
Ten einde een goed inzicht te krijgen in de kwaliteit van het object hebben een aantal adviesbureaus onderzoek 
gedaan naar de waarde van het object, de bouwkundige kwaliteit en de juridische status van de huurcontracten.

Taxaties DTZ Debenham (Groot Brittannië)
Onderstaand is een uittreksel opgenomen van het taxatierapport dat makelaarskantoor DTZ Debenham heeft 
opgesteld. Als bijlage 4 is het taxatierapport integraal opgenomen.

Taxatiemethode
Het object betreft een combinatiegebouw dat binnenkort opgeleverd wordt. Wij hebben onze taxatie gebaseerd 
op de situatie “als ware het object opgeleverd”. Derhalve zijn wij uitgegaan van vooronderstellingen dat het 
object wordt afgewerkt volgens een norm die in overeenstemming is met een combinatiegebouw van dit type, 
alsmede met onze visie op de kwaliteit van de bestaande afwerkingen op de inspectiedatum.

Het object lijkt volledig ontwikkeld te zijn en vertegenwoordigt het meest hoogwaardige en optimale gebruik. Het 
object zou als een beleggingswaardige constructie worden beschouwd, zodat wij hebben gekeken naar de huur-
opbrengst die het object zal genereren. In dit verband is onze taxatie gebaseerd op een kapitalisatiebenadering. 
De kapitalisatiebenadering houdt een beoordeling in van de geschatte duurzame netto-inkomsten waarop een 
correcte kapitalisatierentevoet wordt toegepast.

De kapitalisatierentevoet is gebaseerd op vergelijkbare beleggingswaardige verkopen, waarop de juiste correcties 
worden toegepast in verband met de constructiekwaliteit, de leeftijd, de sterkte van bestaande huurovereenkom-
sten en de markt voor hoogwaardige beleggingen in het algemeen. Aangezien het object een combinatiegebouw 
betreft, hebben wij de componenten van het object bij elkaar opgeteld, aangezien wij van mening zijn dat de 
verschillende vormen van gebruik binnen het gebouw verschillende risiconiveaus meebrengen. Derhalve hebben 
wij een passende kapitalisatierentevoet op de respectieve Huurders toegepast.

Wij hebben de inkomsten uit het Fonds beoordeeld. Het object is nieuw en wij hebben begrepen dat de  
huurovereenkomsten tijdens de bouw zijn uitonderhandeld, marktconform zijn en gebaseerd zijn op standaard 
commerciële voorwaarden. Samenvattend is de huurbandbreedte voor de verschillende vormen van gebruik  
binnen het onderhavige object als volgt:

Restaurant/café e �5,69 tot e 36,85/m�/maand
Winkelruimte e 5�,5� tot e 90,00/m�/maand
Kantoorruimte e ��,00 tot e ��,�7/m�/maand
Hotel e 956,46/kamer/maand, hetgeen neerkomt op e �5,75/m�/maand

Het onderhavige object bevindt zich op een centrale locatie in de stad Dresden. Verder betreft het object een 
nieuw gebouw met een naar het zich laat aanzien hoog afwerkingsniveau. Met dit in het achterhoofd zouden wij 
verwachten dat de huurprijzen tegen de bovenmarge van de huurtarieven zouden liggen. In werkelijkheid liggen 
de huurtarieven binnen een marge die wij als marktconforme huur beschouwen.

Gezien het hoge afwerkingsniveau dat wij tijdens onze inspectie hebben gezien, gecombineerd met de centrale 
locatie van het gebouw, hebben wij de desbetreffende huurprijzen toegepast als zijnde marktconform.

Van de jaarlijkse huurprijs hebben wij een bedrag van e 3,50 per jaar per vierkante meter afgetrokken voor  
niet-verhaalbare kosten, en nog eens �,5% van de jaarlijkse huur voor beheerskosten.

Wij hebben een aantal beleggingswaardige verkopen met betrekking tot combinatiegebouwen en andere  
commerciële beleggingen die in Duitsland hebben plaatsgevonden onder de loep genomen. 
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Deze verkopen laten een rendementsmarge tussen 4,9% en 7,3% zien voor objecten die worden gebruikt als 
kantoorruimte, winkelruimte en/of combinatiegebouw, na aftrek van aankoopkosten. Bij het beoordelen van 
een passende rendementsmarge voor toepassing op het onderhavige object hebben wij de recente verkoop van 
het Seidnitz winkelcentrum in Dresden in mei �007 in gedachten gehouden, die een eerste rendement van 6,8% 
opleverde. Verder hebben wij de verkoop van twee beleggingsobjecten in Düsseldorf in gedachten gehouden 
die plaatsvonden in �006, met een eerste rendement van 4,9% resp. 5,�%. Deze worden echter als superieur 
beschouwd.

Wij hebben deze verkopen beoordeeld onder toepassing van een passend rendement voor ieder gedeelte van het 
object en vervolgens daar de waarde van het desbetreffende gedeelte bij opgeteld om te komen tot een totaal-
waarde. Wij hebben daarbij vooral in gedachten gehouden dat het gebouw een splinternieuwe accommodatie 
biedt en hebben dit meegewogen bij het toepassen van de juiste rendementen, waarbij de bandbreedte voor de 
diverse vormen van gebruik als volgt is:

Restaurant/café 5,�5% tot 5,50%
Winkelruimte 5,50% tot 6,00%
Kantoorruimte 5,50% tot 5,75%
Hotel 7,00%
Parkeer-/opslagruimte 6,75%

Voor wat betreft het woongedeelte hebben wij een aantal vergelijkbare aanbiedingen in en rond het centrum van 
Dresden onderzocht. Deze objecten laten een bandbreedte in tarieven per vierkante meter zien van e �.�86 tot 
e 3.393. Aan de bovenkant van deze bandbreedte blijkt zich een hoogwaardig ontwikkelingsproject buiten het 
stadscentrum te bevinden. Een nieuw ontwikkelingsproject in de nabijheid van het object biedt tarieven tussen 
e �.550 en e �.600. Wij zijn van mening dat het onderhavige object zich op een zeer centrale locatie bevindt en 
hebben derhalve de bovenmarge van deze tarieven gehanteerd. Deze waarden resulteren in een rendement van 
ongeveer 5,�5%, hetgeen als behoorlijk wordt beschouwd.

Op basis van bovenstaande tarieven komen wij op een totaalwaarde van e �9.08�.8�6. Van dit bedrag  
hebben wij 6,5% afgetrokken voor aankoopkosten, zodat wij uitkomen op een waarde na aftrek van kosten van 
e �7.�9�.443, welk bedrag wij hebben afgerond op e �7.�00.000.

Taxatie
Wij taxeren de Marktwaarde “als ware het object opgeleverd” per �9 juni �007 van het aangenomen eigen-
domsbelang in het beschreven object, op basis van de noodzakelijke vooronderstellingen met betrekking tot de 
beperkte hoeveelheid informatie die ons ter beschikking staat, na aftrek van aankoopkosten, op:

e 27.200.000 (zegge: zevenentwintig miljoen tweehonderdduizend euro)

Onderzoeksrapport van de accountant

Opdracht
Wij hebben de in deze prospectus opgenomen prognose (hoofstuk 8, 9 en �0) van Schild Duitsland Dresden-Frau-
enkirche Vastgoed N.V., gevestigd te Hilversum, over de periode � juli �007 tot en met 30 juni �0�7 onderzocht. 
De prognose, met inbegrip van de veronderstellingen waarop deze is gebaseerd, is opgesteld onder verantwoor-
delijkheid van Schild Holland Fonds N.V. Het is onze verantwoordelijkheid een onderzoeksrapport inzake de 
prognose te verstrekken. 

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking 
tot het onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie, in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij 
functionarissen van de vennootschap, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens, 
inclusief in de financiële gegevens, en het vaststellen dat de veronderstellingen op de juiste wijze zijn verwerkt. 
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Oordeel
Op grond van ons onderzoek van de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd, is ons niets gebleken 
op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de veronderstellingen geen redelijke basis vormen voor 
de prognose. 
Voorts zijn wij van mening dat de prognose op een juiste wijze op basis van de veronderstellingen is opgesteld 
en toegelicht, in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslag-
legging. De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwijken van de prognose, aangezien de veronderstelde 
gebeurtenissen zich veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als hier is aangenomen en de afwijkingen van 
materieel belang kunnen zijn. 

Amstelveen, �5 juni �007
BDO CampsObers Audit & Assurance

namens deze
w.g. G. J. M. van den Berg RA

Mededeling van de belastingadviseur

Wij hebben het hoofdstuk (��) Fiscale aspecten van deze prospectus beoordeeld. Vooraf zij benadrukt, dat het  
door ons beoordeelde niet beoogt een oordeel te geven over commerciële risico’s die zijn verbonden aan het 
participeren als obligatiehouder in het obligatiefonds.
Voor zover ons redelijkerwijs bekend, zijn de in hoofdstuk Fiscale aspecten weergegeven fiscale aspecten met  
betrekking tot de Uitgevende Instelling in overeenstemming met de werkelijkheid en zijn geen gegevens weg-
gelaten, waarvan vermelding de strekking van dit hoofdstuk zou wijzigen. Het hoofdstuk Fiscale aspecten  
is gebaseerd op de huidige stand van wetgeving en jurisprudentie zoals deze ten tijde van de dagtekening van 
dit schrijven redelijker wijze geacht kan worden ons bekend te zijn en beoogt slechts een algemeen kader te 
schetsen. Gezien het algemene karakter en de specifieke (persoonlijke) omstandigheden van elke potentiële  
obligatiehouder is hen ten sterkste aan te bevelen dat zij de individuele (fiscale) positie door hun eigen fiscaal 
adviseur laten beoordelen.

Amstelveen, �5 juni �007
BDO CampsObers Accountants & Belastingadviseurs
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18 Verenigingen

Informatie Vereniging Vastgoed Fondsen

Schild Holland Fonds N.V. (de Initiatiefnemer) is lid van de Vereniging Vastgoed Fondsen hetgeen een belangen-
behartigingsorganisatie is voor aanbieders van besloten niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen die zich in hoofd-
zaak richten op de particuliere beleggersmarkt. Haar leden zijn voornamelijk actief met het professioneel initiëren 
en beheren van vastgoed CV’s, vastgoedmaatschappen, vastgoedobligaties en andere fondsstructuren.

De Vereniging Vastgoed Fondsen heeft ten doel het behartigen van de belangen van haar leden zoals onder meer: 
-  het versterken van het vertrouwen van het beleggend publiek in niet-beursgenoteerde vastgoedbeleg-

gingsproducten,
-  het formuleren van kwaliteitsvoorwaarden ten aanzien van organisatie, producten alsmede deskundig-

heid en integriteit van bij leden werkzame personen,
- het voeren van overleg met wetgevende en toezichthoudende instanties,
- het onderhouden en bevorderen van communicatie met andere marktpartijen,
-  het verstrekken van adviezen, het nemen van maatregelen en waar mogelijk anticiperend handelen op 

voor de leden relevante fiscale, financiële en andere maatschappelijke ontwikkelingen.

Om de doelstelling te realiseren heeft Vereniging Vastgoed Fondsen een Gedragscode opgesteld. In deze  
Gedragscode is het ethisch handelen van aanbieders van besloten vastgoedfondsen vastgelegd ten aanzien van 
kapitaalverschaffers(beleggers), huurders en derden. Een van de belangrijkste elementen van de Gedragscode is 
dat haar leden zich in materieel opzicht committeren aan de wettelijke verplichtingen voortvloeiende uit de Wft 
(Wet op het financieel Toezicht), ook al zijn leden vrijgesteld van dit wettelijke toezicht. 

Website: www.verenigingvastgoedfondsen.nl

Informatie Vereniging Vastgoed Participanten

De Vereniging Vastgoed Participanten (VVP) is een non profit-organisatie die zich tot doel stelt de belangen te 
behartigen van alle beleggers die in collectieve vastgoedconstructies participeren. 
Tevens volgt ze, op verzoek van leden, lopende beleggingsvehikels tot en met het exit-scenario. Haar bevindingen  
en adviezen worden beschikbaar gesteld aan de beleggers/leden. Dit steunt hen bij participatiebeslissingen en 
eventuele conflicten. Bovendien levert de VVP een aantal additionele diensten zoals een online helpdesk voor 
specifieke vragen.

Beleggers die lid worden van de VVP kunnen vertrouwen op een organisatie die de transparantie in de vastgoed-
markt wil bevorderen. De VVP vervult daarnaast haar rol als waakhond. Zij doet dit door nieuwe aanbiedingen in 
de markt kritisch te toetsen op redelijkheid en doorzichtigheid. 
De contributie tot en met 3�-��-�007 bedraagt e 50. 
Vereniging Vastgoed Participanten, Postbus �3300, 3507 LH UTRECHT

U kunt zich als lid aanmelden via de website: www.vvp.nu 
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De Frauenkirche bij avond.


