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 Homburg MediArena 
 

 

Aanbieder 
  

  

Homburg Capital B.V. (hierna: “Homburg”) treedt op als  initiatiefnemer en beheerder van het beleggingsfonds Homburg MediArena. 
Homburg is de grootste aanbieder van vastgoedfondsen met investeringen in onder andere Nederland, Canada en de Baltische Staten. 
Met 19 vastgoedfondsen en 12 obligatiefondsen heeft Homburg een enorm track record. Het totale fondsvermogen onder beheer van 
de groep bedraagt momenteel ! 685 mio. Er zijn al 7 fondsen afgewikkeld met een gemiddeld totaalrendement tussen de 13% en 32% 
op jaarbasis. 
De aanbieder is onderdeel van de Homburg groep met eigen kantoren in Europa, Canada en de U.S.A. Voorzitter van de groep is Richard 
Homburg. De groep heeft een vastgoedfonds genaamd Homburg Invest Inc. dat is genoteerd aan de Toronto Stock Exchange en aan 
Euronext Amsterdam. Homburg is onder andere bekend van het voormalige beursgenoteerde vastgoedfonds Uni-invest N.V. in 
Nederland. De directie van Homburg Capital B.V. wordt gevoerd door de heren S. Haas en ir. H.H. Scholte. De heer Haas is gedurende 22 
jaar bij diverse financiële instellingen werkzaam geweest en sinds 2001 actief binnen Homburg. Hij is primair verantwoordelijk voor de 
marketing, de sales en het ontwikkelen van de vastgoedfondsen. De heer Scholte studeerde Technische Bedrijfskunde en heeft 11 jaar 
gewerkt bij diverse banken (ING en Staalbankiers) waar hij onder andere ervaring heeft opgedaan met vastgoedfinanciering. Sinds begin 
2008 is hij bij Homburg primair verantwoordelijk voor het beheer van de fondsen en de dagelijkse aansturing van het kantoor in 
Enschede. 
De aanbieder beschikt over een doorlopende vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen en staat onder toezicht van de 
AFM. Homburg is aangesloten bij de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV) en heeft het prospectus van Homburg MediArena 
laten toetsen door de STV. Het Fonds is een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft en staat ingeschreven in het 
register van de AFM als bedoeld in artikel 1:107 van de Wft. 
 

 

Aandachtspunten 
  
  

+ langlopend huurcontract  
+ gunstige financiering 
+ ervaren directie en fondsaanbieder 
+ goed rendement 

+ korte looptijd  

 

 
- weinig flexibiliteit voor belegger 
- afwikkeling afhankelijk van verkoop 
- beperkte alternatieve aanwendbaarheid vastgoed 

   
Structuur 
                  
Het fonds, Homburg MediArena, is een beleggingsinstelling in de 
vorm van een besloten fonds voor gemene rekening. Dit is geen 
rechtspersoon maar een contractuele overeenkomst (de 
fondsvoorwaarden) tussen de beheerder, de bewaarder en de 
beleggers. De deelnemers zijn gerechtigd tot een evenredig deel 
van het vermogen van het fonds, afhankelijk van hun inleg. De 
minimum inleg per deelnemer bedraagt ! 10.000,- (zijnde 
minimaal 2 participaties van elk ! 5.000,-). De beheerder is 
Homburg Capital B.V. en de bewaarder is Stichting Homburg 
MediArena. Omdat het fonds zelf geen rechtspersoon is, worden 
alle bezittingen en schulden gehouden door de bewaarder. De 

beleggers verkrijgen een stemrecht in het fonds, maar de invloed 
daarvan is beperkt omdat de beheerder het beleid bepaalt.  
Het directe resultaat van het fonds wordt ieder kwartaal 
uitgekeerd aan de beleggers. Het fonds kent een looptijd van 5 
jaar en wordt beëindigd na verkoop van het vastgoed. 
Tussentijds beëindigen van de belegging is moeilijk omdat de 
deelnemingsrechten niet verhandelbaar zijn en alleen ingekocht 
kunnen worden door beheerder. Daartoe bestaat echter geen 
verplichting. Ga dus uit van een looptijd van ten minste 5 jaar. 
Het fonds voor gemene rekening is wel flexibeler dan andere 
vormen van besloten fondsen zoals de maatschap en de CV 
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omdat nu bij overdracht van participaties geen toestemming aan 
alle andere participanten hoeft te worden gevraagd. 
Het vastgoed (althans het zakelijk recht van de erfpacht) wordt 
gehouden door het Fonds waarvan de aandelen in handen zijn 
van de Stichting Homburg MediArena. Homburg MediArena B.V. 
verkrijgt van  het Fonds het zakelijk recht van  ondererfpacht. 
Deze structuur is gekozen om heffing van overdrachtsbelasting 
te vermijden. Homburg MediArena B.V. draagt zorg voor 
exploitatie en beheer van het vastgoed. Voor de beleggers in het 
fonds betreft het dus een indirecte belegging in vastgoed. Ten 
opzichte van de beheerder is dit een gelieerde partij.  
Het is van belang dat het fonds fiscaal transparant is en dus zelf 
geen belasting betaalt. Het resultaat wordt belast bij de 
deelnemers. Voor de beleggers is sprake van een box 3 
belegging zodat effectief slechts 1,2% van de waarde van de 
belegging jaarlijks als belasting betaald wordt, ongeacht het 
gerealiseerde resultaat. 
  
Vastgoed 
 
Het afgelopen jaar is in Amsterdam Zuidoost (Duivendrecht) 
naast het Stadion De Amsterdam Arena het nieuwe 
hoofdkantoor van Endemol gerealiseerd. Het hele complex is 
ruim 32.000 m2 en betreft het hoofdkantoor, de parkeergarage 
en het studiocomplex. Het fonds belegt in het studiocomplex dat 
is afgesplitst van de twee andere onderdelen. Het 
kantoorgedeelte en de parkeergarage zijn recentelijk gekocht 
door Credit Suisse. Het complex is gunstig gelegen vlakbij de 
ring van Amsterdam A10 en de uitvalswegen A1, A2 en A9. 
Tevens is het uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer op 
loopafstand van de metro en treinstation Bijlmer. De eigen 
parkeervoorzieningen met 480 parkeerplaatsen en de 
parkeermogelijkheden van de Arena zijn uitstekend. Arena 
Boulevard en Amsterdamse Poort zijn eveneens vlakbij. Naast het 
gebouw wordt op dit moment de nieuwe Ziggo Dome 
ontwikkeld en binnenkort zal nog een 4-sterren hotel naast de 

studio’s komen. Amsterdam heeft inmiddels de positie van 
Hilversum als mediastad overgenomen. Veel belangrijke 
productiebedrijven en nu ook studio’s en omroepen zijn de 
laatste jaren in Amsterdam gevestigd. Het studiocomplex zelf 
bestaat uit 3 studio’s van in totaal 5.305 m2, daarnaast 5.173 m2 
bedrijfsruimte voor opslag en additionele ruimte  van 2.020 m2 
voor kleedruimte, vergaderruimte en kantoorruimte. Totaal is 
sprake van 12.498 m2. De studio’s zijn gebouwd volgens de 
meest zware eisen en beschikken over de modernste 
voorzieningen. Aangezien het een nieuw pand betreft, gebouwd 
conform de laatste eisen en op een goede locatie ligt, kan men 
spreken van een hoogwaardige vastgoedbelegging. De huurder 
is Endemol Nederland Holding B.V., met name bekend als 
televisie productiemaatschappij. Endemol is in handen van een 
investeringsmaatschappij Edam Acquisitions Holding IV N.V. 
waarvan John de Mol, de familie Berlusconi en Goldman Sachs de 
belangrijkste indirecte aandeelhouders zijn. Vanwege hoge 
goodwill afschrijvingen en rentelasten is het bedrijfsresultaat in 
2008 en 2009 negatief geweest, maar het operationele resultaat 
laat in 2009 wederom een goede winst zien. Volgens de 
kredietwaarderingen is het kredietrisico van het bedrijf 
gemiddeld. Endemol huurt het complex 10 jaren voor ! 
1.164.493, - per jaar. Dat is ! 112 per m2 voor de studioruimte en 
! 65  per m2 voor de bedrijfsruimte. Door Edam Acquisition 
Holding IV N.V. is een huurgarantie gesteld. De koopsom voor 
Homburg MediArena B.V. van het zakelijk recht op erfpacht 
bedraagt ! 13.098.152, -. De waarde van het gebouw bedraagt 
volgens het taxatierapport ! 13.400.000, -. De juridisch eigenaar 
van de grond blijft de gemeente Amsterdam. Homburg 
MediArena B.V. draagt zorg voor de exploitatie en de kosten van 
het gebouw en betaalt een ondererfpacht canon van  
! 1.023.137, - per jaar aan het fonds. Daarvan betaalt het fonds 
jaarlijks ! 136.288, - erfpacht aan de gemeente Amsterdam. Deze 
constructie is mede gekozen zodat bij aan- en verkoop geen 
overdrachtsbelasting betaald hoeft te worden. Het berekende 
bruto aanvangsrendement (BAR) bij koop bedraagt 7,85%.

 
Afbeelding 1 Structuuroverzicht 
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Fondsvermogen 
 
Het fondsvermogen bedraagt ! 13.890.019, - waarvan door de 
beleggers ! 7.900.000, - aan eigen vermogen wordt ingelegd en 
! 5.990.019, - door de bank wordt gefinancierd. Uit de 
fondsinvestering wordt de netto aankoopprijs voldaan van  
! 13.098.152, -, ! 29.950, - financieringskosten en ! 761.917, - aan 
initiële fondskosten. Het eigen vermogen wordt geplaatst in 
1.580 participaties van ! 5.000, - per stuk. Minimaal 10% van het 
eigen vermogen wordt door Homburg Invest Inc. ingebracht. 
Hiermee zorgt Homburg zelf voor een betere kans van slagen 
van de plaatsing en laat het bedrijf zien vertrouwen te hebben in 
dit product door met eigen middelen deel te nemen in het fonds. 
  

Financiering 
 
De financiering is verstrekt door FGH Bank via een hypothecaire 
geldlening van ! 5.990.019, -. Dit is slechts 43% van de koopsom 
van het vastgoed. De looptijd is 5 jaar evenals de rentevast 
periode. De rente bedraagt 4,3%. Indien het gebouw na 5 jaar 
niet wordt verkocht is een herfinanciering noodzakelijk. Het is 
gunstig voor de cash flow dat tijdens de gehele looptijd geen 
aflossing betaald hoeft te worden. Dit komt omdat relatief een 
laag deel van de vastgoedwaarde gefinancierd is. 
 

Rendement 
 
Het fonds zal per kwartaal achteraf de winst uitkeren aan de 
participanten. Gemiddeld wordt een winstuitkering van 8,1% uit 
de exploitatie verwacht. Aangezien de vastgoed kosten niet in 
het fonds zelf zitten, is het exploitatieresultaat van het fonds zelf 
goed in te schatten en kan nauwelijks afwijken van de begroting. 
Daarbij is wel van belang dat de  ondererfpachter keurig de 
ondererfpachtcanon aan het fonds blijft voldoen. Volgens de 
prognose van de exploitatie zal dat gedurende de looptijd geen 
probleem zijn. De exploitatie en beheerkosten zijn realistisch 
ingeschat. Tevens wordt een exit rendement verwacht na 5 jaar 
uit de verkoopwinst van 2,2%. Het gemiddeld totaalrendement 
komt daardoor in totaal op 10,3% per jaar. Ook daarbij zijn de 
uitgangspunten realistisch maar volledig afhankelijk van het 
gerealiseerde verkoopresultaat. Een van de uitgangspunten is 
een indexering van 2% van de huurinkomsten. Gelet op de 
huidige inflatiecijfers is dit aan de hoge kant. 
 

Kosten  
 
De emissiekosten bedragen 3%. Daarnaast zijn de fondskosten 
vrij eenvoudig omdat de exploitatiekosten van het gebouw niet 
in het fonds vallen. Het fonds kent als initiële kosten bij de opzet 
! 434.463, - aan structureringskosten (3,3% van het vermogen). 
Daaruit worden de kosten voor het opzetten van het fonds en de 
oprichtingskosten van de structuur voldaan. Daarnaast zijn er  

! 65.491, - aan notaris en advieskosten en ! 261.963, - aan 
vastgoed acquisitiekosten (1,9% van koopsom). De 
financieringskosten van 0,5% van de hoofdsom van de 
hypotheek zijn normaal. Deze kosten zijn vergelijkbaar met veel 
andere fondsen. 
De jaarlijkse kosten zijn beperkt tot een vergoeding voor de 
stichting van ! 5.000, - per jaar (geïndexeerd) en een 
beheervergoeding van ! 21.000, - per jaar (2% van de 
huurinkomsten na aftrek van de erfpacht). Ook deze kosten zijn 
gemiddeld in vergelijking met andere fondsen. 
Per saldo is sprake van een normale kostenstructuur waarbij de 
initiële kosten wat zwaarder meewegen omdat ze verdeeld 
dienen te worden over een kortere looptijd dan normaal. 
 

Risico’s 
 
In het vastgoed en de huursituatie lijken weinig risico’s te zitten. 
Door de kortere looptijd van het fonds is niet te verwachten dat 
er in het nieuwe vastgoed problemen zullen ontstaan die 
gevolgen hebben voor het onderhoud, noch in de situatie van de 
huurder. Door het specifieke gebruik van het gebouw (studio’s) is 
de alternatieve aanwendbaarheid beperkt als zou blijken dat er 
weinig studio’s nodig zouden zijn. Ook dit lijkt de komende jaren 
niet aan de orde en is alleen een risico als de huidige huurder zou 
vertrekken. Het kan echter wel een waardedrukkende factor zijn 
bij verkoop over 5 jaar. 
Omdat slechts een laag deel gefinancierd is en deze gelijk loopt 
met de looptijd van het fonds zijn daarin geen bijzondere risico’s 
te verwachten. Het grootste risico voor dit fonds zit in de 
verkoop na 5 jaar: Als dat onverhoopt niet tijdig lukt, zal in ieder 
geval een herfinanciering nodig zijn. Het rendement kan voorts 
nog tegenvallen indien de inflatie lager uitvalt dan 2% per jaar.  
 

Overige opmerkingen 
 
De directie van Homburg MediArena B.V. wordt gevoerd door 
Homburg Trust Services B.V. (zijnde de heren H.R. Kranenberg en 
M.J.E. Leenaers). Homburg Trust Services B.V. valt onder toezicht 
van De Nederlandsche Bank en beschikt uit hoofde van de Wet 
toezicht trustkantoren (Wtt) over een vergunning om als 
Trustkantoor in Nederland werkzaam te zijn. Het bestuur van de 
bewaarder wordt eveneens gevormd door Homburg Trust 
Services B.V. Aangezien de vennootschappen gelieerd zijn, is er 
geen sprake van een onafhankelijke bewaarder ten opzichte van 
de aanbieder. De bewaarder wordt wel aangemerkt als 
bewaarder in de zin van de Wft, zodat de bestuurders ook 
getoetst zijn. De aandelen van Homburg MediArena B.V. worden 
gehouden door Stichting Deelneming MediArena waarvan de 
directie wordt gevoerd door de heren L. Albers en E.A. 
Schoonderwoerd. De structuur is wat ingewikkelder dan andere 
fondsen omdat zo de overdrachtbelasting vermeden kan 
worden. De fondsvoorwaarden kunnen niet zonder toestemming 
van de deelnemers in hun nadeel worden gewijzigd.
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Afbeelding 2 Vastgoed gelegen aan de MediArena 2 te Duivendrecht 
 
De analyse van Homburg MediArena is in opdracht geschreven voor Homburg Capital B.V. 
 
copyright © Beurswaage 25 oktober 2010 
 
Gelet op de aard van haar activiteiten is Beurswaage B.V. niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat 
Beurswaage B.V. niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.  
 
De fondsanalyses bevatten geen advies om deel te nemen in het betreffende fonds. Voor advies wordt u verwezen naar uw 
beleggingsadviseur. 
 
Alle genoemde kosten en rendementen zijn vastgesteld op basis van prognoses. Aan deze cijfers zijn geen rechten te ontlenen. De waarde 
van iedere belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
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