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MANAGEMENT SUMMARY 

Aanleiding en achtergrond 
Stadion Feijenoord N.V. en Feyenoord Rotterdam N.V. (verder gezamenlijk: Feyenoord) werken aan de ontwikkeling 
van een nieuw stadion. In december 2018 heeft Feyenoord besloten de volgende fase van het voorgenomen 
stadionproject te starten. De commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) heeft de wethouder 
verzocht inzicht te geven in de aangepaste business case. Naast het inzicht heeft de commissie ook gevraagd om 
een externe toets te laten uitvoeren op de business case. De externe toets is bedoeld om te beoordelen of de door 
Feyenoord aangebrachte wijzigingen in de business case en het financieringsmodel van het stadion passen binnen 
de voorwaarden van, danwel inpasbaar zijn in de position paper dat eerder is vastgesteld door de gemeenteraad. 
 
Position paper 
In de position paper zijn voorwaarde 9, 10 en 11 relevant voor de beoordeling van de business case van het nieuwe 
stadion. Het is duidelijk dat de planning is aangepast en dat daarmee de voorwaarden 10.1, 10.2 en 10.3 nog niet 
(volledig) zijn vervuld. De voorwaarden 11.1 en 11.2 worden gedurende 2019 en uiterlijk bij financial close getoetst. 
Deze beoordeling richt zich daarmee met name op de voorwaarden omtrent de ontwikkeling van het nieuwe 
stadion (te weten voorwaarden 9.1 t/m 9.6). 
 
Conclusies 
Feyenoord heeft met het onderzoek van ISG een uitgebreide onderbouwing aangeleverd voor de mutaties in de 
business case. Het marktonderzoek van ISG omvat onder andere een enquête onder huidige seizoenkaarthouders, 
business seats en potentiële klanten. Dit is daarmee een diepgaander onderzoek dan de eerdere onderbouwingen. 
 
Het risicoprofiel in de business case is afgenomen doordat Feyenoord diverse onzekere opbrengsten heeft verlaagd 
of geschrapt. Deze wijzigingen hebben geleid tot een conservatievere business case met een verlaagd risicoprofiel 
in vergelijking met de oorspronkelijke business case. 
 
De financieringsstructuur is gewijzigd aangezien het Vreemd Vermogen is toegenomen met € 12,5 mln. De 
aflossingsvorm van het VV is gewijzigd van lineair naar annuïtair waarbij de looptijd is gewijzigd van een combinatie 
van 20 en 30 jaar naar 25 jaar. Ten slotte is de financieringsrente voor het VV verhoogd. Het Eigen Vermogen is 
toegenomen met € 30 mln. Het belang van de Gemeente Rotterdam daalt daarmee tot 33%. Zanders beoordeelt de 
financieringsstructuur als conservatief, in lijn met de oude business case en passend binnen voorwaarde 9.3 van de 
Position Paper. Eveneens wordt voldaan aan de voorwaarden 9.1 en 9.2 
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Het totaalrendement is vergelijkbaar met de oorspronkelijke business case, maar met een ongunstigere verdeling 
tussen dividend en restwaarde. Op basis van de conservatievere insteek, de mogelijkheid om additionele 
onderdelen aan de business case toe te voegen en/of Vreemd Vermogen tegen een lagere financieringsrente te 
arrangeren, achten Brink en Zanders het in deze fase voorstelbaar dat daarmee een hoger direct rendement 
resulteert dan in de huidige business case is voorgesteld.  
 
De bestemming van mee- en tegenvallers ten opzichte van het resultaat van de business case is nog onderwerp van 
uitwerking tussen Feyenoord en de aandeelhouders. Zanders en Brink verwachten dat een samenhangende 
uitwerking van risico-rendement en bestemming van mee- en tegenvallers binnen de contouren van de 
gemeentelijke position paper mogelijk moet zijn. 
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01  
AANLEIDING EN CONTEXT 

 Achtergrond 
Stadion Feijenoord N.V. en Feyenoord Rotterdam N.V. (verder gezamenlijk: Feyenoord) werken aan de ontwikkeling 
van een nieuw stadion. In december 2018 heeft Feyenoord besloten de volgende fase van het voorgenomen 
stadionproject te starten. Beide partijen hebben ingestemd met het voorlopig ontwerp van het nieuwe stadion,  
de aangepaste business case en het nieuwe financieringsmodel. Ook de gemeenteraad is per brief geïnformeerd 
over het besluit om het project voort te zetten. 
 
De commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) heeft de wethouder verzocht inzicht te geven in 
de aangepaste business case. Het college van B&W heeft op 21 februari de informatie over de businesscase 2.0, 
zoals ontvangen van Feyenoord aan de gemeenteraad gezonden. Naast het inzicht heeft de commissie ook 
gevraagd om een externe toets te laten uitvoeren op de business case. 

 Vraagstelling 
Stadion Feijenoord N.V. en Feyenoord Rotterdam N.V. hebben in december 2018 ingestemd met de volgende drie 
onderwerpen: 
► Het voorlopig ontwerp van het nieuwe stadion en de bijbehorende kostenraming; 
► De nieuwe business case (opbrengsten en operationele kosten); 
► Een nieuw financieringsmodel. 
 
De externe toets is bedoeld om te beoordelen of de door Feyenoord aangebrachte wijzigingen in de business case 
en het financieringsmodel van het stadion in te passen zijn binnen de randvoorwaarden uit de position paper dat 
eerder is vastgesteld door de gemeenteraad. 

 Samenwerking Brink Management/Advies en Zanders Treasury & Finance Solutions 
Voor de volledigheid wordt benoemd dat, op verzoek van Gemeente Rotterdam, Zanders Treasury & Finance 
Solutions betrokken is bij deze beoordeling. Zanders Treasury & Finance Solutions (verder: Zanders) is een 
onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd op het gebied van treasurymanagement, risicomanagement en 
corporate finance. Zanders heeft in deze beoordeling specifiek gekeken naar (de wijzigingen van) de 
financieringsstructuur, de risico’s hiervan en de mogelijke gevolgen voor de waterval. 
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02  
AANPAK 

 Geschiedenis 
Om de voorliggende second opinion goed te kunnen plaatsen in het proces, volgt hieronder een beknopte 
toelichting op de stappen die tot nu toe zijn gezet. 
 
► Op 23 november 2016 heeft Brink Management / Advies (hierna: Brink) de rapportage van de second opinion 

op de plannen van Feyenoord City gepresenteerd. Op basis van de toen aanwezige ontwerpen, plannen en 
onderbouwingen heeft Brink diverse conclusies en aanbevelingen meegegeven, zowel aan de gemeente als aan 
Feyenoord. 

► In de daaropvolgende periode heeft Feyenoord invulling gegeven aan de aanbevelingen. Brink heeft deze extra 
informatie nader geanalyseerd en haar oordeel begin februari 2017 gegeven in een memo. 

► Mede op basis van de resultaten en adviezen uit de second opinion en de aanvullende analyse heeft de 
gemeente een position paper opgesteld. In deze position paper heeft de gemeente haar positie voor het 
project Feyenoord vastgelegd, waarmee het voor zowel de initiatiefnemers als voor andere partijen duidelijk is 
welke bijdrage de gemeente wil leveren en onder welke condities zij bereid is dit te doen. Tegelijkertijd heeft 
Feyenoord een aanvullende haalbaarheidsstudie opgeleverd, waarin de inzichten uit de afgelopen periode zijn 
meegenomen. 

► Op 3 maart 2017 heeft Brink haar bevindingen gepresenteerd in het zogenoemde eindoordeel. 
► Dit heeft geleid tot positieve besluitvorming in de gemeenteraad op 11 mei 2017, waarbij de position paper 

geamendeerd is vastgesteld. Deze amendementen zijn verwerkt in de definitieve position paper (november 
2017).  

► In vervolg op de gemeentelijke besluitvorming is Feyenoord in het najaar van 2017 gestart met het definiëren 
van het Programma van Eisen voor het ontwerp van het nieuwe stadion. Dit heeft geleid tot een Voorlopig 
Ontwerp van het nieuwe stadion per november 2018. 

► Parallel daaraan is het financieringstraject opgestart en is ter validatie van de business case ten behoeve van de 
financiers International Stadia Group aangesteld.  

► De doorontwikkeling van het ontwerp in combinatie met de adviezen van ISG en nadere uitwerking van 
aannames van Feyenoord hebben geleid tot een aangepaste business case voor het stadion. Alsmede tot een 
voorlopig ontwerp “plus” waarbij volgens Feyenoord “expliciet rekening is gehouden met de geactualiseerde 
business case”.  
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Bovenstaande stappen zijn weergegeven in onderstaand figuur. 
 

 
Figuur 1: Structuur en volgorde van producten en documenten 

 
02.02 Doorlopen proces 
Het doorlopen proces om te komen tot deze second opinion zag er als volgt uit: 
► Feyenoord heeft haar business case inclusief toelichting en de daarbij behorende onderbouwing overhandigd 

aan  
Brink/Zanders. De volgende informatie is door Feyenoord verstrekt in het kader van deze beoordeling: 
► Toelichting op business case 2.0 nieuwe stadion; 
► Rapport International Stadium Group; 
► Presentatie Goldman Sachs over de beoogde financieringsstructuur; 
► Kostenraming Voorlopig Ontwerp; 
► Rekenmodel business case 2.0. 

► Brink/Zanders hebben deze documenten beoordeeld. 
► Overleg heeft plaatsgevonden met Feyenoord en gemeente Rotterdam om inhoudelijke 

(verduidelijkings)vragen voor te leggen. 
► Feyenoord heeft aanvullende informatie beschikbaar gesteld en antwoorden gegeven op vragen. 
► Brink/Zanders hebben hun conceptbevindingen opgesteld en gedeeld met gemeente Rotterdam en Feyenoord. 
► Feyenoord heeft gereageerd op de conceptbevindingen (principe van hoor–wederhoor) en op basis daarvan 

een actualisatie van de stukken overhandigd. 
► Brink/Zanders hebben hun definitieve bevindingen en rapportage opgesteld. 
 
De inhoudelijke beoordeling die in deze toets wordt toegelicht, betreft de toets op de laatste versie van de door 
Feyenoord aangeleverde stukken1.   

                                                                    
1 De laatste versie is door Feyenoord op 27 maart 2019 aangeleverd. 
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 Methodiek 
In eerdere producten heeft Brink met een ‘stoplicht-model’ gewerkt waarin (onderdelen van) plannen met groene, 
oranje en rode indicatoren zijn beoordeeld.  
► Groen: er is op dit moment voldoende invulling gegeven aan het oorspronkelijke advies. De uitwerking van het 

onderdeel is zodanig dat de gemeentelijke belangen zo goed als mogelijk zijn geborgd.  
Eventuele aandachtspunten kunnen (en moeten) in een volgende fase verder worden uitgewerkt. 

► Oranje: er is invulling gegeven aan (een deel van) het oorspronkelijke advies, maar het verdient de aanbeveling 
om deze invulling explicieter uit te werken. 

► Rood: er is geen invulling gegeven aan het oorspronkelijke advies. De gemeente loopt het risico dat dit aspect 
nu of later in het traject voor problemen gaat zorgen ten aanzien van de financiën, planning, kwaliteit of 
organisatie. 

 
De hiernaast weergegeven tabel is overgenomen uit de second opinion van maart 2017, 
waarin op zes onderdelen een positief advies is afgeven en op twee onderdelen 
(Onderhoud en Rendement/Risico) een oranje advies. Deze tabel betreft enkel het 
oordeel over het nieuwe stadion. 
 
In deze rapportage is de position paper van de gemeente leidend in de beoordeling.  
De scope van de beoordeling betreft de business case van het nieuwe stadion.  
De herontwikkeling van De Kuip en de gebiedsontwikkeling Feyenoord City worden in 
deze beoordeling buiten beschouwing gelaten.  

Tabel 1: Conclusies uit second 
opinion over het nieuwe 
stadion (Brink, maart 2017) 

 Position paper 
In de position paper stelt de gemeente voorwaarden met betrekking tot de ontwikkeling van het nieuwe stadion en 
de bijbehorende grondverkoop. Hieronder worden de eisen die betrekking hebben op de ontwikkeling van het 
nieuwe stadion genoemd. De nummering van de eisen is overgenomen uit de position paper. Deze eisen vormen 
het kader waarin de nieuwe business case van het stadion wordt beoordeeld. 
 
Het is duidelijk dat de planning is aangepast en dat daarmee de voorwaarden 10.1, 10.2 en 10.3 nog niet (volledig) 
zijn vervuld. Dit zijn de voorwaarden met betrekking tot de bereidheid van overige financiers om deel te nemen.  
In de business case 2.0 (de nieuwe business case) is ‘financial close’ verondersteld per eind 2019. Voorwaarde 10.3 
is daarbij het meest relevant, 10.1 en 10.2 zijn voorwaardelijk om tot overeenkomsten met financiers te komen.  
 
De voorwaarden 11.1 en 11.2 worden gedurende 2019 en uiterlijk bij financial close getoetst. 
Dit hoofdstuk en daarmee de toetsing richt zich daarmee met name op de voorwaarden omtrent de ontwikkeling 
van het nieuwe stadion (te weten voorwaarden 9.1 t/m 9.6). 
 
Voorwaarden ontwikkeling nieuw stadion: 
9.1 De gemeente neemt voor maximaal € 40 miljoen deel in het eigen vermogen. 
9.2 De gemeente kent een maximaal aandeel van 49% in het gewoon aandelenkapitaal. 
9.3 Uitgangspunt van het eigen vermogen is de geschetste conservatieve financieringsstructuur. 
9.4 De definitieve business case bij financial close is vergelijkbaar met de huidige business case qua rendement en 

risicoprofiel. 

Onderdeel 

1.       Taakstellend budget 

2.       Vaste basisfee 

3.       Onderhoud 

4.       Rendement en risico 

5.       Resultaatsverdeling 

6.       Demarcatie 

7.       Zeggenschap 

8.       Urban concourse 
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9.5 De inbreng van het eigen vermogen is alleen bestemd voor het nieuwe stadion. 
9.6 De resultaatsverdeling aandeelhouders-BVO is, voorafgaand aan de financial close, nader contractueel 

vastgelegd waarbij binnen een bandbreedte van 25% rondom het verwachte resultaat uit de base case  
(pp 2016) het netto dividend voor de aandeelhouders niet wijzigt. 

 
De bereidheid van de overige financiers om deel te nemen moet blijken uit: 
10.1 Letters of Comfort: voor raadsbesluitvorming over de position paper. 
10.2 Letters of Intent: eind 2017, uiterlijk Q1-2018. 
10.3 Financieringsovereenkomsten: eind 2018. 
 
Gemeente Rotterdam en Feyenoord formuleren de eisen die gesteld worden aan de financiers: 
11.1 In overeenstemming met de banken en andere vermogensverschaffers moet sprake zijn van de 

gemeente conveniërende afspraken met betrekking tot: 
► de statuten van de NV Stadion Feijenoord en de zeggenschap; 
► de verstrekkingsvoorwaarden voor de financiering; 
► het verstrekkingsritme van de financiering; 
► de exit-mogelijkheden. 

11.2 Voor verstrekking moet aan de verstrekkingsvoorwaarden worden voldaan, met als belangrijke 
aandachtspunten voldoende zekerstelling van exploitatie en de (bouw- en onderhouds)kosten en heldere 
demarcatie van de geldstromen. 

11.3 Eind 2017 moet er een concreet voorstel liggen voor het toewerken naar een organisatie die gesteld staat 
voor de verbrede exploitatie. 

 Leeswijzer 
Deze rapportage bestaat uit de volgende onderdelen: 
► Beoordeling van de inhoudelijke aanpassingen van de business case; 
► Beoordeling van de financieringsstructuur; 
► Beoordeling van de cash flow waterval; 
► Conclusies en aanbevelingen die volgen uit de beoordeling.   
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03  
WIJZIGINGEN BUSINESS CASE 

In dit hoofdstuk worden de wijzigingen in de business case van januari 2019 beoordeeld ten opzichte van de 
business case 1.0 van februari 2017. De wijzigingen zijn hierbij gebundeld per thema. Per wijziging worden de 
aanpassingen omschreven, de uitgangpunten voor de wijzigingen beoordeeld aan de hand van de beschikbare 
onderbouwing, wordt deze onderbouwing vergeleken met beschikbare vorige onderbouwingen, en worden 
eventuele bijzonderheden en risico’s benoemd. 
 
Het doel van dit hoofdstuk is om te beoordelen in welke mate het risico in de business case is toe- of afgenomen. 
Dit betekent – in algemene zin – dat als dezelfde activiteiten worden uitgevoerd met een lagere omzet, dit een 
risicobeperkend effect heeft op de business case. De kans dat deze lagere omzet wordt gerealiseerd, is namelijk 
toegenomen ten opzichte van de hogere omzet uit de oorspronkelijke business case. Tegelijkertijd moet hierin 
meegewogen worden op welke wijze de aanpassingen zijn onderbouwd en wat dit betekent voor de 
risicobeoordeling, niet alleen ten opzichte van de mutatie, maar ook ten opzichte van het totaal. Andersom geldt dit 
natuurlijk ook. Tot slot zijn in deze beoordeling ook activiteiten meegenomen die zowel qua omzet zijn veranderd 
als qua invulling. 
 

 Algemene uitgangspunten 
 
Juridische entiteit 
De oorspronkelijke juridische structurering ging uit van twee juridische entiteiten: Nieuw Stadion B.V. en Service 
VOF (Vennootschap onder firma). De Service VOF was in deze structuur verantwoordelijk voor de commerciële 
exploitatie van het stadion. Nieuw Stadion B.V. en Feyenoord BVO zouden beide vennoten worden in deze VOF. 
Deze organisatiestructuur is echter versimpeld om de transparantie richting financiers en andere stakeholders te 
verbeteren. Alle activiteiten die oorspronkelijk in de Service VOF waren geplaatst, worden nu geheel door Nieuw 
Stadion B.V. uitgevoerd. 
 
In de oorspronkelijke business case is met een marge van 10% op de exploitatie van de Service VOF gerekend, die 
samen met de vaste prestatievergoeding dekking is voor het netto effect op de financiële bedrijfsvoering van 
Feyenoord BVO.  
 
In de nieuwe business case vervalt deze 10% marge, maar is ook een andere prestatievergoeding voorgesteld.  
Brink ziet op basis van de beschikbare informatie geen risico’s in de voorgestelde versimpeling van de 
organisatiestructuur. In de oorspronkelijke structuur bleef Nieuw Stadion B.V. samen met Feyenoord BVO als 
vennoot verantwoordelijk voor het exploitatierisico. Dit is in de huidige situatie ook het geval. 
 
De samenvoeging van de juridische entiteiten is een versimpeling die voor meer transparantie zorgt in de structuur 
en afspraken tussen partijen. De scheiding tussen de business case van het stadion en Feyenoord BVO is hiermee 
nog duidelijker gemaakt. Brink adviseert daarbij wel deze heldere scheiding tussen partijen ook consequent aan te 
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houden bij het toevoegen van eventuele nieuwe onderdelen aan de business case. Het alloceren van activiteiten 
aan ofwel Nieuw Stadion BV ofwel Feyenoord BVO is daarmee dus niet facultatief. 
 
Bouwperiode 
De bouwperiode van het stadion wordt in de nieuwe business case opgeschoven naar 1 juli 2020 (start bouw) tot  
1 juli 2023 (start exploitatie). Dit betekent dat het voetbalseizoen 2023/2024 het eerste (volledige) voetbalseizoen 
wordt. Dit betekent dat de planning integraal één jaar is opgeschoven ten opzichte van de vorige business case. 
 
Om beide business cases één op één met elkaar te kunnen vergelijken, heeft Feyenoord voor de vergelijking het 
eerste volledige voetbaljaar, zijnde seizoen 2024/2025, aangehouden als basisjaar. In de oorspronkelijke business 
case was dit operationeel jaar 3, voor de nieuwe business case is dit operationeel jaar 2. Brink onderschrijft dat met 
deze werkwijze het effect van inflatie op de vergelijking wordt voorkomen en zo een goede vergelijking kan worden 
gemaakt. 
 
NB: op 25 maart 2019 hebben Feyenoord en Stadion Feijenoord N.V. bekend gemaakt de realisatieplanning aan te 
passen waardoor de oplevering van het stadion één jaar later plaatsvindt, te weten in juni 2024. Het voetbalseizoen 
’24 – ’25 is dan het eerste voetbalseizoen dat Feyenoord in het nieuwe stadion kan spelen. Het uitgangspunt is dat 
deze verandering geen materiële impact heeft op de totaalbeoordeling van de nu voorliggende business case en dat 
dit bij financial close nader beoordeeld moet worden, als onderdeel van het totaalpakket. 
 
Stadioncapaciteit 
De capaciteit van het stadion is in de huidige business case gelijk aan dat van de vorige business case. Er hebben wel 
verschuivingen plaatsgevonden in de verdeling van de capaciteit per (stoel)categorie. Onderstaande tabel geeft 
deze verschuivingen weer, inclusief de verschillen (delta) tussen beide business cases. 
 

Categorie Oorspronkelijke 
stadionverdeling 

Nieuwe 
stadionverdeling 

Delta 
Δ 

Reguliere plaatsen 51.670 49.433 -2.237 
Tribune huidige aandeelhouders 2.000 2.364 +364 
Tribune uit-supporters 2.000 2.000 - 
Overige plaatsen - 2.633 +2.633 
Totale capaciteit niet-zakelijk 55.670 56.430 +760 
 
Unit 20 seats - 960 +960 
Unit 18 seats 1.080 0 -1.080 
Unit 14 seats - 224 +224 
Totale capaciteit business units 1.080 1.184 +104 
 
Totale capaciteit business seats 6.250 5.386 -864 
 
Totale capaciteit stadion 63.000 63.000 - 

Tabel 2: Verschuivingen binnen capaciteit stadion (Bron: Business case Nieuw Stadion 2.0 – Feyenoord – d.d. 8 februari 2019)  
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In totaal zijn 760 extra plekken in het stadion aangewezen voor niet-zakelijke seating. Ook is er een kleine toename 
(104 plekken) in de capaciteit van de business units zichtbaar. Het aantal business seats is met 864 plekken naar 
beneden bijgesteld. De totale capaciteit van het stadion blijft 63.000 plekken. 
 

 Exploitatieopbrengsten 
Aan de opbrengstenkant van de business case zijn zowel bijstellingen in positieve als negatieve zin doorgevoerd. 
Onderstaande tabel geeft deze verschuivingen weer, inclusief de verschillen (delta) tussen beide business cases. 
 

Categorie Oorspronkelijke 
business case 

Nieuwe business 
case 

Delta 
Δ 

Evenementenverhuur stadion 1,9 1,8 -0,1 
Publieksticketing 23,3 23,6 0,3 
Units & seats (Feyenoord-wedstrijden) 32,7 37,5 4,8 
Wedstrijdpremies & deelnamevergoedingen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Mediarechten, club sponsoring & merchandising n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Congres & evenementen (niet wedstrijddagen) 7,8 7,8 - 
F&B (niet wedstrijddagen) 9,4 2,3 -7,0 
F&B business hospitality (wedstrijddagen) 8,7 7,8 -0,9 
F&B business hospitality (niet-wedstrijddagen) 2,2 2,2 - 
F&B publiek (wedstrijddagen) 9,9 8,0 -1,9 
F&B publiek (niet-wedstrijddagen) 5,3 5,4 0,1 
Theme rooms F&B 4,8 0,8 -4,0 
Sponsoring 3,1 3,5 0,4 
Tours Feyenoord 2,1 1,1 -1,1 
Sightseeing & amusement 2,1 - -2,1 
Overige inkomsten (parkeren, verhuur, etc.) 5,1 3,5 -1,6 
Totaal inkomsten 118,4 105,3 -13,1 

Tabel 3: Aanpassingen opbrengstenkant business case, alle bedragen in miljoenen euro’s, seizoen 2023-2024  
(Bron: Business case Nieuw Stadion 2.0 – Feyenoord – d.d. 8 februari 2019) 

 
Evenementen 
Het totaal aantal evenementen is naar beneden bijgesteld van 37 naar 35,5 per jaar. Er wordt uitgegaan van  
2½ interlands van het Nederlands Elftal per jaar (dit was drie) en twee wedstrijden in Europees verband (dit was 
drie).  
 
De aanleiding voor deze bijstelling is niet concreet onderbouwd, maar komt voort uit een conservatievere insteek 
van Feyenoord. De inkomsten uit evenementenverhuur zijn door de neerwaartse bijstelling van het aantal 
interlands naar beneden bijgesteld met € 0,1 miljoen per jaar (de KNVB huurt voor elke interland het stadion van 
Nieuw Stadion BV). De hoogte van deze bijstelling is in lijn met de oorspronkelijke business case. Brink is van mening 
dat de verlaging van het aantal evenementen leidt tot een conservatievere business case.   
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Publieksticketing 
Op basis van onderzoek van International Stadia Group (hierna: ISG)2 heeft Feyenoord verschillende wijzigingen in 
de ticketingstructuur van het stadion doorgevoerd. De totale capaciteit van het stadion en het aantal te verkopen 
seizoenkaarten is hetzelfde gebleven. Wel zijn de prijzen van de seizoenkaarten in de nieuwe business case 
verhoogd. In het seating plan is door Feyenoord rekening gehouden met het uitgangspunt dat er ook betaalbare 
plaatsen beschikbaar moeten zijn voor Feyenoord-supporters. Voor deze plaatsen gelden beperktere prijsstijgingen 
ten opzichte van de huidige situatie in de business case. 
 
Ter vergelijking: de prijs van een gemiddelde seizoenkaart komt met deze bijstelling op een licht hoger niveau te 
liggen dan bij andere topclubs in Nederland.  
 

 Ajax PSV Feyenoord 

Omzet nu 
€ 13,1 mln.  

(p.p. ’17-’18)3 
€ 9,1 mln. 

(p.p. ’17-’18)4 
- 

Aantal 40.396 28.0005 40.000 
Opbrengst per seizoenkaart in ’24-‘25 
(o.b.v. 1,5% stijging per jaar) 

€ 360,- € 360,- € 395,- 

Tabel 4: Opbrengst per seizoenkaart voor verschillende clubs 

 
In de onderzoeken van Repucom6 en Hypercube7, die ten grondslag hebben gelegen aan de eerdere business case, 
is de prijsstelling van een seizoenkaartprijs niet nader onderzocht. Beide onderzoeken geven aan dat er naar 
verwachting wel voldoende vraag aanwezig is, maar dat de sportieve prestaties een belangrijke voorwaarde zijn 
voor de bereidheid tot het betalen van de vastgestelde seizoenkaartprijzen.  
 
ISG heeft in haar onderzoek zowel de vraag en prijsstelling van seizoenkaarten in het verleden beoordeeld, maar 
ook marktonderzoek uitgevoerd onder bestaande seizoenkaarthouders naar de voorkeuren en prijssensitiviteit. Het 
marktonderzoek is uitgevoerd onder circa 27.000 seizoenkaarthouders, waarbij de antwoorden van 7.400 
seizoenkaarthouders volledig waren ten behoeve van deze analyse. ISG concludeert dat als potentiële 
seizoenkaarthouders eenmaal de kwaliteit van de nieuwe faciliteiten herkennen en een bereikbaar prijsniveau 
bekend is, de meeste seizoenkaarthouders ook in het nieuwe stadion een seizoenkaart gaan kopen. ISG acht de 
prijsstelling voor seizoenkaarten reëel. Brink concludeert dat de mate van diepgang en de wijze van onderzoek door 
ISG een duidelijke verbetering is ten opzichte van de eerdere onderbouwingen. 
 
De omzet uit de verkoop van seizoenkaarten is door Feyenoord op basis van het rapport van ISG verhoogd met circa 
€ 2,0 miljoen per jaar. Door het marktonderzoek van ISG is meer helderheid ontstaan over de gehanteerde 
prijsstelling en resulterende omzet. Ondanks de uitgebreide onderbouwing neemt naar mening van Brink het risico 
toe dat de geprognosticeerde omzet niet gerealiseerd kan worden. Het betreft immers een feitelijke toename ten 
opzichte van de oorspronkelijke business case, zonder dat hierbij een directe verandering/verbetering in de 
achterliggende prestatie wordt geleverd in vergelijking met de oorspronkelijke business case. 
 

                                                                    
2 ISG Business plan review – International Stadia Group – d.d. 5 oktober 2018 
3 Jaarverslag Ajax, 2017-2018 
4 Jaarverslag PSV N.V. 2017-2018 
5 Het betreft het aantal verkochte Seizoen Club Cardplaatsen voor het seizoen 2016-2017. PSV heeft aangegeven dat het maximum aantal 
beschikbare seizoenkaarten in dat jaar is verkocht, net als in het seizoen 17’-’18. 
6 Validatie business case het nieuwe stadion – Repucom – d.d. oktober 2014 
7 Het nieuwe stadion Rotterdam, second opinion commerciële aannames – Hypercube – d.d. 14 mei 2013 
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Op basis van het voorlopig ontwerp is door Feyenoord een nieuw overzicht opgesteld van de totale capaciteit van 
het stadion en de bijbehorende bestemming van de plaatsen. Hieruit komt naar voren dat in de nieuwe verdeling 
plaatsen zijn toegevoegd voor aandeelhouders, personeelskaarten van Stadion Feyenoord en Feyenoord BVO, oude 
rechten van SC Feijenoord-leden, de perstribune en plaatsen voor mindervaliden (circa 3.000 plekken totaal).  
 
Het aantal te verkopen dagkaarten is bijgesteld van 7.000 naar 6.000 tegen eenzelfde prijs. De keuze om minder 
losse kaarten te verkopen in de publieksverkoop is een conservatievere insteek, omdat de vraag naar losse kaarten 
niet is veranderd. De impact van de verlaging van het aantal te verkopen dagkaarten op het bedrijfsresultaat 
(EBITDA) bedraagt circa € 1,7 miljoen per jaar. 
 
Voor de werknemers van de BVO of het stadion is de seizoenkaart onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. 
Het aantal beschikbare kaarten voor de losse verkoop wordt met dit aantal verlaagd. Daarnaast hebben 
werknemers de mogelijkheid om aanvullend kaarten te kopen tegen een gereduceerde prijs. Dit impliceert dat in de 
huidige financiële voorstelling van zaken de stadionexploitatie wordt belast met arbeidsvoorwaarden vanuit de 
BVO, maar ook met afspraken uit het verleden met aandeelhouders. Brink geeft als aanbeveling om dit aspect mee 
te nemen in de nadere afsprakenset omtrent de demarcatie van geldstromen en de hoogte van de vaste 
prestatievergoeding. Arbeidsvoorwaarden van Feyenoord BVO (gratis kaarten en tegen gereduceerd tarief) dienen 
naar mening van Brink voor rekening van Feyenoord BVO te zijn.  
 
Units & Seats 
Feyenoord heeft in de gewijzigde business case zowel het aantal business units en seats, als de prijsstelling van deze 
business units en seats, aangepast.  
 
Business seats 
Ten behoeve van de onderbouwing van de oorspronkelijke business case heeft Feyenoord in 2017 aan Hypercube 
gevraagd om de commerciële ambities rondom de verhuur van business units en business seats in het nieuwe 
stadion te valideren8. Hypercube concludeerde toen dat de voorgenomen dimensionering van het aantal business 
units en seats aansluit bij het verzorgingsgebied en de sportieve ambities van Feyenoord BVO. Daarnaast 
concludeerde ze onder andere dat de prijsstelling voor de units en seats opwaarts potentieel heeft, maar dat de 
vraag kan afnemen bij slechtere sportieve prestaties. 
 
ISG heeft een marktonderzoek uitgevoerd onder zowel huidige gebruikers van business seats/units als potentiële 
klanten. Op basis van dit marktonderzoek concludeert ISG dat significant hogere marges op de business seats en 
business units te realiseren zijn, en dat de vraag het aanbod overstijgt. 
 
Feyenoord heeft op basis van de rapportage van ISG de verdeling van producten en prijzen aangepast. Het aantal 
business seats neemt in de nieuwe business case met circa 800 plekken af. Wel is het zwaartepunt van de seats 
meer richting het duurdere segment geschoven. Bij de business seats is – vergelijkbaar met de oorspronkelijke 
business case - rekening gehouden met een bezettingsgraad van 90%. De prijsverhoging voor de business seats 
wordt beargumenteerd door de onderbouwing van ISG, de schaarste (minder beschikbare business seats) en het 
bieden van extra faciliteiten voor dit productsegment in het voorlopige ontwerp.  
 
Ook hier geldt dat in alle gevallen de sportieve prestaties op het veld, alsmede economische factoren, leidend zijn in 
de bereidheid van de bezoekers om de voorgestelde prijzen voor de seats (en units) te betalen. Met de in deze 

                                                                    
8 Validatie commerciële ambities: business units & business seats – Hypercube – d.d. 19 januari 2014 
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business case voorgestelde vergoeding voor Feyenoord BVO wordt vanaf jaar 1 voldaan aan de stelling van 
Hypercube (2017) dat het geambieerde sportieve niveau gerealiseerd kan worden indien Feyenoord beschikt over 
een spelersbudget van orde grootte € 25 miljoen of hoger. 
 
In totaal stijgen de inkomsten uit de business seats in de nieuwe business case met € 5,7 miljoen ten opzichte van 
de oorspronkelijke business case. Eerder had Brink geconcludeerd dat het risico bestaat dat de omzet in de 
oorspronkelijke business case uit de verhuur van seats en units niet gerealiseerd kan worden, mede gelet op de 
voorwaardelijkheid omrent de sportieve prestaties. Voor wat betreft de seats neemt de omzet ten opzichte van de 
oorspronkelijke business case verder toe. Andere, gespecialiseerde partijen concluderen echter dat er opwaarts 
potentieel aanwezig is ten opzichte van de oorspronkelijke business case (Hypercube) en dat de huidige business 
case voldoende comfort geeft met opwaarts potentieel (ISG).  
 
Brink concludeert dat de onderbouwingen aanleiding geven om de omzetverwachting op dit onderdeel te 
verhogen. Tegelijkertijd neemt bij een hogere omzet het risico toe dat de verwachte omzet niet gerealiseerd kan 
worden. Indien bijvoorbeeld de omzet uit dit segment met 10% achterblijft, heeft dit een impact op de business 
case van circa € 2,6 miljoen per jaar (in het basisjaar 2024’-2025). 
 
Business units 
Er zijn in totaal 4 units toegevoegd, maar ook is meer diversiteit gebracht in de units door verschillende capaciteiten 
aan te bieden (14 en 20 personen in plaats van 18 personen voor alle units). Voor de business units is de 
gemiddelde verhuurprijs verlaagd. Deze daling komt grotendeels door het vervallen van de duurdere rooftop units. 
Hypercube concludeerde in 2017 dat in de oorspronkelijke prijsstelling opwaarts potentieel aanwezig is, en ISG 
heeft dit recent bevestigd. Beide bureaus geven aan dat goede sportieve prestaties voorwaardelijk zijn. De impact 
van de wijzigingen in de business units resulteert in een omzetverlaging van € 0,9 miljoen per jaar. Deze 
conservatievere insteek leidt tot een hogere zekerheid dat de nu gestelde omzet ook daadwerkelijk wordt 
gerealiseerd. 
 
Food & Beverage 
Feyenoord heeft het advies van ISG overgenomen en de gemiddelde besteding per bezoeker aangepast van € 7,19 
naar € 5,99 (exclusief btw) per bezoeker per wedstrijd. ISG beargumenteert in haar rapportage uitgebreid de 
hoogte van deze bijstelling. In de second opinion op de business case van november 2016 heeft Brink reeds 
gesignaleerd dat zij de gemiddelde besteding per bezoeker als risico zag, mede gelet op de toenmalige 
onderbouwingen van Hypercube en Sport+Market. Het onderzoek van ISG is daarmee in lijn met de eerder 
getrokken conclusies door Brink. Brink acht de bijstelling dan ook reëel. Het risicoprofiel van de business case 
neemt op dit punt af. 
 
Verder zijn op basis van een interne validatie van Feyenoord BVO de no-show percentages voor de 
vriendschappelijke wedstrijden en bekerwedstrijden naar boven bijgesteld. Ook deze bijstelling is een conservatieve 
insteek dan waar voorheen rekening mee is gehouden. 
 
In de oorspronkelijke business case waren vier zogenaamde ‘theme rooms’ voorzien die tijdens wedstrijddagen als 
onderdeel van de publiekscatering zouden fungeren en buiten wedstrijddagen om als restaurant. In de nieuwe 
opzet heeft Feyenoord gekozen om de opbrengsten van één theme room te laten vervallen in de business case (in 
het ontwerp is deze ruimte nog beschikbaar) en de overige uit te besteden aan externe commerciële partijen. Met 
deze constructie verlegt Feyenoord het exploitatierisico van Nieuw Stadion BV naar marktpartijen waarvan 
horecaexploitatie tot de kerncompetenties behoort. Dit is in lijn met aanbevelingen van Brink uit november 2016. 
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Feyenoord heeft de huurvoorwaarden in de business case gebaseerd op een residuele huurberekening van de 
verwachte omzet van de restaurants/theme rooms en vertegenwoordigen volgens Feyenoord de huisvestingslasten 
die de exploitant bereid zou zijn om te betalen op deze locatie.  
 
Brink acht het door Feyenoord voorgestelde huurniveau aan de hoge kant. Hiervoor is de huur vanuit twee 
perspectieven benaderd: 
► In de grondexploitatie die in maart 2017 is beoordeeld door Brink, is voor horecagelegenheden aan de Strip 

rekening gehouden met een lager huurniveau.  
► Brink heeft een analyse uitgevoerd van de omzet die in de oorspronkelijke business case is toegerekend aan de 

theme rooms. Op basis van deze omzet kan met behulp van een horeca benchmark de maximaal betaalbare 
huisvestingslasten voor de horecaexploitanten geraamd worden. De resultaten van deze analyse laten zien dat 
de huur lager uitkomt dan door Feyenoord rekening mee is gehouden. 

 
De bovenstaande argumentatie is gevoed met de omzetten uit de oorspronkelijke business case. Op basis van de nu 
voorgestelde aanpassingen, ziet Brink eerder aanleiding om de residuele huursom naar beneden bij te stellen: 
► Er zijn minder evenementen in het stadion dan oorspronkelijk gepland. 
► Er wordt nu door Feyenoord rekening gehouden een hoger no-show percentage bij vriendschappelijke- en 

bekerwedstrijden. 
► De besteding per bezoeker aan de publiekscounters is door Feyenoord naar beneden bijgesteld. Mogelijk heeft 

dit ook consequenties voor de besteding in de theme rooms. 
 
Daarbij geldt wel dat door het verwijderen van één van de theme rooms de besteding en/of bezetting bij overige 
theme rooms mogelijk hoger uitvalt, met dien verstande dat Feyenoord het uitgangspunt hanteert dat de 
bezoekers van de verwijderde theme room nu een besteding gaan doen bij de publiekscounter. Daarnaast bestaat 
de mogelijkheid dat toch meer wedstrijden gespeeld gaan worden dan waar nu rekening mee gehouden wordt. 
 
Alles overwegend concludeert Brink het volgende: 
► Door het uitbesteden van de themerooms op zowel wedstrijddagen als niet-wedstrijddagen verlegt Feyenoord 

het exploitatierisico van Nieuw Stadion BV naar marktpartijen waarvan horecaexploitatie tot de 
kerncompetenties behoort. 

► Het door Feyenoord voorgestelde pakket van huurvoorwaarden is aan de bovenkant van de bandbreedte die 
op basis van de in de oorspronkelijke business case verwachte omzet reëel is. Hierdoor ontstaat het risico dat 
de verwachte huuropbrengsten uiteindelijk lager uitvallen dan nu is begroot. Het risico heeft naar inschatting 
van Brink een impact van € 0,5 tot 0,9 miljoen per jaar op het exploitatieresultaat. 

 
Het verwachte aantal verkochte hospitality-pakketten, dat gekoppeld is aan de verschillende zakelijke 
arrangementen, is naar beneden bijgesteld. Wel worden de pakketten tegen een hogere prijs afgezet als gevolg van 
de aanpassing van de zakelijke seating segmenten. Dit leidt tot een omzetdaling van circa € 0,9 miljoen. De wijziging 
wordt onderbouwd door ISG, waarin de vraag naar duurdere seats, units en daarmee ook de hospitality-pakketten 
wordt benadrukt. 
 
Sponsoring 
Feyenoord BVO en Nieuw Stadion BV zijn in overleg getreden over de demarcatie van de naamgevingsrechten van 
het nieuwe stadion. De opbrengst voor het stadion uit naamgevingsrechten is opgehoogd met € 0,4 miljoen. De 
ophoging is gebaseerd op de onderbouwing van ISG. In haar onderzoek heeft ISG onder andere gekeken naar 
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vergelijkbare sponsorovereenkomsten, omvang van de markt, de media exposure, historische prestaties, het aantal 
events en de kwaliteit van het stadion. Brink stelt vast dat een uitgebreide onderbouwing van ISG ten grondslag ligt 
aan de mutatie, maar kan de analyse inhoudelijk niet beoordelen.  
 
Wel merkt Brink op dat bij een overeenkomst met een partij waarin zowel naamgevingsrechten van het stadion als 
andere sponsormogelijkheden van de BVO aan bod komt (bijvoorbeeld shirtsponsoring), een heldere demarcatie 
tussen deze prestaties en de bijbehorende geldstromen tussen Nieuw Stadion BV en Feyenoord BVO van belang is. 
Een belangrijk element hierin is de autonomie over het maken van deals omtrent sponsoring, waarbij het stadion en 
de BVO altijd gescheiden moeten kunnen acteren. 
 
Tours 
De omzet uit tours is verlaagd tot de helft van de oorspronkelijk geraamde omzet. Aanleiding voor deze bijstelling is 
dat Feyenoord de inkomstenstroom van tours heeft gekenmerkt als een onzekere inkomstenstroom. Dit was ook 
een van de aandachtspunten die Brink heeft gesignaleerd in de beoordeling van de oorspronkelijke business case. 
ISG onderstreept in haar recente onderzoek dat zij de bijgestelde uitgangspunten op dit punt reëel acht. Daarmee is 
het risico op een lagere omzet uit tours naar mening van Brink in voldoende mate ondervangen. Dit leidt daarmee 
tot een conservatievere insteek van de business case. 
 
Sightseeing & attracties 
In de oorspronkelijke business case was een attractie opgenomen. Deze attractie was gericht op een combinatie 
van verschillende doelgroepen. De inhoud van de attractie was bij Brink onbekend en werd derhalve als risicovol 
beschouwd. Mede gelet op het feit dat er geen kosten waren gealloceerd voor de attractie zelf. Feyenoord heeft in 
de vernieuwde business case de attractie (voorlopig) uit de business case gehaald, met een omzetdaling tot gevolg. 
ISG geeft in haar onderbouwing aan dat er diverse mogelijkheden zijn om attracties toe te voegen aan het stadion 
en dat een nadere uitwerking noodzakelijk is om te kunnen beoordelen in welke mate de attractie bij kan dragen 
aan het financiële resultaat.  
 
In algemene zin adviseert Brink om heldere afspraken te maken over de wijze waarop toekomstige opbrengsten 
worden verdeeld tussen Nieuw Stadion BV en Feyenoord BVO bij de introductie van nieuwe elementen in de 
stadionexploitatie. 
 
Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten bestaan uit lidmaatschappen, de verhuur van de parkeergarage, verhuur van het 
commercieel vloeroppervlak en LED-boarding. De lidmaatschappen van de Kameraadjes en het Legioen blijven 
achter op de begroting van Feyenoord BVO. Daarnaast is het geplande commercieel vloeroppervlak niet 
meegenomen in het voorlopig ontwerp. Daarom is deze post met € 1,6 miljoen per jaar naar beneden bijgesteld. 
Brink acht deze bijstelling reëel. 
 
Opbrengsten totaal 
De totale opbrengsten van het stadion zijn, met alle bovengenoemde wijzigingen, verlaagd van € 118,4 miljoen naar 
€ 105,3 miljoen. De verlaging is deels verantwoord aan de hand van inzichten uit het onderzoek van ISG, danwel uit 
de keuze om de exploitatie van de theme rooms uit te besteden of om een aantal orderdelen van de business case 
conservatiever te beschouwen. 
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Met de outsourcing verlegt Feyenoord BVO het exploitatierisico naar externe partijen, maar moeten er wel 
duidelijke afspraken met deze exploitant(en) worden gemaakt over de manier waarop deze partijen opereren op 
zowel wedstrijddagen als niet-wedstrijddagen.  
 
Aan de andere kant is voornamelijk op het gebied van publieksticketing en business seats de omzet verhoogd. Dit 
komt door een verhoging van de prijs van (een deel van de) seizoenkaarten en een verhoging van de prijs voor de 
business seats. Daarentegen wordt de maximaal te realiseren omzet verlaagd door in het stadion meer plekken te 
reserveren voor niet-betalende bezoekers. Brink is in algemene zin van mening dat het uitgevoerde 
marktonderzoek van ISG de uitgangspunten van de business case verder onderbouwt en dat de wijzigingen aan de 
opbrengstenzijde - met als resultaat een lagere omzet - hebben geleid tot een conservatievere business case. 
 

 Exploitatielasten 
Aan de kostenkant van de business case zijn zowel bijstellingen in positieve als negatieve zin doorgevoerd.  
 
Inkoop (“Cost of Goods Sold”) 
De inkoopkosten bestaan uit de volgende vier onderdelen: 
► de heffingen van KNVB; 
► de aanhuur van LED-boarding; 
► de inkoopkosten F&B. 
 
De inkoopkosten zijn fors verlaagd. Het grootste verschil ontstaat door het outsourcen van de  
theme rooms/restaurants. Daarnaast zijn inkoopmarges herzien op marktconformiteit en de rabatten over de 
directe omzet zijn toegevoegd aan de business case.  

Personeelskosten 
Voor de personeelskosten geldt dat deze zijn verlaagd.  
► Voor het grootste gedeelte komt deze afname door de uitbesteding van de theme rooms. Op basis van de 

omzet die gerealiseerd wordt in de theme rooms op wedstrijddagen en niet-wedstrijddagen acht Brink dit een 
reële bijstelling. 

► Daarnaast nemen de vaste personeelskosten af als gevolg van een herijking van de personeelskosten. 
Hieronder valt onder andere vast (keuken)personeel dat beperkt is als gevolg van de outsourcing van de 
horecaruimten. Brink heeft op dit moment niet beoordeeld in hoeverre deze afname realistisch is. Feyenoord 
heeft aangeven dat bij het Definitief Ontwerp ook een definitieve vertaling wordt gemaakt naar een 
organisatieplan voor de exploitatie van het nieuwe stadion. 

Marketingkosten 
De marketingkosten zijn naar boven bijgesteld. Een validatie van het marketingbudget door Feyenoord heeft 
aangetoond dat de marketingkosten te laag geraamd waren tijdens het haalbaarheidsonderzoek. 
Brink heeft in deze fase niet beoordeeld in hoeverre het verhoogde marketingbudget reëel is in relatie tot het 
voorgestelde takenpakket van het marketingteam. In algemene zin geldt dat een verhoging van het 
marketingbudget tot betere commerciële prestaties leidt. Het nu gekozen budget is daarom een conservatievere 
insteek dan voorheen met een daling van het risicoprofiel in de business case tot gevolg. 

Parkeerexploitatie 
Door de vermindering van het aantal evenementen zijn de kosten in de parkeerexploitatie verlaagd. Dit komt 
doordat minder parkeerplekken gehuurd moeten worden om de zakelijke bezoekers te faciliteren, als gevolg van 
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het terugbrengen van het aantal wedstrijden. Dit is in lijn met de parkeerexploitatie uit de oorspronkelijke business 
case. 

Performance Fee 
De performance fee (vergoeding) voor Feyenoord BVO is opgehoogd van € 17,5 miljoen naar € 25 miljoen. Op de 
effecten hiervan wordt verder ingegaan in hoofdstuk 05. 

Kosten totaal 
De kosten in de business case zijn op diverse punten bijgesteld. De grootste wijziging komt door de outsourcing van 
de theme rooms/restaurants, waardoor inkoop- en personeelskosten komen te vervallen. Met de outsourcing 
verlegt Feyenoord BVO het exploitatierisico naar externe partijen, maar moeten er wel duidelijke afspraken met 
deze exploitant(en) worden gemaakt over de manier waarop deze partijen opereren op zowel wedstrijddagen als 
niet-wedstrijddagen.  
 
Al met al zijn de mutaties in de business case grotendeels onderbouwd. De exploitatiekosten in de business case 
zijn met € 4,7 miljoen verlaagd (van € 77,1 miljoen naar € 72,4 miljoen). 

 Vergelijking van exploitatieresultaten 
In het onderstaande figuur is het exploitatieresultaat (EBITDA9) weergeven in zowel de nieuwe als de oude business 
case waarbij geen rekening is gehouden met enige vergoeding aan Feyenoord BVO en de opslag van 10% aan de 
Service VOF. 
 

 

Figuur 2: Exploitatieresultaat (excl. vergoeding aan Feyenoord BVO) 

 
Uit de grafiek komt naar voren dat het exploitatieresultaat in de nieuwe business case circa € 1,3 tot 1,9 miljoen 
lager is dan de oorspronkelijke business case. Gedurende de exploitatieperiode neemt het verschil echter af tot 
gemiddeld € 0,5 miljoen per jaar.  
 

                                                                    
9 Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortisation, oftewel inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en 
goodwill. 
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 Investeringskosten 
De bouwkostenraming van het stadion is aangepast naar prijspeil oktober 2018. Feyenoord heeft - mede gelet op 
de huidige marktomstandigheden - bezuinigingen doorgevoerd in het voorlopig ontwerp om de stijgende 
bouwkosten te ondervangen, en daarmee de totale stichtingskosten van het stadion gelijk te laten blijven.  
 
Brink heeft op dit moment geen inhoudelijke toets uitgevoerd op de volledigheid danwel de marktconformiteit van 
de kostenraming en het voorlopige ontwerp. In de door Feyenoord aangeleverde onderbouwing van de 
bezuinigingen signaleert Brink wel een aantal aandachtspunten, waar in de verdere uitwerking van het ontwerp 
rekening mee moet worden gehouden.  
 
► De mate waarin de besparing op het regenscherm (in plaats van een beweegbaar dak) en het minimaliseren 

van de ruimteakoestiek impact heeft op de kwaliteit van de eventlocatie voor bijvoorbeeld concerten in relatie 
tot de geluidsbelasting naar de omgeving. In de nabijheid van het stadion zijn immers enkele woontorens 
voorzien. Bewoners van de woontoren kunnen klagen over geluidsoverlast vanuit het stadion. Dit speelde in 
het verleden ook bij de geplande ontwikkeling van woontorens in de omgeving van de Amsterdam Arena. 

► Brink kan niet beoordelen in hoeverre de 3.000 m2 BVO vrijgespeelde ruimte commercieel aantrekkelijk is. In 
de DO-fase moet blijken in hoeverre er vanuit de markt interesse is om deze ruimte onder de voor Feyenoord 
gewenste condities te ontwikkelen. Bij een hoger verdienpotentieel moeten de meeropbrengsten logischerwijs 
terug te zien zijn in de business case van de stadionexploitatie. 

► Aandachtspunt bij een versobering van het interieurbudget is dat deze maatregel het toekomstige 
verdienpotentieel van het stadion negatief kan beïnvloeden. Brink kan op basis van de verstrekte informatie in 
deze fase niet beoordelen in hoeverre dit het geval zou kunnen zijn. 

► Voorzieningen eventsituatie: de versobering houdt in dat bij evenementen een deel van de tribune verwijderd 
wordt voor een podium. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van de voorzieningen voor de gewenste 
evenementen. 

 
Brink adviseert om in de volgende fase te onderzoeken of de voorgestelde bezuinigingen impact kunnen hebben op 
het verdienpotentieel van het stadion. Brink ziet een mogelijk risico dat besparingen op bijvoorbeeld de 
ruimteakoestiek, de geluidsisolerende werking van het dak en de versobering van voorzieningen bij events kan 
leiden tot een situatie waarbij het aantal, de omvang of de kwaliteit van de voorgestelde evenementen niet kan 
worden gerealiseerd. Feyenoord heeft in haar reactie aangegeven dat iedere ontwerpstap in verband wordt 
gebracht met de business case. Het is volgens Feyenoord evident dat dit verband naar de toekomst toe, bij elke 
volgende stap, wederom gelegd moet worden zodat de balans behouden blijft. 

03.06 Belangrijkste risico’s 
Feyenoord heeft op verzoek van Brink en Zanders enkele globale risicoanalyses uitgevoerd, waarin de omzet en 
exploitatiekosten toe- of afnemen. Zo wordt inzichtelijk wat hiervan de impact is op het rendement voor de 
aandeelhouders. Deze gevoeligheidsanalyse geeft echter geen indicatie van specifieke risico’s of wat de kans van 
optreden is van deze risico’s. Brink heeft daarom op basis van de door haar genoemde belangrijkste 
aandachtspunten een indicatie van de impact van de belangrijkste risico’s bepaald.   

In onderstaande tabel zijn de door Brink genoemde risico’s weergegeven op basis van de beoordeling van de 
mutaties in de business case. Dit is niet bedoeld als een volledige, uitputtende risicoanalyse. De opsomming is 
bedoeld om de impact weer te geven van mogelijke risico’s op het exploitatieresultaat, en is niet bedoeld om de 
waarschijnlijkheid van deze risico’s te bepalen. 
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Risico’s Impact op EBITDA in jaar 1 
Lagere opbrengsten uit verkoop seizoenkaarten (-€ 50,- / kaart) € 2,0 miljoen 
Lagere opbrengsten uit verkoop business seats (-10%) € 2,6 miljoen 
Lagere opbrengsten uit verkoop business units (-10%) € 1,1 miljoen 
Lagere huuropbrengsten / pachtvergoeding theme rooms € 0,9 miljoen 

Tabel 5: overzicht van risico’s en impact daarvan op EBITDA in jaar 1 

 
In aanvulling op deze specifieke risico’s die gekoppeld zijn aan de mutaties in de business case, is daarnaast nog 
sprake van reguliere risico’s, zoals deze gepaard gaan met het investeren in vastgoed en met het voeren van 
horeca- en evenementenexploitaties. Daar komt bij dat de exploitatie van het nieuwe stadion sterk afhankelijk is 
van de (sportieve) prestaties van Feyenoord BVO. Indien die sportieve prestaties (langjarig) achterblijven, waardoor 
bezoekersaantallen dalen, et cetera. heeft dit aanzienlijke consequenties voor de business case. Dit risico is in 
voornoemde analyse niet afgeprijsd. Dit is overigens geen nieuw risico, want dit risico is ten tijde van de 
besluitvorming in 2017 ook benoemd door Brink en meegewogen in de besluitvorming. Door het verhogen van de 
vergoeding aan Feyenoord in jaar 1 tot € 25 miljoen wordt zoveel mogelijk voldaan aan de financiële voorwaarden 
die nodig zijn om sportief te kunnen presteren op het niveau waar in de business case vanuit wordt gegaan in de 
uitgangssituatie. Uiteraard zijn meer factoren leidend in de sportieve prestaties, maar dit is vanuit financieel 
oogpunt een risicobeperkende maatregel ten opzichte van de oorspronkelijke business case. 
 
Brink adviseert om in de volgende fase een nadere risicoanalyse uit te voeren wat de impact is van risico’s in diverse 
scenario’s en hoe dat uitpakt per partij. 

 Conclusie 
Brink is in algemene zin van mening dat de wijzigingen in de business case als geheel hebben geleid tot een 
conservatievere business case. 
 
Het risicoprofiel van de business case is afgenomen door (totaal: € 11,4 miljoen): 
► Verlaging van het aantal interlands 
► Verlaging van de omzet uit losse verkoop van kaarten 
► Verlaging van de opbrengsten uit business units 
► Verlaging van de publieksbesteding aan de horecacounters 
► Verlaging van de omzet uit zakelijke horeca pakketten 
► Verlaging omzet uit tours 
► Geen omzet meer uit attractie 
► Lagere overige opbrengsten 
Verhoging van het marketingbudget 
Het risicoprofiel van de business is toegenomen (totaal: € 8,1 miljoen) door:  
► Meer opbrengsten door hogere prijs voor business seats  
► Meer opbrengsten door een gemiddeld hogere prijs voor seizoenkaarten 
► Hogere stadionsponsoring 
 
Deze wijzigingen die leiden tot een toename van het risicoprofiel worden onderbouwd door het marktonderzoek 
van ISG. 
 
Door het outsourcen van de theme rooms wordt enerzijds het exploitatierisico verlegd naar een derde partij.  
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Aan de andere kant wordt hiermee een risico geïntroduceerd of de door Feyenoord gestelde huurvoorwaarden ook 
daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast is het een aandachtspunt of en in welke mate de 
voorgestelde besparingen impact hebben op het verdienpotentieel van het stadion. Dit wordt uitgewerkt in het 
definitieve ontwerp en is onderdeel van de definitieve toetsing op de position paper bij financial close. 
 
Op basis van de door Feyenoord voorgestelde wijzigingen in de business case is Brink van mening dat het 
risicoprofiel is afgenomen. Dit komt enerzijds door het uitgevoerde marktonderzoek van ISG die de business case in 
belangrijke mate ondersteunt, maar ook de verschillende mutaties in de business case die hebben geleid tot een 
meer conservatieve insteek.  
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04  
FINANCIERINGSSTRUCTUUR 

In dit hoofdstuk wordt nader ingezoomd op de financieringsstructuur en de wijzigingen ten opzichte van de 
business case 1.0 (de oude business case). Daarnaast worden de wijzigingen beoordeeld vanuit 
rendement/risicoperspectief voor de gemeente als toekomstig aandeelhouder in Nieuw Stadion BV en als eigenaar 
van de grond onder het stadion. Dit hoofdstuk is opgesteld door Zanders Treasury & Finance Solutions in overleg 
met Brink. Dit hoofdstuk dient in samenhang met hoofdstuk 05 te worden gelezen. 

 Vergelijking financieringsstructuur 
Onderstaand is de financieringsstructuur weergegeven met een vergelijking tussen business case 1.0 en 2.0. 
 

Business Case 1.0 (oud) 
Onderdeel 

 
Omvang 

 
Looptijd 

Constructiefinanciering € 232 mln 3 jaar 
Cumulatief Preferent aandelenkapitaal € 100 mln onbepaald 
Gewoon aandelenkapitaal € 90 mln onbepaald 
Totaal € 422 mln  
   
Take-out financiering   
Senior Debt 1 € 112 mln 20 jaar lineair  
Senior Debt 2 € 112 mln 30 jaar lineair  

Tabel 6: Overzicht financieringsstructuur van de oorspronkelijke business case (1.0) 

 
Business Case 2.0 (nieuw) 
Onderdeel 

 
Omvang 

 
Looptijd 

Constructiefinanciering € 223,8 mln ≤ 7 jaar 
Cumulatief preferent aandelenkapitaal € 100,0 mln onbepaald 
Gewoon aandelenkapitaal   
► Aan Feyenoord gelieerde investeerders € 30,0 mln onbepaald 
► Stadion Feyenoord  € 20,0 mln onbepaald 
► Sociale fondsen € 30,0 mln onbepaald 
► Gemeente Rotterdam € 40,0 mln onbepaald 
Totaal € 443,8 mln  
   
Take-out financiering   
Senior Debt € 236,5 mln 25 jaar annuïtair  

Tabel 7: Overzicht financieringsstructuur van de nieuwe business case (2.0) 
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Het totaalvermogen stijgt met € 21,8 miljoen van € 422,0 miljoen naar € 443,8 miljoen. De verhouding  
Vreemd Vermogen ten opzichte van Totaal Vermogen bedraagt 53,3 procent versus 53 procent in de oude  
business case. De kapitaalstructuur is daarmee vergelijkbaar tussen de oude en de nieuwe business case.  
De take-out financiering wordt in de nieuwe business case aangetrokken in de vorm van een annuïtaire lening met 
een looptijd van 25 jaar, versus twee lineaire leningen met gelijk volume met een looptijd van 20 jaar respectievelijk 
30 jaar in de oude business case. 

 Vreemd Vermogen  
De rente en aflossing (debt service) op het Vreemd Vermogen (VV) is onderstaand grafisch weergegeven. Door de 
aanpassing van de aflossingswijze, van lineair naar annuïtair, daalt de rente en aflossing in de eerste vijf jaren. In de 
nieuwe business case wordt gerekend met een hogere financieringsrente VV ten opzichte van de oude business 
case. De opslag boven de IRS-rente (rekening houdend met de stortingsdatum van de take-out financiering) wordt 
op basis van de actuele kapitaalmarkt als voldoende beoordeeld. De hogere financieringsrente VV wordt daarmee 
als conservatief beoordeeld op basis van de kapitaalmarkt per toetsingsmoment, eind maart 2019. Daarbij wordt 
opgemerkt dat de onderliggende IRS-rentecurve is gedaald ten opzichte van maart 2017 (toetsingsmoment oude 
business case). Deze ingerekende financieringsrente VV moet ook conservatief zijn om een eventuele stijging van de 
kapitaalmarktrente tot aan 2023 op te kunnen vangen en daarmee Goldman Sachs ook in staat te stellen om het 
Vreemd Vermogen (take-out financiering) van € 236,5 miljoen te arrangeren, zoals is overeengekomen in de 
Engagement Letter met Goldman Sachs. In de nieuwe business case wordt voldaan aan de minimumnorm voor de 
Debt Service Coverage Ratio. Daarmee beoordeelt Zanders de financieringsstructuur als in lijn met criterium 9.3. 
 

 
Figuur 3: Rente en aflossing (debt service) relatief in de oorspronkelijke business case (1.0) en nieuwe business case (2.0) 
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Figuur 4: Rentelasten relatief in de oorspronkelijke business case (1.0) en nieuwe business case (2.0) 

 
Uit bovenstaande figuur blijkt dat de rentelasten in de nieuwe business case hoger zijn dan in de oude  
business case. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de hogere rentecoupon en anderzijds  
door de gewijzigde aflossingsstructuur. Daarbij is de looptijd van de financiering aangepast naar 25 jaar t.o.v. de 
oude business case waarbij is gerekend met twee tranches van 20 jaar respectievelijk 30 jaar. 
 
Gegeven de volatiliteit van de kapitaalmarkt en de relatief lange periode tot de storting van de take-out financiering 
getuigt een hogere ingerekende financieringsrente VV van een prudente/conservatieve aanpak. De impact van 
(stijgende) rentekosten op het rendement op het Eigen Vermogen is immers substantieel.  

 Eigen vermogen 
In de nieuwe business case wordt meer Eigen Vermogen aangetrokken (€ 120 miljoen versus € 90 miljoen). 
Feyenoord arrangeert dit reguliere Eigen Vermogen. ING treedt als arrangeur op om het Cumulatief Preferent Eigen 
Vermogen (€ 100 mln.) te plaatsen.  
 
Het is voor de gemeente als aandeelhouder van belang dat het additionele Eigen Vermogen (€ 30 mln.) kan worden 
gearrangeerd. Bij Financial Close worden deze condities van het te verkrijgen Eigen Vermogen en de consequenties 
voor de Gemeente Rotterdam beoordeeld.  
 
Met de toename van het Vreemd Vermogen en de hogere financieringsrente VV stijgen de kapitaalslasten die 
preferent zijn ten opzichte van het dividend op het Eigen Vermogen dat de Gemeente Rotterdam mogelijk 
verstrekt. Daarbij geldt dat - gegeven dat er meer Eigen Vermogen wordt verstrekt in de nieuwe business case (€ 
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120 miljoen versus € 90 miljoen) - het eventuele resultaat na belastingen over een groter Eigen Vermogen wordt 
uitgekeerd. 
 
Met € 40 miljoen inbreng aan Eigen Vermogen verstrekt de Gemeente Rotterdam 33% van het Eigen Vermogen in 
de nieuwe business case. In de oude business case bedroeg deze verhouding 44%. Daarmee wordt voldaan aan 
voorwaarden 9.1 en 9.2 uit de Position Paper (maximale inbreng € 40 mln. en maximaal belang 49%). 

Verwachte Rendement Eigen Vermogen 
Zoals in hoofdstuk 5. Cash Flow Waterval wordt beschreven is het verwachte rendement op het Eigen Vermogen 
gemeten naar het Internal Rate of Return (IRR) gelijk gebleven aan het verwachte rendement van de oude business 
case. De IRR is het rendement waarmee de contante waarde van de toekomstige inkomsten gelijk is aan de 
investering. Ten opzichte van de IRR van de oude business case wordt deze IRR grotendeels bepaald door de 
mogelijke waarde van het stadion na de 25 jaars exploitatieperiode. In de oude business case bedroeg het directe 
rendement over een 25 jaars exploitatieperiode circa 62% van het totale rendement, in de nieuwe business case 
vormt dit directe rendement circa 24% van het totale rendement. 
 
Uit de nieuwe business case blijkt ook dat het directe rendement voor de Gemeente Rotterdam lager is dan in de 
oude business case. Waar in de oude business case het directe rendement (zowel gemiddeld dividendrendement 
als IRR zonder restwaarde) hoger was dan de financieringsrente, is in de nieuwe business case het directe 
rendement lager dan de financieringsrente voor het Vreemd Vermogen. Dit geldt zowel voor het gemiddeld 
dividendrendement als de IRR zonder restwaarde. Gegeven dat bij de nieuwe business case conservatievere 
uitgangspunten zijn gehanteerd, is er bij hogere inkomsten meer ruimte voor eventuele hogere rendementen voor 
de (reguliere) aandeelhouders. Indien de financieringsrente VV wordt verlaagd stijgt het gemiddelde 
dividendrendement voor de Gemeente Rotterdam. Zanders adviseert daarom de verhouding tussen de 
financieringsrente VV en het verwachte rendement op Eigen Vermogen nader te beoordelen in het vervolgstadium 
tot aan Financial Close. 

Cumulatief Preferent Eigen Vermogen 
Het Cumulatief Preferent Eigen Vermogen blijft ongewijzigd op € 100 miljoen, waarbij het (cash)rendement op deze 
cumprefs licht is gedaald doordat een deel van het rendement in de vorm van zitplaatsrechten zal worden 
uitgekeerd. Hiermee is door Feyenoord in de business case rekening gehouden. 
 
De huidige financieringsstructuur biedt volgens Zanders weinig additionele reserves/buffer om kostenstijgingen op 
te vangen. Vanzelfsprekend kan op termijn bij additionele kostenstijgingen Feyenoord in overleg treden met de 
aandeelhouders om additioneel Eigen Vermogen te verkrijgen dan wel met de financiers om meer Vreemd 
Vermogen te verkrijgen. 
 
Het is op voorhand echter niet zeker dat dit vermogen ook beschikbaar komt, tegen welke voorwaarden en wat de 
consequentie daarmee is voor de positie van de Gemeente Rotterdam en het rendement op het Eigen Vermogen.  
  
In de nieuwe business case wordt de vergoeding aan Feyenoord BVO betaald vóór de rente- en 
aflossingsverplichtingen aan de financiers. Uit de verstrekte documentatie blijkt (nog) niet hoe deze preferentie 
juridisch wordt vormgegeven. Dit punt moet nader worden uitgewerkt voor Financial Close. 
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 Voorwaarden voor dividendbetaling 
Uit de door Feyenoord aangeleverde documentatie blijkt dat dividendbetalingen aan aandeelhouders mogelijk zijn 
voor zover er voldoende resultaat wordt gegenereerd, het Eigen Vermogen positief is en er vanzelfsprekend liquide 
middelen beschikbaar zijn voor het voldoen van de dividendbetaling. 
 
Uit de (voorlopige) financieringsdocumentatie blijkt dat dividend kan worden uitgekeerd voor zover de Debt Service 
Coverage Ratio (DSCR) groter is dan 1,5. In de nieuwe business case is de geprognosticeerde DSCR lager dan de 
DSCR in de oude business case. Een lager exploitatieresultaat (EBITDA) wordt in de nieuwe business case echter 
deels opgevangen door een lagere vergoeding aan de BVO. 
 
Indien de situatie ontstaat dat er geen dividenduitkering plaatsvindt omdat niet wordt voldaan aan de DSCR, maar 
wel voldoende liquide middelen en resultaat is gegenereerd, adviseert Zanders om deze middelen te reserveren 
voor toekomstige dividenduitkeringen.  

 Exogene factoren 
Sinds het opstellen van de oude business case zijn nieuwe fiscale regels van toepassing (Belastingplan 2019). Deze 
fiscale regels zijn voor Feyenoord exogene factoren, waar zij geen invloed op heeft, maar wel rekening mee heeft 
gehouden in de nieuwe business case. 
  
Vooral de introductie van de beperking van de mogelijkheid om rentelasten in mindering van het fiscale resultaat te 
brengen (Anti Tax Avoidance Directive, ATAD-regeling) en de reductie van de fiscale afschrijvingsmogelijkheden op 
(gebruikers)vastgoed hebben een negatief effect op de business case.  
  
De hogere rentelasten kunnen slechts ten laste van het fiscale resultaat worden gebracht tot 30% van het 
bedrijfsresultaat (meer specifiek EBITDA). De hogere ingerekende financieringsrente VV kan dus slechts gedeeltelijk 
in mindering worden gebracht op het bedrijfsresultaat. De hogere ingerekende financieringsrente VV en de 
introductie van ATAD hebben een negatief effect op het rendement voor de aandeelhouders. Indien ATAD niet zou 
zijn ingevoerd per 1 januari 2019 zou het verwachte rendement voor de aandeelhouders hoger zijn.  
  
Een tweede maatregel die is geïntroduceerd is de beperking van afschrijvingsmogelijkheden. Sinds 1 januari 2019 
kan slechts fiscaal worden afgeschreven op het vastgoed tot de WOZ-waarde. In de nieuwe business case zijn de 
ingerekende afschrijvingen daarom substantieel lager dan in de oude business case en daarmee stijgt de 
belastingdruk.  
  
Deze twee fiscale maatregelen hebben een negatief effect op het netto bedrijfsresultaat dat ter beschikking staat 
om eventueel als dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Indien deze fiscale maatregelen niet zouden gelden, 
zou het verwachte rendement op het Eigen Vermogen stijgen. Ter illustratie, indien de afschrijvingsmogelijkheden 
niet zouden zijn beperkt, zou het gemiddelde dividendrendement (vrije kasstroom t.b.v. aandeelhouders) stijgen 
voor de gemeente als aandeelhouder. Daarbij wordt opgemerkt dat een toets van de fiscaliteit buiten scope van 
deze toetsing valt.  

 Conclusie 
De financieringsstructuur in de nieuwe business case is voornamelijk gewijzigd door een verhoging van het  
Eigen Vermogen en het Vreemd Vermogen. Daarbij is de aflossingsvorm van het Vreemd Vermogen gewijzigd van 
lineair naar annuitair en is de looptijd van de financiering gewijzigd naar 25 jaar van 20 jaar respectievelijk 30 jaar. 
De financieringsrente VV is verhoogd. Ook in de nieuwe business case verstrekt Gemeente Rotterdam maximaal € 
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40 miljoen aan Eigen Vermogen en participeert zij voor maximaal 49%. Door de aanpassingen in de nieuwe business 
case daalt het maximale belang van Gemeente Rotterdam tot 33% versus 44% in de oude business case. Zanders 
beoordeelt de financieringsstructuur als conservatief en in lijn met de oude business case en voorwaarde 9.3 van de 
position paper. Eveneens wordt voldaan aan de voorwaarden 9.1 en 9.2.  
 
De invoering van nieuwe fiscale regels m.b.t. aftrekbaarheid rentelasten (ATAD) en reductie van 
afschrijvingsmogelijkheden op vastgoed hebben een duidelijk negatief effect op de nieuwe business case en op het 
verwachte rendement op het Eigen Vermogen. Dit zijn exogene factoren en worden dus nadrukkelijk niet 
veroorzaakt door aanpassingen in de business case door Feyenoord. 
 
In de nieuwe business case daalt het verwachte rendement op het (door de Gemeente Rotterdam) ingebrachte 
Eigen Vermogen. Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat er in de nieuwe business case meer ruimte is voor 
hogere omzetten/resultaten. Indien deze hogere resultaten ook (deels) ten goede komen van de aandeelhouders, 
kan het rendement op het Eigen Vermogen hoger zijn dan de financieringsrente VV, hetgeen de 
plaatsingsmogelijkheden van het Eigen Vermogen vergroot. 
 
In de nieuwe business case start de DSCR ratio op 2, de voorwaarde die Goldman stelt voor het arrangeren van het 
Vreemd Vermogen. Daarna stijgt de DSCR langzaam. Bij een lager exploitatieresultaat (EBITDA) zou de minimum 
DSCR (1,5) mogelijk niet worden behaald en daarmee kunnen dividenden mogelijk niet worden voldaan. 
 
Punt van aandacht is de mogelijkheid om additionele kostenstijgingen (hoger dan reeds ingerekend) te kunnen 
opvangen. Daarbij geldt dat in 2019 meer duidelijk zal worden over de kosten, gegeven de concretisering van het 
ontwerp. Bij Financial Close zal er ook sprake zijn van een aanneemcontract hetgeen leidt tot risicoreductie. Indien 
de kostenstijgingen niet door aanpassingen in het ontwerp/bouwkosten kunnen worden opgevangen, moet 
additioneel vermogen beschikbaar zijn. Bij een lagere DSCR zijn de mogelijkheden om additioneel Vreemd 
Vermogen te verkrijgen beperkt. Daarnaast geldt dat het Eigen Vermogen reeds is verhoogd van € 90 mln. naar € 
120 mln. Een additionele verhoging van het Eigen Vermogen creëert verwatering van het belang van de Gemeente 
Rotterdam en daarbij het verwachte dividend.  
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05  
CASH FLOW WATERVAL 

Een belangrijk aspect in de beoordeling van de business case is hoe de zogeheten “waterval” functioneert.  
De waterval geeft aan hoe en in welke volgorde de beschikbare kasstromen worden gebruikt voor bijvoorbeeld 
dotaties aan de langjarige onderhoudsvoorziening, het betalen van rente en aflossing op het vreemd vermogen of 
de uitkering van (preferent) dividend op het ingebrachte eigen vermogen. 
 
Een belangrijke voorwaarde uit de position paper van de gemeente Rotterdam is dat de definitieve business case bij 
financial close een vergelijkbaar rendement en risicoprofiel heeft als de business case ten tijde van de 
besluitvorming in mei 2017 (voorwaarde 9.4). Onderdeel van de discussie omtrent de risico/rendement-verhouding 
is de vervolgvoorwaarde dat het netto dividend voor de aandeelhouders binnen een bandbreedte van 25% rondom 
het verwachte resultaat uit de base case niet wijzigt (voorwaarde 9.6). 
 
In dit hoofdstuk wordt nader ingezoomd op de verschillende onderdelen van de waterval en hoe deze in de nieuwe 
opzet is gewijzigd, en wat deze wijzigingen betekenen voor de positie van gemeente in haar rol als toekomstig 
eigenaar en verstrekker van eigen vermogen. 

 Waterval oorspronkelijke business case 
Feyenoord heeft in haar oorspronkelijke business case een financiële 
structuur opgesteld waarbij de bijdrage die Feyenoord BVO ontvangt, 
wordt verdeeld in drie tranches, te weten: 
► de vaste prestatievergoeding; 
► de handling fee ten behoeve van de kosten voor de service VOF; 
► een variabele prestatievergoeding die afhankelijk is van het 

financiële resultaat. 
 
De volgende bedragen zijn toentertijd in de business case opgenomen 
om via de service VOF uit te keren aan Feyenoord BVO: 
► Vaste vergoeding + handling fee: € 17,7 miljoen  

(p.p. 2024-2025); 
► Variabele vergoeding, te weten 50% van het financiële resultaat  

in het voorgaande seizoen. 
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De service VOF zou 95% van deze bedragen doorzetten naar  
Feyenoord BVO. De vergoeding aan Feyenoord BVO zou gedurende  
de looptijd van de exploitatie toenemen tot meer dan € 46 miljoen  
in seizoen 2047-2048 (einddatum business case). 
 
In het afsprakenkader is destijds opgenomen dat het netto dividend voor 
de aandeelhouders niet zou veranderen als het financiële resultaat 
binnen 25% van het verwachte resultaat zou vallen. Ergo: Feyenoord zou 
middels de vaststelling van de variabele vergoeding de eerste (en enige) 
partij zijn die de gevolgen merkt als de daadwerkelijke financiële 
exploitatie van het stadion slechter of beter zou zijn dan verwacht 
binnen de gestelde bandbreedte. Dit mechanisme is in de gemeentelijke 
position paper als voorwaarde gesteld (voorwaarde 9.6).  
 
 
 

 
Figuur 5: Voorbeeld van de gestaffelde resultaatsverdeling 

 
Deze gestaffelde resultaatsverdeling leidt tot een stabielere dividendstroom voor de aandeelhouders. Het figuur 
hierboven geeft een rekenvoorbeeld waarin € 12 miljoen beschikbaar is voor de betaling van het dividend en de 
variabele prestatievergoeding. In dit voorbeeld wordt € 3 miljoen aan exploitatierisico’s overgeheveld naar 
Feyenoord BVO (via de service VOF), voordat deze risico’s daadwerkelijk impact hebben op de dividend uitkering 
aan de aandeelhouders. 

 Waterval nieuwe business case 
In de actueel voorliggende plannen heeft Feyenoord diverse wijzigingen doorgevoerd in de waterval, te weten: 
► een vereenvoudiging van de juridische structuur (zie paragraaf 03.01); 
► de prestatievergoeding voor Feyenoord BVO is in de base case opgehoogd naar € 25,0 miljoen  

(seizoen 2023-2024); 
► Feyenoord BVO deelt in beginsel niet meer mee in de vorm van een variabele prestatievergoeding onderaan de 

waterval. De financiële ruimte die overblijft na alle verplichtingen – inclusief de verrekening van de vergoeding 
aan Feyenoord BVO - wordt verdeeld onder de aandeelhouders. Indien en voor zover passend binnen de 
kaders van de position paper acht Feyenoord het niet uitgesloten dat er bij de verdere uitwerking een variabele 
vergoeding voor Feyenoord BVO wordt overeengekomen, waarbij Feyenoord BVO in geval van een positief 
scenario meedeelt in de meeropbrengst boven een bepaalde rendementsdrempel voor het eigen vermogen.   
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De omzet minus alle exploitatiekosten (exclusief de vergoeding aan Feyenoord BVO) is leidend voor de hoogte van 
de vergoeding voor Feyenoord BVO. Het drempelbedrag voor volledige uitkering ligt op € 57,1 miljoen in jaar 1 en 
neemt toe tot bijna € 80 miljoen in jaar 25. Dit is het zogenoemde voorcalculatorische resultaat van de  
business case. 
 
Hierbij wordt opgemerkt dat door Feyenoord is aangegeven dat de bestemming van zowel mee- als tegenvallers ten 
opzichte van het voorcalculatorische resultaat van de business case nog onderwerp is van uitwerking tussen 
Feyenoord en de aandeelhouders. Hier kan teruggegrepen worden op de bandbreedte-systematiek die onderdeel 
van de gemeentelijke position paper vormt. De ondergrens van deze uitwerking wordt voor Feyenoord gevormd 
door een vergoeding aan Feyenoord van € 17,5 miljoen, welke jaarlijks wordt geïndexeerd. Deze uitwerking moet 
met alle aandeelhouders voorafgaand aan de financial close plaatsvinden. 
 
Het exploitatieresultaat (EBITDA), oftewel de omzet minus alle exploitatiekosten incl. de vergoeding aan Feyenoord 
BVO, wordt gebruikt ten behoeve van de aflossing en rente van het vreemde vermogen. Hierna wordt de 
vergoeding voor Feyenoord BVO aangevuld met een index van 1,5% per jaar over de voorcalculatorische vergoeding 
van € 25 mln. De 1,5% per jaar is vooralsnog een aanname, in praktijk zal dit volgens Feyenoord de 
consumentenprijsindex (CPI) of iets vergelijkbaars zijn. Vervolgens worden achtereenvolgens de 
vennootschapsbelasting, een dotatie aan de onderhoudsvoorziening en het dividend op de preferente aandelen 
betaald. Als er dan nog geld resteert, wordt dit bedrag onder de aandeelhouders verdeeld, naar rato van het 
percentage eigen vermogen dat door de diverse aandeelhouders is ingebracht en de daarbij horende voorwaarden. 

 Verschillen in waterval en resultaatsverdeling 
Voorheen gold dat het resultaat onderaan in de waterval gelijk werd verdeeld tussen Feyenoord BVO (variabele 
prestatievergoeding) en aandeelhouders (dividend). In de position paper is daarnaast gesteld dat bij een beter 
resultaat vooral Feyenoord BVO profiteert en in mindere mate de aandeelhouders. Andersom, als het resultaat in 
de praktijk slechter was dan vooraf verwacht, had dit vooral impact op de uitkering aan Feyenoord BVO en in 
mindere mate de aandeelhouders. 
 
In de oude business case werd het netto dividend voor de aandeelhouders gelijk gehouden tot een verschil 25% 
van het verwachte resultaat. Dit kwam ten gunste of ten laste van de variabele prestatievergoeding van Feyenoord 
BVO. 
► In de beginjaren is er € 10 tot 14 mln. beschikbaar voor uitkering van het reguliere dividend en de variabele 

vergoeding. Bij een vermindering van 25% van dit bedrag en een gelijkblijvend netto dividend, betekent dit dat 
circa € 2,5 tot 3,5 miljoen aan exploitatierisico’s werden afgedekt voor de aandeelhouders. 

► In de latere fase van de exploitatieperiode nam de financiële ruimte onderaan in de waterval toe waardoor in 
absolute bedragen een groter deel van de exploitatierisico’s werd afgedekt voor de aandeelhouders (tot € 7,5 à 
8,5 miljoen). Feyenoord en gemeente hebben aangegeven dat de bandbreedte van 25% in de position paper is 
bepaald aan de hand van omzet- en exploitatierisico’s in het begin van de exploitatieperiode. Bij de uitwerking 
van deze toets is gebleken dat dit mechanisme in de eindfase anders uitpakt dan partijen bedoeld hadden. Dit 
komt onder andere door de verandering van de financieringsstructuur van lineair naar annuïtair. Hierdoor 
ontstaat in de oude business case in de latere fase meer financiële ruimte, met gevolgen voor de herverdeling 
van risico’s tussen partijen. Partijen hebben aangegeven bij de nadere uitwerking van dit mechanisme een 
uitwerking te zoeken die tenminste in lijn is met de achterliggende gedachte van de position paper. 

 
De position paper stelt dat de bandbreedte-afspraak in samenspraak met Feyenoord en de andere aandeelhouders, 
voorafgaand aan financial close uitgewerkt wordt en contractueel wordt vastgelegd. Dit laat tot op zekere hoogte 
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ruimte voor een nadere uitwerking. In de beoordeling van het nieuwe verrekenmechanisme is een strikte 
interpretatie gehanteerd van het verrekenmechanisme in de oude business case, waarvan gemeente en Feyenoord 
hebben geconstateerd dat een nadere uitwerking noodzakelijk is om het achterliggende doel te bereiken. 
 
Door het verrekenmechanisme wordt in de nieuwe business case in het begin € 7,5 miljoen aan exploitatierisico’s 
afgedekt voor aandeelhouders. Dit bedrag wordt gedurende de exploitatieperiode echter kleiner, doordat de 
minimum vergoeding aan Feyenoord BVO (€ 17,5 miljoen in jaar 1) jaarlijks met 1,5% toeneemt.  
 
In onderstaande figuur is weergegeven bij welke exploitatierisico’s het netto dividend voor de gemeente als 
aandeelhouder gelijk blijft. De blauwe lijn (= oude business case) neemt sprongsgewijs toe. Dat betekent dat in 
absolute bedragen een groter deel van de exploitatierisico’s is afgedekt voor de aandeelhouders. De rode lijn  
(= nieuwe business case) daalt daarentegen van € 7,5 tot € 2,0 miljoen in jaar 25. 
 

 
Figuur 6: Herverdeling exploitatierisico van aandeelhouders naar BVO in oude en nieuwe business case 

 
Uit het figuur komt duidelijk naar voren dat de aandeelhouders in de nieuwe business case in de beginperiode meer 
zekerheid hebben over de uitkering van het voorgestelde dividend. Dit heeft ook in belangrijke mate te maken met 
de verandering van de financieringsstructuur van lineair naar annuïtair waardoor de financieringslasten in de oude 
business case in de beginjaren hoger lagen (zie ook paragraaf 04.02). Het voorgestelde dividend is in de nieuwe 
business case echter wel lager dan in de oude business case. 
 
Hierbij wordt opgemerkt dat de blauwe lijn is gebaseerd op het exploitatieresultaat van de oude business case (met 
daarin een hoger exploitatieresultaat). Als de oude waterval zou worden toegepast op de nieuwe omzet en 
exploitatiekosten, verschuift de blauwe lijn naar beneden. Hiermee biedt de nieuwe business case in de eerste jaren 
nog meer zekerheid in vergelijking met de oorspronkelijke business case dan in het figuur hierboven is 
weergegeven. Geconcludeerd kan worden dat de nieuwe waterval in de eerste 15 jaar leidt tot een hogere 
zekerheid op het te ontvangen dividend door de gemeente. 
 
Echter, ergens tussen de exploitatiejaren 15 en 20 vindt een omslag plaats waarbij met de nieuwe waterval een 
kleiner deel van de exploitatierisico’s wordt afgedekt voor aandeelhouders dan volgens de oorspronkelijke business 
case het geval zou zijn. De nieuwe waterval leidt in de laatste 5 jaar tot een lagere zekerheid op het te ontvangen 
dividend voor de gemeente. 
 
Ter verduidelijking van het mechanisme wordt voor een risico in jaar 25 een voorbeeld gegeven: 
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► In jaar 25 is de drempel (het exploitatieresultaat exclusief de vergoeding aan Feyenoord BVO) € 79,4 miljoen. 
► De voorcalculatorische vergoeding aan Feyenoord BVO bedraagt € 27 miljoen.  
► De ondergrens van deze vergoeding is echter € 25 miljoen (€ 17,5 miljoen + 1,5% per jaar voor 24 jaar) 
► Dit betekent dat het meerdere van een risico van meer dan € 2 miljoen impact op de EBITDA voor rekening 

komt van de aandeelhouders. 
► Feyenoord BVO ontvangt in deze situatie de ondergrens van de vergoeding (€ 25 miljoen) en in aanvulling 

hierop een indexatie van de vaste vergoeding à € 8,7 miljoen. 
 
Brink en Zanders adviseren om het verrekenmechanisme zodanig in te richten dat de mate waarin exploitatierisico’s 
overgeheveld worden van Feyenoord BVO naar aandeelhouders gedurende de exploitatieperiode gelijk blijft en in 
verhouding staat tot de EBITDA. Er kan worden gedacht aan bijvoorbeeld een verrekening in jaar 1 met een lager 
bedrag dan € 7,5 miljoen, waarbij dit bedrag gedurende de exploitatieperiode toeneemt. Een andere mogelijkheid 
is om de indexatie van de vergoeding van Feyenoord BVO op een andere wijze vorm te geven. 
 
Een nadere uitwerking van deze (of andere) suggesties is noodzakelijk om te beoordelen wat de effecten zijn op de 
business case, de financieringsratio’s en de uitkering van de vergoeding aan Feyenoord BVO en de aandeelhouders. 
Hierbij is het ook noodzakelijk om afspraken te maken op welke wijze een beter dan verwacht resultaat verdeeld 
wordt tussen aandeelhouders en Feyenoord BVO. Dit totaalpakket moet voorafgaand aan financial close uitgewerkt 
zijn binnen de contouren van de position paper. 
 
Brink en Zanders verwachten dat op basis van de voorliggende business case een uitwerking binnen de voorwaarde 
9.6 (bandbreedte resultaatsverdeling) mogelijk moet zijn.  

 Totale vergoeding Feyenoord BVO 
In onderstaande figuur is een vergelijking gemaakt voor de (voorcalculatorische) vergoeding aan Feyenoord BVO 
tussen de oorspronkelijke business case en de nu voorliggende business case. In het figuur komt naar voren dat de 
vergoeding voor Feyenoord BVO in de nieuwe business case nagenoeg structureel hoger uitkomt dan in de oude 
situatie. De incidentele daling van de vergoeding in de oude situatie komt doordat in de betreffende jaarschijven 
een omvangrijke herinvestering plaatsvindt, waardoor de dividendruimte (en daarmee de variabele 
prestatievergoeding voor Feyenoord BVO) tijdelijk afneemt. 
 

 
Figuur 7: Bandbreedte vergoeding Feyenoord BVO (oorspronkelijke én geactualiseerde business case) 
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 Onderhoudsvoorziening 
De vervangingsinvesteringen in het stadion zijn aangepast ten opzichte van de vorige business case.  
De belangrijkste aanpassingen hierin zijn: 
► De vervangingsinvesteringen worden in de business case meer gespreid opgenomen (per 5 jaar), in plaats van 

geclusterd; 
► De hoogte van de vervangingsinvesteringen is naar rato van het aandeel van de inrichtingskosten van de theme 

rooms (circa 15%) naar beneden bijgesteld. 
 
De eerste aanpassing is meer cosmetisch van aard, omdat Feyenoord bij de oorspronkelijke business case ook haar 
verwachting had uitgesproken dat de werkelijke investeringen naar verwachting een gelijkmatiger profiel zou 
kennen. De realiteitszin van de tweede aanpassing is in deze fase van het ontwerptraject lastig te bevestigen. In de 
DO-fase van het project is er meer duidelijkheid over de kwaliteit, het ontwerp en de kosten en daarmee ook de 
hoogte van de geplande vervangingsinvesteringen. 
 
Feyenoord stelt in de nieuwe business case een onderhoudsvoorziening in voor de vervangingsinvesteringen die 
periodiek moeten worden gedaan. Zij vult deze voorziening als volgt: 
► € 6 miljoen van het kasstroomoverschot in jaar 1 van de exploitatie (door het ontbreken van een 

aflossingsverplichting in dat jaar); 
► € 2 miljoen per jaar (geïndexeerd met 1,5% per jaar).  

Brink constateert dat ten opzichte van de vorige business case de periodieke dotatie aan de onderhoudsvoorziening 
is opgehoogd van € 1,7 tot € 2,0 miljoen per jaar (prijspeil seizoen 2023-2024). Ook de € 6 miljoen die eenmalig in 
jaar 1 van de exploitatie aan de onderhoudsvoorziening wordt gedoteerd, is een toevoeging ten opzichte van de 
oorspronkelijke business case. Mede gelet op de outsourcing van de theme rooms (casco-oplevering) en de 
daarmee samenhangende reductie in de vervangingsinvesteringen, beoordeelt Brink deze wijzigingen positief. 
 
In totaal wordt op deze wijze € 66 miljoen gereserveerd. Echter, volgens Feyenoord bedragen de 
vervangingsinvesteringen gedurende de exploitatieperiode ruim € 79 miljoen. Het tekort dat hierdoor op enig 
moment ontstaat, wordt gedekt uit de vrije kasstroom (voordat het dividend wordt uitgekeerd). Als het 
verdienpotentieel van het stadion structureel lager blijkt te liggen, ontstaat het risico dat op enig moment de 
bestaande onderhoudsreservering en kasstromen onvoldoende zijn om het instandhoudingsonderhoud uit te 
voeren. Dit terwijl Feyenoord BVO in de jaren daarvoor wel haar vaste vergoeding heeft ontvangen (of tenminste 
een aanzienlijk deel daarvan). Het onderhoudsrisico schuift hiermee door naar de aandeelhouders. Deze krijgen 
vervolgens ook een verlaagde dividenduitkering als het stadion wordt genoodzaakt extra financiering aan te trekken 
om het instandhoudingsonderhoud uit te voeren.  
 
Dit risico was overigens ook aanwezig in de oorspronkelijke business case en als zodanig ook benoemd in de 
beoordeling door Brink. Het verschil is echter dat in de oorspronkelijke business case de bijdrage van de restwaarde 
van het stadion aan het rendement voor de gemeente als aandeelhouder een kleiner gedeelte was van het 
totaalrendement dan in vergelijking met de huidige business case. Dat betekent dat het voor de gemeente als 
aandeelhouder nog belangrijker is geworden om de lange-termijn instandhouding van het stadion op een afdoende 
wijze te borgen. 
 
Brink adviseert om bij het definitief ontwerp (DO) een toets uit te voeren in hoeverre de voorgestelde 
onderhoudsdotatie voorziet in de dekking van de benodigde vervangingsinvesteringen. Brink is van mening dat 
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voldoende financiële middelen beschikbaar moeten zijn om het langjarig onderhoud van het stadion te kunnen 
uitvoeren en dat de dotatie aan de onderhoudsvoorziening daarin in afdoende mate moet voorzien.  
Een risicobeheersmaatregel kan zijn om in goede jaren – waarin het de vergoeding van Feyenoord BVO hoger is – 
een gedeelte van deze extra vergoeding te reserveren voor vertraagde uitkering om daarmee een buffer te hebben 
op het moment dat de financiële exploitatie daartoe aanleiding geeft. De wijze waarop deze maatregel wordt 
geconcretiseerd, moet nader worden uitgewerkt. 

 Rendement business case voor aandeelhouders 
Het rendement op de inbreng van het eigen vermogen (IRR, Internal Rate of Return) is in beide business cases gelijk. 
In de tabel hieronder is de verhouding tussen het directe rendemente en het indirecte rendement weergegeven in 
beide business cases. 
 

Verhouding IRR eigen vermogen 
Oorspronkelijke 
business case 

Nieuwe 
business case 

Zonder restwaarde stadion 62% 24% 
Met restwaarde stadion na 25 jaar 38% 76% 
Totaal rendement 100% 100% 

Tabel 8: Overzicht verdeling totale rendement gemeente Rotterdam als aandeelhouder over direct en indirect rendement 

 

Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven blijkt hieruit dat het rendement in de nu voorliggende business case 
gelijk is aan het rendement in de oorspronkelijke business case, maar dat dit rendement in grotere mate wordt 
gerealiseerd door een hogere restwaarde over 25 jaar. In de eerdere business case werd het rendement voor een 
aanzienlijk deel ook behaald door het tussentijds uitkeren van dividend. 
 
Met dezelfde inbreng van het eigen vermogen valt het cumulatieve dividend voor de gemeente lager uit dan in de 
oorspronkelijke business case. Dit wordt gecompenseerd door een hogere restwaarde na 25 jaar. Het verschil in de 
som van de dividenduitkeringen en de restwaarde tussen beide business cases is nagenoeg nihil. Daarbij is het van 
belang om te constateren dat, om de IRR ook te realiseren, de restwaarde moet worden gerealiseerd door een 
verkoop van het stadion c.q. de participatie van de gemeente, danwel een voortzetting van de exploitatie met een 
vergelijkbaar rendement. 
 
In het onderstaande figuur is de uitbetaling van het dividend aan de gemeente als aandeelhouder weergegeven 
gedurende de exploitatieperiode voor zowel de oorspronkelijke business case als de nu voorliggende business case.  
NB: In de oorspronkelijke business case is het uit te keren dividend gecorrigeerd voor de inbreng van de gemeente 
van € 40 miljoen.10 
 

                                                                    
10 Hierbij is het uitgangspunt van de position paper gehanteerd dat de gemeente bereid is om maximaal € 40 mln. van het benodigde eigen 
vermogen in te brengen. Dit komt neer op een eigenaarsdeel van 44% op basis van de business case uit mei ’17. De andere kasstromen (dividend 
en restwaarde) zijn naar rato toegekend aan de gemeente.. 
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Figuur 8: Uitkering dividend aan gemeente als aandeelhouder – exclusief restwaarde (oorspronkelijke én geactualiseerde business case) 

 
Uit de grafiek komt naar voren dat het dividend in nagenoeg alle jaren hoger is in de oorspronkelijke business case. 
Verder valt op dat het dividend in de nieuwe business case in de eerste 15 jaar hoger is dan in de laatste 10 jaar.  
Dit komt door de hogere afschrijvingslast in de eerste 15 jaar (vergeleken met de periode van de laatste 10 jaar) 
waardoor de netto belastingdruk lager is. Na 15 jaar komt de afschrijvingslast deels te vervallen, waardoor de 
belastingdruk toeneemt en de kasstroom beschikbaar voor uitkering van dividend kleiner is. 
 
Brink is van mening dat – los van de mutaties in de business case en de veranderingen in de waterval – door de 
verschuiving van rendement van dividend naar restwaarde het risicoprofiel vanuit het perspectief van de gemeente 
als aandeelhouder is toegenomen. Een substantieel deel van het rendement is namelijk verschoven van het 
ontvangen van dividenduitkeringen naar de meer risicovollere restwaarde van het stadion na 25 jaar. De toename 
van de restwaarde komt voort uit het feit dat Feyenoord BVO in de nieuwe business case een lagere vergoeding 
krijgt vanaf jaar 25 dan in de oorspronkelijke business case het geval was. Hierdoor wordt de gekapitaliseerde 
waarde van de resterende kasstromen hoger, wat betekent dat de restwaarde voor de aandeelhouders toeneemt. 
Dit is op zichzelf niet onlogisch, mits het voorliggende afsprakenkader ook na 25 jaar op dezelfde wijze wordt 
gecontinueerd. Het behalen van het voorstelde rendement op de investering van de gemeente is daarmee wel 
grotendeels afhankelijk van de hierover te maken afspraken in de toekomst. Feyenoord geeft in haar toelichting aan 
om hier in de volgende fase - bij de vaststelling van het definitieve bandbreedtesystematiek - afspraken over te 
maken.  
 
Ter illustratie is berekend wat de impact is van een lagere restwaarde op het totaalrendement in beide business 
cases. Indien de restwaarde (althans het gedeelte wat aan de aandeelhouders toekomt na verrekening van 
kapitaalverschaffers en voorzieningen) met € 30 miljoen afneemt, neemt in de oorspronkelijke business case het 
rendement af met 0,3%-punt. In de nieuwe business case neemt het rendement af met 0,7%-punt.  
 
Tot slot wordt opgemerkt dat de huidige business case conservatiever is dan de oorspronkelijke business case. Op 
basis hiervan is het economisch gezien reëel dat daar een lagere rendementsvergoeding tegenover staat voor de 
verstrekkers van eigen vermogen. In de nadere uitwerking van het afsprakenkader – specifiek op het aspect van de 
verrekening van meevallers - is het in de optiek van Brink en Zanders noodzakelijk dat de gemeente als 
aandeelhouder daarvan profiteert. Gegeven de conservatievere insteek, de mogelijkheid om additionele 
onderdelen aan de business case toe te voegen en/of Vreemd Vermogen tegen een lagere financieringsrente te 
arrangeren, achten Brink en Zanders het in deze fase voorstelbaar dat daarmee een hoger direct rendement 
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resulteert dan in de huidige business case het geval is. Bij financial close moet blijken welke mutaties in de business 
case hebben plaatsgevonden en hoe de uitwerking van het afsprakenkader is vormgegeven. Op basis daarvan moet 
een risico/rendementsprofiel ontstaan dat tenminste vergelijkbaar is met de oorspronkelijke business case.  

 Conclusie 
Voor wat betreft het risico/rendementsprofiel hebben Zanders en Brink de volgende overwegingen: 
► Het risicoprofiel in de omzet en het exploitatieresultaat is door de conservatievere insteek afgenomen (zie 

conclusie hoofdstuk 3). 
► Het voorcalculatorische totaalrendement is vergelijkbaar met de oorspronkelijke business case, maar met een 

ongunstigere verdeling tussen dividend en restwaarde. Dit betekent dat in de nieuwe business case het directe 
rendement lager uitvalt dan eerst, en de relatief onzekere restwaarde hoger uitvalt. 

► De bestemming van mee- en tegenvallers ten opzichte van het voorcalculatorische resultaat van de business 
case is nog onderwerp van uitwerking tussen Feyenoord en de aandeelhouders. Het door Zanders en Brink 
beoordeelde verrekenmechanisme geeft de gemeente als aandeelhouder een hogere zekerheid dat in de 
eerste 15 jaar het uitgekeerde netto dividend vergelijkbaar is met de nu voorliggende business case. 
Daarentegen geeft dit verrekenmechanisme op basis van de nu voorliggende business case een lagere 
zekerheid dat in de laatste 5 jaar het netto dividend voor de gemeente gelijk blijft. 

► In de nadere uitwerking van dit afsprakenkader – specifiek op het aspect van de verrekening van meevallers - is 
het in de optiek van Brink en Zanders noodzakelijk dat de gemeente als aandeelhouder daarvan profiteert. Op 
basis van de conservatievere insteek, de mogelijkheid om additionele onderdelen aan de business case toe te 
voegen en/of Vreemd Vermogen tegen een lagere financieringsrente te arrangeren, achten Brink en Zanders 
het in deze fase voorstelbaar dat daarmee een hoger direct rendement resulteert dan in de huidige business 
case is voorgesteld. 

 
Zanders en Brink adviseren om in de volgende fase nadere afspraken te maken over de risico en 
rendementsverdeling, en verwachten dat een samenhangende uitwerking van risico-rendement en bestemming 
van mee- en tegenvallers binnen de contouren van de gemeentelijke position paper mogelijk moet zijn.   
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06  
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 Constateringen 
In deze second opinion hebben Brink en Zanders de business case van het nieuwe stadion van Feyenoord 
beoordeeld, en dan specifiek de mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke business case waar in 2017 de 
voorwaardelijke besluitvorming in de gemeenteraad is gebaseerd. 
 
Brink en Zanders constateren het volgende: 
► Feyenoord heeft met het onderzoek van ISG een uitgebreide onderbouwing aangeleverd voor de mutaties in 

de business case. Het marktonderzoek van ISG omvat onder andere een enquête onder huidige 
seizoenkaarthouders, business seats en potentiële klanten. Dit is daarmee een diepgaander onderzoek dan de 
eerdere onderbouwingen van bijvoorbeeld Repucom en Hypercube. Dit is gezien de fase waarin de 
planontwikkeling zich nu bevindt ook logisch. Er is immers veel meer bekend over het stadion, het ontwerp en 
de faciliteiten. 

► Het risicoprofiel in de business case is afgenomen doordat Feyenoord diverse onzekere opbrengsten heeft 
verlaagd of geschrapt. Deels zijn deze mutaties door ISG als onzeker betiteld, in andere gevallen heeft 
Feyenoord zelf besloten om een conservatiever uitgangspunt te hanteren. De mutaties die leiden tot een 
hogere omzet (bijv. de seizoenkaarten en business seats) zijn onderbouwd met de hierboven genoemde 
rapportage van ISG. 

► Door het outsourcen van de theme rooms wordt enerzijds het exploitatierisico verlegd naar een derde partij. 
Aan de andere kant wordt hiermee een risico geïntroduceerd of de door Feyenoord gestelde huurvoorwaarden 
ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. 

► Deze wijzigingen hebben geleid tot een conservatievere business case met een verlaagd risicoprofiel in 
vergelijking met de oorspronkelijke business case. 

► De financieringsstructuur is gewijzigd aangezien het Vreemd Vermogen is toegenomen met € 12,5 mln. De 
aflossingsvorm van het VV is gewijzigd van lineair naar annuïtaire waarbij de looptijd is gewijzigd van een 
combinatie van 20 en 30 jaar naar 25 jaar. Ten slotte is de financieringsrente voor het VV verhoogd.  

► Het Eigen Vermogen is toegenomen met € 30 mln. Het belang van de Gemeente Rotterdam daalt daarmee tot 
33%. 

► Het voorcalculatorische totaalrendement is vergelijkbaar met de oorspronkelijke business case, maar met een 
ongunstigere verdeling tussen dividend en restwaarde. Dit betekent dat in de nieuwe business case het directe 
rendement lager uitvalt dan eerst, en de relatief onzekere restwaarde hoger uitvalt. 

► De bestemming van mee- en tegenvallers ten opzichte van het voorcalculatorische resultaat van de business 
case is nog onderwerp van uitwerking tussen Feyenoord en de aandeelhouders. Zanders en Brink adviseren om 
in de volgende fase nadere afspraken te maken over de risico en rendementsverdeling, en verwachten dat een 
uitwerking hiervan binnen de contouren van de gemeentelijke position paper mogelijk moet zijn. 
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 Conclusies 
Op basis van het voorgaande worden de volgende conclusies getrokken. Hierbij worden de voorwaarden die door 
de gemeente zijn gesteld in de position paper als toetsingskader gehanteerd. In de onderstaande tabel zijn deze 
weergegeven met daarbij een beknopte beoordeling conform het ‘stoplicht-model’. Deze beknopte weergave van 
de beoordeling moet in samenhang worden gelezen met de uitgebreidere toelichting in de voorgaande 
hoofdstukken. 

 
Position paper Toelichting 
Voorwaarden nieuw stadion 
9.1 De gemeente neemt voor maximaal €40 miljoen 

deel in het eigen vermogen. 
Getoetst (zie conclusie hoofdstuk 4). 

9.2 De gemeente kent een maximaal aandeel van 49% 
in het gewoon aandelenkapitaal. 

Getoetst (zie conclusie hoofdstuk 4). 

9.3 Uitgangspunt van het eigen vermogen is de 
geschetste conservatieve financieringsstructuur. 

Getoetst (zie conclusie hoofdstuk 4). 

9.4 De definitieve business case bij financial close is 
vergelijkbaar met de huidige business case qua 
rendement en risicoprofiel. 

Getoetst. Brink en Zanders verwachten dat een uitwerking 
binnen de voorwaarden uit de position paper mogelijk moet 
zijn (zie conclusie hoofdstuk 5). 

9.5 De inbreng van het eigen vermogen is alleen 
bestemd voor het nieuwe stadion. 

Getoetst (zie conclusie hoofdstuk 4). 

9.6 De resultaatsverdeling aandeelhouders-BVO is, 
voorafgaand aan de financial close, nader 
contractueel vastgelegd waarbij binnen een 
bandbreedte van 25% rondom het verwachte 
resultaat uit de base case (pp 2016) het netto 
dividend voor de aandeelhouders niet wijzigt. 

Getoetst. Het in de position paper opgenomen mechanisme is 
op een andere wijze door Feyenoord toegepast. Dit kan in de 
eindfase van de exploitatieperiode leiden tot situaties waarbij 
niet voldaan wordt aan deze voorwaarde. 
 
Brink en Zanders verwachten dat een uitwerking binnen de 
voorwaarden uit de position paper mogelijk moet zijn.  
(zie conclusie hoofdstuk 5) 

De bereidheid van de overige financiers om deel te nemen moet blijken uit: 
10.1 Letters of Comfort: voor raadsbesluitvorming over 

de position paper. 
Niet getoetst 

10.2 Letters of Intent: eind 2017, uiterlijk Q1 2018. Niet getoetst 
10.3 Financieringsovereenkomsten: eind 2018. Niet getoetst 
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Position paper Toelichting 
Gemeente Rotterdam en Feyenoord formuleren de eisen die worden gesteld aan de financiers: 
11.1 In overeenstemming met de banken en andere 

vermogensverschaffers moet er sprake zijn van 
voor de gemeente conveniërende afspraken met 
betrekking tot: 
► Statuten van de NV Stadion Feijenoord en de 

zeggenschap. 
► Verstrekkingsvoorwaarden voor de 

financiering. 
► Verstrekkingsritme van de financiering. 
► Exit-mogelijkheden. 

Niet getoetst 

11.2 Voor verstrekking moet worden voldaan aan de 
verstrekkingsvoorwaarden, met als belangrijke 
aandachtspunten voldoende zekerstelling van 
exploitatie en de (bouw- en onderhouds)kosten 
en heldere demarcatie van de geldstromen. 

Niet getoetst 

11.3 Eind 2017 moet er een concreet voorstel liggen 
voor het toewerken naar een organisatie die 
gesteld staat voor de verbrede exploitatie. 

Niet getoetst 

Tabel 9: Conclusies beoordeling Brink / Zanders op basis van de voorwaarden uit de gemeentelijke position paper 

 Aanbevelingen 
Naast de conclusies zoals hierboven zijn toegelicht, hebben Brink en Zanders enkele aanbevelingen. Deze 
aanbevelingen zijn bedoeld om de kwaliteit van en helderheid in de samenwerking tussen partijen in de volgende 
(ontwerp)fase verder te verbeteren, maar ook om alvast vooruit te kijken naar de definitieve toetsing op position 
paper bij financial close en welke aandachtspunten daarin relevant zijn. Deze lijst met aanbevelingen is niet bedoeld 
als een uitputtende opsomming (of een checklist) maar als suggesties om de kwaliteit van het totaalpakket verder 
te versterken. 
 
Demarcatie entiteiten en geldstromen 
► Expliciteer de voorgestelde demarcatie tussen entiteiten. Maak daarbij heldere afspraken over het toevoegen 

van nieuwe onderdelen aan de business case en welke entiteit de revenuen genereren. 
► Ga hierbij specifiek in op de mogelijke overeenkomsten/contracten waarin zowel Nieuw Stadion BV als 

Feyenoord BVO een rol heeft, of partij is. Het uitgangspunt moet zijn dat beide partijen onafhankelijk van elkaar 
(autonoom) moeten kunnen acteren, bijvoorbeeld als het gaat over het maken van deals omtrent sponsoring. 

► Maak heldere afspraken over toekomstige prestaties en geldstromen, op zodanige wijze dat partijen niet 
financieel verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor afspraken die partners hebben gemaakt in het 
verleden. 

 
Ontwerptraject 
► Beoordeel of en in welke mate de voorgestelde bezuinigingen impact hebben op de op de kwaliteit van de 

locatie voor bijvoorbeeld concerten, of meer in algemene zin het verdienpotentieel van het stadion. 
► Werk bij het definitief ontwerp (DO) een meerjarenonderhoudsplan uit met daarin de benodigde investeringen 

om het verdienpotentieel van het stadion op lange termijn in stand te houden. De onderhoudsdotatie moet in 
voldoende mate voorzien in dekking voor deze (vervangings)investeringen. 
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► Voer in de volgende fase een risicoanalyse uit om de impact van risico’s in kaart te brengen (bijvoorbeeld een 
periode van mindere sportieve prestaties), en inzichtelijk te maken hoe dat uitpakt per partij.  
Tegelijkertijd kunnen daarmee ook risicobeheersmaatregelen worden gedefinieerd.  

 

Financiële structuur 
► Maak in de volgende fase definitieve afspraken over het verrekenmechanisme, en dan specifiek de wijze 

waarop dat in de tijd varieert. 
► Bepaal hoe het renterisico en daarmee de financieringsrente VV wordt beheerst bij Financial Close. 
► Hanteer een vergoeding voor het Eigen Vermogen in lijn met de risico/rendementsverhouding tussen Eigen 

Vermogen en Vreemd Vermogen. 
► Bepaal hoe eventuele kostenstijgingen worden opgevangen. Maak daarbij onderscheid in bijsturingen in 

ontwerp versus aanpassingen in de kapitaalstructuur. 
► Maak heldere afspraken over de wijze waarop - in algemene zin – omgegaan wordt met indexatie. Vindt de 

indexatie voorcalculatorisch plaats op basis van een vastgestelde percentage of het is het een nader te 
definiëren prijsindex, en zo ja welke? 

► De restwaarde is een substantieel deel van het totaalrendement voor de gemeente als aandeelhouder. Maak in 
de volgende fase een helder afsprakenkader over de wijze waarop na afloop van deze exploitatieperiode van 
25 jaar de exploitatie wordt gecontinueerd. Hierbij horen ook afspraken over exit mogelijkheden (voorwaarde 
11). 

► Maak juridisch heldere afspraken over de wijze waarop de preferentie van de vergoeding aan Feyenoord BVO 
in relatie tot de rente- en aflosverplichting wordt vormgegeven. 

► Reserveer de “overtollige” kasstroom voor toekomstige dividenduitkeringen indien de situatie ontstaat dat er 
geen dividenduitkering plaatsvindt omdat niet wordt voldaan aan de DSCR, maar wel voldoende liquide 
middelen en resultaat is gegenereerd. 

► Leg de preferentie van de erfpachtcanon op de grond onder het Stadion (€ 60 mln. prijspeil 2016) t.b.v. de 
Gemeente Rotterdam versus de te betalen vergoeding aan Feyenoord BVO vast. 


