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Zoals in eerdere bijdragen is uitgelegd

zijn Design (D), Build (B), Finance
(F), Maintain (M) en Operate (0)overeenkomstenzogenaamde 'geintegreerde' contracten waarbij een (semi)overheid samenwerkt met een
private partij om een specifiek project
te realiseren.
In aflevering 1 (VRG 2013-1, p. 39)
zijn de hoofdlijnen van samenwerlang in de vorm van DBFM (O) uitgelegd, en in aflevering 3 (VGR 2013-3,
p. 96) is nader ingegaan op de rol van
de overheid. In deze bijdrage staat de
F van financiering centraal.
De F-component

(financiering)
Een van de belangrijkste onderdelen
van de DBFM(O)-overeenkomst is
de F-component. Onder vetmijzing
naar de vorige aflevering van deze
rubriek over dit onderwerp (VGR

2013-3), is bij DBFM(O)-overeenkomsten sprake van private financiering van het project door de marktpartijen met als voordelen dat de overheid niet voor de (voor)financiering
van een dergelijk project behoeft te
zorgen en waarbij allerlei projectrisico's bij de marktpartij (en) c.q. opVastgoedrecht 2013-5

drachtnemer worden gelegd. De opdrachtgever betaalt een 'ali-in'-prijs
voor een dienst, bestaande uit het
ontwerp, de bouw, de financiering,
het onderhoud en eventueel facilitaire
diensten voor het object gedurende
de duur van de overeenkomst. Bezien
vanuit deopdrachtgever dient deze
'ali-in'-prijs altijd lager te zijn dan de
prijs die de opdrachtgever hiervoor
zelf zou betalen.
De SPV is een nieuw opgerichte projectvennootschap waarin niet eerder
activiteiten zijn uitgevoerd. De SPV
heeft een spilfunctie in het project.
Zij is niet alleen opdrachtnemer en
uit dien hoofde verplicht tot de juiste
nakoming van de verplichtingen
voortvloeiende uit de langjarige
DBFMO-overeenkomst, maar ook
tot het 'back-to-back' doorleggen van
de uit de DBFMO-overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen aan de
(onderaannemer) (hierna: de DBMOcontractor ). Hoewel de SPV als opdrachtnemer en aannemer van de opdrachtgever verantwoordelijk is voor
de juiste uitvoering van het project,
wordt het project feitelijk uitgevoerd
door de DBMO-contractor en andere
bij de uitvoering betrokken onderaannemers. De reden dat de SPV niet direct feitelijk zorg draagt voor de uitvoering van het project is gelegen in
het beperken van de projectrisico's
voor de sponsors en lenders en is een
kenmerk van de risicobeperkende
structuur van projectfinanciering.
Formeel heeft de DBMO-contractor
niets te maken met de F-component.
Het zorgen van de voor de realisatie
van het project benodigde financiering is immers een taak van de SPV.
Materieel heeft de DBMO-contractor
vanwege het back-to-back-karakter
van de DBMO-overeenkomst wel
veel te maken met de F-component.
De DBMO-contractor dient er immers voor tezorgen dat de SPV jegens de opdrachtgever aan haar ver-

plichtingen kan voldoen met inbegrip
van de financiele verplichtingen
voortvloeiende uit de F-component.
Dit uit zich doordat in de bepalingen
van de DBMO-overeenkomst onder
andere wordt opgenomen dat de
DBMO-contractor zich volledig bewust is van de inhoud, verplichtingen,
risico's en aansprakelijkheden voortvloeiende uit de financieringsdocumentatie. Verder wordt in de
DBMO-overeenkomst opgenomen
dat in geval van een dreigende tekortkoming van de DBMO-contractor
laatstgenoemde verplicht is om tijdig
met een herstelplan te komen. Met
dit plan kunnen de SPV en de financiers tijdig ingrijpen om het ontstaan
van een tekortkoming van de
DBMO-contractor en vervolgens van
een tekortkoming van de SPV te
voorkomen. Zou er daadwerkelijk
een zogenaamde 'tekortkoming opdrachtnemer' ontstaan dan is dat voor
de opdrachtgever een grond voor
onmiddellijke beeindiging van de
DBFM O -overeenkomst envoor de
SPV op haar beurt een grond voor
onmiddellijke beeindiging van de
DBMO-overeenkomst met de
DBMO-contractor.
Een ander mechanisme dat het risico's van de financiers beperkt is de
zogenaamde 'directe overeenkomst'.
Dit is een overeenkomst tussen de
opdrachtgever, de opdrachtnemer/SPV en de desbetreffende onderaannemers — waaronder de DBMOcontractor. Op grond van deze directe overeenkomst kunnen de financiers
ingrijpen in de bedrijfsvoering van
de opdrachtnemer/SPV indien deze
haar verplichtingen voortvloeiende
uit de DBFMO-overeenkomst respectievelijk vanwege het back-to-backkarakter de DBMO-overeenkomst
niet nakomt waardoor de aflossing
van het door de financiers verstrekte
vreemd vermogen in gevaar komt.
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Projectfinanciering
Projectfinanciering is ontstaan als
middel om met een groep financiers
projecten te financieren die te groot
en/of te risicovol waren voor een financier om alleen te financieren. Een
van de eerste projecten waarbij geld
werd geleend door middel van projectfinanciering w aren de exploitatie van
mijnen en handelsexpedities per
schip. Vanaf de jaren 90 heeft deze
vorm van PPS met name in het Verenigd Koninkrijk een hoge vlucht
genomen. In 1999 is de Engelse regering met PPS begonnen door het
standaardiseren van de bij DBFM (O)
behorende contracten.
Projectfinanciering is een vorm van
langetermijnfinanciering van met name infrastructurele en industriele
projecten gebaseerd op de verwachte
cashflow van het project in plaats van
op de balans van de sponsors" van het
project.
De financiers die het vreemd vermogen verschaffen vertrouwen geheel of
gedeeltelijk op de cashflow die door
het project wordt gegenereerd voor
de aflossing van hun leningen en hun
terugbetaling van de investering.
Omdat de financiers niet veel meer
zekerheden kunnen verkrijgen dan
de cashflow gegenereerd door het
project, is de financiering 'non-recourse'. 'Non-recourse' wil zeggen
dat geen verhaal mogelijk is op de
aandeelhouders in de SPV. Indien de
aandeelhouders van de SPV beperkt
verhaal bieden en instaan voor de nakoming van bepaalde verplichtingen
en/of beperkt zekerheid bieden,
wordt de financiering 'limited recourse' genoemd.
In tegenstelling tot het aantrekken
van financiering bij corporate finance
kunnen de financiers zich dus niet of
slechts in beperkte mate verhalen op
vermogensbestanddelen van de
sponsors.
De door middel van projectfinanciering verkregen financiering is 'offbalance' en blijft buiten de balans van
de sponsors, zodat de moedermaatschappij in staat blijft om financiering aan te trekken. Daarnaast kan
off-balance-financiering voor overheden een voordeel opleveren, omdat
de (uitgaven voor) overheidsvoorzieningen in eerste instantie niet op de
balans drukken en niet leiden tot een
verhoging van het overheidstekort.
De financiering door marktpartijen
bij DBFMO-overeenkomsten bestaat
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uit een combinatie van eigen en
vreemd vermogen, met veelal tussen
de 10 en 20% vreemd vermogen. Dit
betekent dat een gedeelte van de financiering bestaat uit geleend geld. Door
de hefboomwerking' van het vreemd
vermogen kan een groter rendement
op het eigen vermogen worden gemaakt onder de voorwaarde dat de
rente die aan de financiers moet worden betaald lager is dan het gewenste
rendement op het eigen vermogen.
Het is van y oot belang om er zo veel
mogelijk voor te zorgen dat de projectfinanciering zo wordt gestructureerd dat de kosten van de financiering zo laag mogelijk zullen zijn, dus
dat een optimale balans wordt gezocht tussen de investeringskosten
(bouwkosten, ook wel capex genoemd), de (terugkerende) onderhoudskosten (ook wel opex' genoemd) en de exploitatiekosten,
waarbij steeds 'de te leveren prestatie
centraal staat. Door gebruik te maken
van verschillende financieringsinstrumenten kon voor de kredietcrisis, in
vergelijking met een soortgelijk project, een positief verschil in de netto
contante waarde worden verkregen
van 30%."
Vanuit het perspectief van de financiers is projectfinanciering riskant,
omdat tot meerdere zekerheid van de
terugbetaling van het door hen in de
SPV in te brengen vreemd vermogen
niet of nauwelijks andere zekerheden
zijn te verkrijgen dan de cashflow
gegenereerd door het project. Mede
om die reden en om redenen van
commitment verlangen de financiers
dat de sponsors eigen vermogen inbrengen in de SPV, vaak gesecureerd
door een vorm van aanvullende zekerheid zoals een garantie van een derde
partij.
Een goede risicoanalyse en risicoverdeling is een essentieel onderdeel van
projectfinanciering. Doorgaans is
sprake van technische, milieukundige,
economische en politieke risico's die
op zichzelf een te groot risico vormen
zodat geen financiering (vreemd vermogen) kan worden aangetrokken.
Om die reden wordt bij een
DBFMO-project gebruik gemaakt
van een contractueel netwerk en van
overeenkomsten met betrokken partijen' om deze risico's zo veel mogelijk toe te delen aan de partij die het
risico het beste kan beheersen. Het
gevolg hiervan is dat het project de
benodigde (project)financiering kan

aantrekken en 'bankable' is, dat wil
zeggen dat banken of andere financiele instellingen zoals pensioenfondsen en institutionele beleggers bereid
zijn om het voor de realisering van
het project
benodigde vreemd vermogen te verschaffen aan de SPV.
In dit verband is van belang dat de
structuur van de projectfinanciering
ervoor dientte zorgen dat de belangen van de vreemdvermogenverstrekkers zo veel mogelijk parallel lopen
met het belang van de opdrachtgever.
Beiden hebben immers hetzelfde
doel, namelijk ervoor zorgen dat het
project gedurende zijn levensduur (de
life cycle) op tijd en binnen het budget wordtopgeleverd. Op deze manier kan de opdrachtgever erop vertrouwen dat de financiers erop toezien dat in het project goed wordt
gepresteerd en dat het projectrisico
bij de marktpartijen komt te liggen
en niet bij de opdrachtgever.
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