


Recreeren, wonen, werken, leven.
Verschi l lende sferen versterken elkaar.

Met respect voor natuur en omgeving.
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Van de voorzitter 3
Op de drempel naar het nieuwe jaar is een

moot moment terug te blikken op 2004. Met
onze vereniging is bet goed gegaan. Wij bebben
veel evenementen georganiseerd; borrels, ronde-
tafel bijeenkomst, Nigbt of the Masters met
Dolf Jansen, een college van Lee Polisano van
Kolm Pedersen Fox, etc. Al met al heel geslaagd.
Hoewel de opkomst voor verbetering vatbaar is.
Ocb, nu betrap ik mijzelf erop; klagen. Het is
o zo populair in Nederland een sombere visie op
de maatscbappij te bebben. Veel te vaak boorje
op positieve voorstellen of gedacbtes "ja, maar.. ”

of een kort “Nee”. De bericbtgeving over de
moord op Tbeo van Gogh beb ik vooral in de
buitenlandse media gevolgd en ik denk te weten
wat ons probleem is. Een probleem dat wij met
elkaar knnnen oplossen. Nederland is door deze
vreselijke moord tuakker geiuorden. Opeens kan
openlijk kritiek worden geuit op de uitwassen
van de zogenaamde multiculturele samenleving.
Beiuindvoerders doen ecbter een beroep op ons
om vooral tolerant te blijven.

Van de professor 4

4Van de redactie

Toespraak voorzitter bij
diploma-uitreiking MRE 5

Van project- naar gebieds-
ontivikkeling 6

verdienen en geen zaken meer willen doen. Zijn
ive daar dan onverscbillig in geiuorden? Naar
mijn mening niet.

Fiscale actualiteit:
afschrijven op vastgoed. 9

En inderdaad. je zou je kunnen afvragen
hoe in Nederland de dingen zo uit de band zijn
gelopen. Was bet tolerante beleid van de afge-
lopen 30 jaar wel gemeend tolerant? Ofbeeft
een grote mate van onverscbilligbeid een rol
gespeeld en werd dit uitgelegd als tolerantie.

Onverscbillig over wat er in de arbeidswijken
gescbiedt, onverscbillig over wie bet land regeert,
onverscbilligbeid over de kwaliteit van onder-
wijs, onverscbilligbeid over. .. ga maar door. Als
inwoners mogen wij eenvoudigweg niet onver-
scbillig zijn en bet is ook niet nodig. Beseffende
wat Nederland in potentie allemaal in bids
beef is bet tijd om in alle geledingen en sectoral

betrokkenbeid te laten zien. Betrokken met je
medemens, betrokken met de assets die
Nederland rijk is, etc. Dus waar ik voor pleit,
en ik iveet dat bet makkelijk gezegd is, is dat we
realiseren wat we bebben en met een positieve
bonding de problemen met betrokkenbeid gaan
oplossen.

Verslag fieldtrip Stockholm 9

IVBN 10

In een Amerikaanse krant las ik dat
Nederlanders bun tolerantie aan bet verliezen
zijn. Immers, wij zijn een natie van bandelaren
en bebben een gescbiedenis van ruimte tolerantie
voor vreemde culturen en opvattingen. De
scbrijver zag bet anders; bet is geen tolerantie,
maar onverscbilligbeid. De tolerantie of em-

patbie was nodig om jarenlang goed bandel over
de gebele tuereld te kunnen drijven. Misscbien
zijn we onze tolerantie inderdaad aan bet ver-
liezen. Niet alleen tegenover de allocbtone mede-
mens maar ook tegenover de 'CEO-superstars
die de laatste jaren door de mand zijn gevallen.
En tegenover faudeurs in de bouw die bard
aangepakt worden. Maar dit zou in mijn
tbeorie betekenen dat wij geen geld meer willen

Service aan de klant door
verhuur van een pand 14

Wel of niet op het lijstje? 17

Dinner Night of the Masters 18
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VAN DE PROFESSOR
Door professor P. van Gool

Het hoogste leegstands-
percentage in 20 jaar

e leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt is begin november opgelopen
tot bijna 14%, een niveau dat de afgelopen twintig jaar niet eerder is

voorgekomen. Op een voorraad van 44 miljoen m2 worden voor meer dan zes
miljoen m2 kantoorruimte huurders gezocht.

In vier jaar tijd is het aanbod van kan-
toorruimte geexplodeerd met maar liefst
143%. Aldus viel te lezen in de Property NL
van 3 november j.L Met deze situatie in het
achterhoofd rijst de vraag hoe het nu weer
zover is gekomen. Op het jaarlijkse bekende
vastgoedcongres van Troostwijk in
Scheveningen heb ik deze vraag ook maar
eens aan het vierhonderd koppige publiek
voorgelegd. Op de vraag wie het overschot
heeft: veroorzaakt antwoordden de congres-
gangers geheel verdeeld. Maar liefst van 36%
van de aanwezigen vond dat er niemand op
aan te spreken is; het overaanbod zou vooral
zijn toe te schrijven aan de tegenvallende eco-
nomische ontwikkeling. Ja, ja, denlc je dan;

het is niet helemaal onwaar, maar zo wassen
wij onze handen toch wel erg in onschuld.
Op een goede tweede plaats (met 28%) kwa-
men als veroorzakers naar voren de gemeen-
ten en de grondbedrijven die ongebreideld
grand hebben uitgegeven om gemeentekassen
te spekken. Maar bijna net zo veel aanwezigen
(27%) wezen in de richting van projectont-
wikkelaars die maar doorgingen met bouwen
terwijl de vraag naar kantoorruimte afnam.

Maar weinig congresgangers schreven het
onheil toe aan de beleggers (5%) en aan de
huurders die naar telkens naar nieuw ontwik-
keld vastgoed verhuizen (3%). En makelaars
treffen in dit leader helemaal geen blaam.

Maar slechts 1% van het publiek zag hen als
oorzaak. Maar met een zaal vol makelaars was
deze laatste uitkomst niet verrassend!

Gegeven deze uitkomsten rijst wel de
vraag of de traditionele verklaringen voor de
varkenscyclus op de kantorenmarkt nog wel
voldoen. Dat zijn dan vooral onvolledige
informatie en de korte termijn prijsinelasti-

citeit van het kantorenaanbod. Gevreesd
moet worden dat de verklaring meer moet

worden gezocht in het kader van “behaviou-
ral finance”, waarbij (verkeerde) incentives
een belangrijke rol spelen. Of eenvoudiger
gezegd; hoewel vele marktspelers wel zagen
aankomen dat het weer mis zou gaan met de
kantorenmarkt deed niemand er wat aan
omdat hun belangen anders lagen. En zo
beschouwd hebben makelaars en beleggers
ook boter op het hoofd. Ooit een makelaar
ontmoet die een beleggingsdeal afraadt
omdat de markt draait? En voor beleggers en
vastgoedfondsen speelt dat ze juist veel geld
ter belegging aangeboden krijgen rond het
hoogtepunt van de vastgoedcyclus. Ook nu
nog worden de maatschapsaanbieders over-
stroomd met middelen omdat het publiek
weinig meer verwacht van beleggingen in
aandelen en obligaties. En zeg je dan als fee

beluste aanbieder nee? En ga je als ontwikke-
laar niet meer bouwen als je een goede huur-
der en grand hebt? Nee toch? Beleggers staan
er voor in de rij. Is het dan vreemd dat de
Neprom tijdens het Strategisch Forum
Nieuw Commercieel Vastgoed constateert dat
ondanks het overaanbod van kantoorruimte
er nog steeds veel nieuwe kantoren worden
gerealiseerd? In de afgelopen anderhalf jaar
kwam dat uit op maar liefst 1,3 min m2.

De incentives maken het lastig wat aan
de varkenscyclus op de kantorenmarkt te

doen. Alle goede recepten, zoals een strakker
kantooruitgiftebeleid door gemeenten en
alleen ontwikkelen en kopen met voorver-
huur slaan dan ook maar zeer beperkt aan.
Maar wie weet bedenkt u nog een wonder-
middel!

Peter van Gool

VAN DE REDACTIE
oor u ligt de derde Masterclass van dit jaar en de redactie heeft zich
gerevancheerd; het nummer is zowel in kwaliteit als ook in kwantiteit er

op vooruit gegaan. In dit nummer treft u onder andere het bekende praatje
van onze voorzitter aan, die nu eens een keer niet zwaar op de hand is, maar
ons bemoedigend aanspreekt en Peter van Gool, onze professor, leert ons
ook weer het een en ander. Ook kunnen we iets opsteken van Pieter Camps
die ons iets verteld over het onderwerp ‘Afschrijving’.Voorts treffen jullie
aan een artikel over IVBN en haar directeur Frank van Blokland, een tipje
van de sluier wordt gelicht over de kwaliteit van de scripties van de recent
afgestudeerde MRE’s. Ook was de redactie van mening dat het tijd is om een
tegenhanger van de Quote 500 te publiceren. Kortom een lezenswaardig
nummer waarvan u gedurende het kerstreces kunt genieten. Rest de redactie
nog u en de uwen plezierige kerstdagen te wensen.
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Op 1 oktober 2004 heeft het studiejaar 2002-2004

hun fel begeerde MRE-diploma overhandigd
gekregen van Peter van Gool.

Ook de voorzitter heeft een lullepot gehouden.
Geachte aanwezigen,

De Alumni Association is het platform voor alle MREs die hun
diploma hebben gehaald aan de Amsterdam School of Real Estate.

Als voorzitter van de Amsterdam School of Real Estate Alumni
Association ivil ik alle graduates van harte feliciteren met het behalen
van jullie diploma. De klus is geklaard.

Als vereniging fungeren wij als trejpunt voor alle leden. Nu een
einde is gekomen aan de studie hoeven jullie elkaar niet te missen,
maar kunnen jullie elkaar de komende jaren regelmatig trejfen bij de
verschillende bijeenkomsten die wij organiseren.

Ook ivil ik achterban van alle graduates feliciteren en namens
hen bedanken voor hun uithoudingsvermogen, hun geduld, hun tole-
rantie en hun medeleven. Het is mede dankzij U dat het diploma
binnen is. Maar - en ik spreek nit ervaring - het heeft u veel energie
gekost. Grootouders, ouders, partners, kinderen, vrienden, buren ja,
zelfs huisdieren en planten hebben er onder te lijden gehad.

Sommige bijeenkomsten zijn ter lering en bestemd voor het ver-
groten en bijspijkeren van je vakinhoudelijke kennis. Andere zijn
meer ter vermaak. Dit jaar hebben wij onder ander een debating-
middag en volgend jaar zal een mediatraining ivorden georganiseerd.
Maar we hebben ook borrels en sportieve uitstapjes. Want een echte
MRE'er is natuurlijk van alle markten thuis.

Maar het tij is gekeerd. De huishoudelijke taken kunnen iveer

eerlijk worden verdeeld. Vakanties kunnen iveer ivorden ingepland,
Planten krijgen weer water en huisdieren krijgen weer eten.

Ook is de Alumni Association de manier om je netwerk uit te
breiden en om met elkaar van gedachten te wisselen. Het halen van je
diploma houdt natuurlijk meer in dan het papiertje. Het zegt iets
over hoe je met je vak omgaat, en hoe je er tegenover staat. De uit-
dagingen zijn groot voor alle disciplines. Het zegt ook iets over je aan-
pak, over je manier van denken over je vak.

Een waarschuwing is ivel op zn plaats; jullie achterban kan enige
ontwenningsverschijnselen vertonen.

Dus schrik niet:
Als de auto plotseling bepakt en bezakt zonderjou wegrijdt richting
Frankrijk.

Ik nodig u hierbij van harte uit bij al onze evenementen en wens
jullie heel veel succes met jullie verdere loopbaan en zie jullie
gezichten graag terug in onze almanak.

Als blijkt dat je bond geen idee heeft ivaarje het over hebt als je 'aft
zegt, of niet weet ivat die moet doen als je de riem pakt.

Als je met je vrienden bij het concertgebouw staat en ze jou kaartje
zijn vergeten te kopen. En, om in de sfeer van Andre Hazes te blijven - want we zitten

nou eenmaal in Amsterdam - IK GELOOF IN JULLIE.
Als je merkt datje huisgenoten nog steeds op kousenvoeten door het
huis lopen. Van de Voorzitter 2004

Als je merkt dat je nergens meer voor wordt uitgenodigd, want je had
toch nooit tijd.

Als ze je overslaan bij een rondje in het cafe.

Als je merkt dat de buurtwinkel al zes maanden niet meer bestaat.

Met andere woorden: jullie zijn op dit moment echt niet meer van
deze tijd.

Hoe kun je er als graduate voor zorgen dat je weer midden in de
maatschappij komt te staan?Jullie raden het al. Door het lidmaat-
schap van de Alumni Association.
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Van project- naar
gebiedsontwikkeling

ebiedsontwildkeling lijkt de vol-
gende natuurlijk stap in de ver-

dere professionalisering van de vast-
goedsector. Maar is die stap wel zo
logisch? Heeft de overheid bij
gebiedsontwikkeling nog wel vol-
doende instrumenten om dit publie-
ke belang te bewaken? En hoe ver-
houdt dat publieke belang zich tot
het commerciele belang van de
marktpartij? Is die marktpartij verder
professioneel genoeg om de nieuwe
uitdaging van gebiedsontwikkeling
aan te gaan? In dit artikel, gebaseerd
op de ‘Masterproof’ waarmee ik mijn
MRE-studie afrondde, ga ik op zoek
naar de antwoorden.

'\
eendagsvlieg is. Er is een aantal trends die
maken dat gebiedsontwikkeling steeds vaker
voorkomt. Zo focust het Rijk al sinds de
jaren tachtig op zijn kernactiviteiten. Nog
steeds wordt er meer en meer overgelaten
aan lagere overheden en marktpartijen.
Door samenwerking te zoelcen met de markt
hoopt de overheid bij nieuwbouwprojecten
het opbrengcnd vermogen te maximaliseren
en geld vrij te maken voor groene en blauwe
functies. Belangrijk impuls voor gebieds-
ontwikkeling is verder dat de aard van de
ontwikkelopgave voor zowel woningbouw
als voor commercieel vastgoed verschuift
van kwantitatief gericht naar een meer kwa-
litatieve opgave. Juist bij een kwalitatieve
opgave hoort inpassing van de bouwopgave
in zijn omgeving, zeker als het gaat om een
ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied.
De trends maken dat gebiedsontwikkeling
in de toekomst steeds vaker zal voortkomen.

Drs. Boris van der Gijp MRE

3. binnenstedelijke inbreidingslocaties.
Hier gaat om centraal gelegen locaties
met vaak grote projecten en een menge-
ling van ruimtelijke functies;

4. (her)ontwikkeling bedrijfsterreinen.
Gezien de bijzondere aard van de pro-
blemen - versnipperde eigendom,
bodemvervuiling en een gebrek aan
kostendragers — zou dit als een afzon-
derlijke categorie gebiedsontwikkeling
kunnen worden aangemerkt.

Door de eigenschappen van de verschil-
lende typen gebiedsontwikkeling met elkaar
te vergelijken kom ik tot de volgende
definitie van gebiedsontwilckeling: gebieds-
ontwikkeling is de totale ontwikkeling van
een gebied, binnen een relevante context,
waarbij allocatie van relevante ruimtelijke
functies plaatsvindt vanuit een integrale
ruimtelijke visie met een verdeling van zeg-
genschap tussen de in het planproces
betrokken partijen waarbij marktpartijen
risicodragend participeren. Wat is dan een
gebied, is de logische vervolgvraag. Het is
moeilijk om hierop een eenduidig antwoord
te geven. De maximumgrenzen aan een
gebied zullen worden gevormd door ener-
zijds grenzen aan procesmatige beheersing,
anderzijds door de financiele mogelijkheden
die een gebied in zich heeft. Het gebied zal
vaak een hoger schaalniveau hebben dan bij
traditionele projectontwikkeling.

Randvoorwaarden
Als gebiedsontwilckeling in de toekomst

vaker voorkomt, dan is het de moeite waard
om de randvoorwaarden te bezien die de
verschuiving van gebieds- naar project-
ontwikkeling mogelijk maken. Ik richt mij
daarbij niet op projectspecifielce randvoor-
waarden, zoals de toestand van de woning-
markt, maar juist op meer generielce rand-
voorwaarden.

De basis voor de Masterproof is
gevormd door 16 interviews met gemeenten
en marktpartijen over concrete ervaringen bij
vier verschillende typen gebiedsontwikkeling.

Definitie gebiedsontwikkeling
Voordat ik begin met de studie naar de

randvoorwaarden die de verschuiving van
project- naar gebiedsontwikkeling mogelijk
maken, moet eerst een duidelijlc antwoord
op de vraag geformuleerd worden wat

gebiedsontwikkeling eigenlijlc is. Net als bij
het andere vastgoedmodewoord ‘ontwikke-
lingsplanologie’ lijkt eenieder hier een invul-
ling aan te geven die hem- of haarzelf het
beste past. Op basis van clustering van de
soort opgave, de problematiek, het type risi-
co en de betrokken actoren lean ik globaal
vier verschillende typen gebiedsontwikkeling
onderscheiden:

Hebben gemeenten en
provincies de juiste
instrumenten voor gebieds-
ontwikkeling?

Uit de door mij gehouden interviews
met gemeenten en marktpartijen blijkt dat
met het publielc- en het privaatrecht lagere
overheden voldoende middelen hebben om
de uitlcomsten van het gebiedsonrwiklce-
linsgproces te sturen. Hoewel er formed een
gat zit in de regiemogelijkheden - bijvoor-
beeld ten aanzien van het afdwingen van
een bepaald percentage sociale woningbouw

Geen hype, maar een trend
Behalve de invulling van het begrip

gebiedsontwikkeling is het belangrijk te

constateren dat gebiedsontwikkeling geen

1. uitleglocaties woningbouw. Hieronder
vallen bijvoorbeeld de VINEX-locaties,
maar oolc de nieuw in de Nota Ruimte
aangewezen woningbouwlocaties als de
Zuidplaspolder;

2. herstructurering naoorlogse wijken. Het
gaat hier om de herontwilckeling van de
vele vooral in de jaren 40, 30 en 60
seriematig ontwiklcelde woonwijlcen;

verzwaring van het bestuurlijk
instrumentarium zou averechts

kunnen werken voor succes
gebiedsontwikkeling

v j
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gebiedsontwikkeling
is geen eendagsvlieg

— bestaat er in de door mij onderzochte
praktijkvoorbeelden geen probleem ten aan-
zien van de feitelijke ruimtelijke sturing.
Soms lijken de overheden zelfs te veel te stu-
ren; er zijn enkele signalen van ‘misbruik’

van de machtspositie. De opkomst van
gebiedsontwikkeling betekent dus niet zon-
der meer dat de overheid nieuwe instrumen-
ten nodig heeft om regie te voeren. Ik kom
daar in dit artikel later op terug. Op een
aantal punten dient het bestaande instru-
mentarium wel bijgesteld te worden. Het
gaat dan bijvoorbeeld om het projectbesluit
in de nieuwe Wro dat, doordat het binnen
drie jaar in een definitief bestemmingsplan
moet zijn vertaald, niet geschikt lijkt voor
gebiedsontwikkeling. Verder zouden de Wet
voorkeursrecht gemeenten en de
Onteigeningswet effectiever gemaakt kunnen
worden en is er behoefte aan een systematiek
voor eenregionaal kostenverhaal. Hiermee
zouden ook bij gebiedsontwikkeling free-
riders aangepakt kunnen worden.

Projectontwikkelaars kunnen met name als
het gaat om het meedenken op stedcnbouw-
kundig niveau nog van gemeenten leren.
Projectontwikkelaars moeten zich verder
meer inzetten om projectleiders langer bij
projecten betrokken te houden, consistent
vanuit de gebiedsvisie te denken en de pro-
fessionaliteit minder persoons- en meer
bedrijfsgebonden te maken. Door de verdere
professionalisering van de sector zouden
projectontwikkelaars beter kunnen functio-
neren in hun rol van gebiedsontwikkelaar.
Hierbij past dat marktpartijen meer ruimte
kunnen krijgen om binnen de leaders die de
overheid schept markteonform te opereren .

vergunning en de nieuwe Wro zouden
gemeenten wel eens veel meer bevoegd-
heden kunnen krijgen - zou voor het succes
van gebiedsontwikkeling wel eens averechts
kunnen werken.

Is de projectonfwikkelings-
sector professioneel genoeg?

Bij gebiedsontwikkeling gaat het om de
wisselwerking tussen gemeenten en markt-
partijen. Zijn die marktpartijen echter wel
professioneel genoeg om de sprong van

project- naar gebiedsontwikkeling te maken?
Gemeenten die met projectontwikkelaars
hebben samenwerkt zijn over het algemeen
positief over die samenwerking en verrast

over het kennisniveau van de ontwikkelaar
en de mate waarin projectontwikkelaars zich
kunnen identificeren met het algemeen
belang. De ontwikkeling van het kennis-
niveau is snel gegaan en moet met behulp
van ervaring en ‘tailor-made’ opleidingen in
de komende jaren kunnen worden door-
gezet. Ten aanzien van de professionaliteit
zijn er wel verbeterpunten aan te wijzen.

Zijn de verwachtingen met
betrekking tot gebiedsont-
wikkeling reeel?

Uit de interviews komt naar voren dat
de financiele middelen die uit gebieds-
ontwikkeling voortvloeien te gering zijn om
alle doelstellingen en verwachtingen van de
overheid te realiseren. De stapeling van
financiele claims ten aanzien van gebieds-

Is er voldoende ruimte voor
marktwerking bij gebieds-
ontwikkeling?

Zeker bij gebieden waar marktpartijen
geen grondposities hebben, is de ruimte
voor inbreng van marktpartijen in het
gebiedsontwikkelingsproces soms beperkt,
of worden door de overheid weinig flexibele
randvoorwaarden opgelegd. Met het oog op
de markteonformiteit van het te realiseren
vastgoed is die inbreng van marktpartijen en
enige flexibiliteit gedurende het vaalc langja-
rige gebiedsontwikkelingsproces juist essen-
tieel. Opmerkelijk is dat de overheidsinter-
ventie niet in alle gevallen verldaard kan
worden vanuit het publieke belang.
Zorgelijk, omdat te veel of de verkeerde
bemoeienis van de overheid - zo blijkt uit
het onderzoek - kan leiden tot het misluk-
ken en het vertragen van projecten. Het is
dan ook cruciaal dat overheden zich beter
bewust worden van hetgeen zij bij gebieds-
ontwikkeling nu echt belangrijk vinden;
waar ze moet ingrijpen en waar ze ruimte
moet laten voor marktwerking en flexibi-
liteit in het ontwikkelproces. Zowel overhe-
den als marktpartijen beschouwen het als
een succesfactor wanneer er een zeker
machtsevenwicht is bij gebiedsontwikkeling.
Een verzwaring van het bestuurlijk instru-
mentarium dat dit evenwicht verstoord -
met de invoering van de grondexploitatie-
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ontwildeeling is enorm. Wanneer wordt
gekeken naar de financiele ruimte in de
bouwkolom, lijkt de ruimte voor al die
financiele claims er vervolgens nauwelijks te

zijn. Het vergroten van de opgave of het
verhogen van het schaalniveau van de ont-
wildceling lijkt lang niet altijd de methode te

zijn om de doelstellingen wel te realiseren.

De schaalvoordelen zullen afgewogen
moeten worden tegen de vergroting van de
complexiteit, risicos en de moeilijkere
bestuurbaarheid. Wanneer projecten te

groot worden ontstaan er problemen in de
communicatie en bij het betrokken krijgen
en houden van stakeholders.

te veel ofde verkeerde bemoeienis
van de overheid kan leiden tot het

mislukken van projecten
flexibele ontwildcelvoorwaarden. Een ver-
zwaring van het bestuurlijke instrumentarium
lijkt op voorhand eerder negatieve dan
positieve effecten te hebben op het succes
van gebiedsontwikkeling. De verschuiving in
de richting van gebiedsontwiklceling
betekent voor marktpartijen niet alleen dat
ze zich moeten inspannen voor een cultuur-
omslag. Het heeft bijvoorbeeld ook belang-
rijke gevolgen voor de financieringsstructuur
van de vaak langjarige en met veel risicos
omgeven gebiedsontwikkelingsprojecten.
Daarbij zullen marktpartijen expertise moe-
ten ontwikkelen ten aanzien van de aanleg
en exploitatie van zaken als ouderenvoor-
zieningen, ziekenhuizen en scholen.

harde randvoorwaarden die nodig zijn om te

komen tot de verschuiving van project- naar
gebiedsontwildceling in principe alle in meer
of mindere mate aanwezig zijn. Het bestuur-
lijke instrumentarium is voldoende, maar
zou wel op een aantal punten verbeterd kun-
nen worden. De professionaliteit van de
branche is in de afgelopen jaren sterk verbe-
terd en daarmee verandert ook de houding
van gemeenten ten opzichte van projectont-
wikkelaars ten goede. Met een actieve inzet
van VNG, NEPROM en de Nederlandse
vastgoedsector moet het luldcen om een cul-
tuuromslag te bereiken die het mogelijk
maakt dat de overheid bij gebiedsontwikke-
ling meer ruimte laat voor marktwerking en

Conclusie
Waar vroeger de rol van de projectont-

wildcelaar vaak beperkt was tot het neerzetten

van gebouwen binnen de door gemeente
omlijnde leaders verbreedt het vale van de
projectontwildcelaar zich meer en meer naar
het volledig ontwerpen en inrichten van
complete gebieden, inclusief de openbare
ruimte. Uit het onderzoele blijkt dat de

tig van de vorige eeuw aan te tonen dat
afschrijven op vastgoed in veel gevallen niet
stroolet met goedkoopmansgebruilc. De eer-
lijleheid gebiedt te zeggen dat men niet altijd
ongelijk had. Soms werden prima onder-
houden panden op toplocaties in 20 jaar
afgeschreven terwijl duidelijle was dat hier
een minder snel waardeverlies optrad. Dit is
ook precies de insteele van de fiscus geweest
om naar afschrijvingen te gaan leijken.

Daarbij vergat men wel eens dat de eige-
naar volgens goedkoopmansgebruilc niet
gedwongen kan worden om in de toelcomst
te kijken en dat de varkenscyclus in het vast-
goed er voor zorgen kan dat op de top van
de markt wordt geleocht en in het dal ver-
leocht. Kortom, ook in fiscalibus is erleend

Fiscale actualiteit:
AFSCHRIJVEN

OP VASTGOED.
Door drs. Pieter Camps MRE, partner Bird & Bird

n September 2004 heeft het Hof in
Amsterdam in een aantal zaken

uitspraak gedaan over op welke wijze
en onder welke omstandigheden af-
schrijving op vastgoed is toegestaan.

I spralee als te actief met vastgoed wordt
omgegaan of als een pand aan de eigen BV
wordt verhuurd. Het fiscale goedkoopmans-
gebruile bestaat uit drie belangrijke princi-
pes: realiteitszin (gemaakte winst mag niet
worden uitgesteld) , voorzichtigheid (on
zeleere winst nog niet nemen) en eenvoud
(het systeem moet hanteerbaar zijn).
Verderop in het artikel zal ile ingaan op de
diverse onderdelen die de afschrijving op
vastgoed bepalen.

dat verliezen op beleggingsvastgoed op de
voorhand niet zijn uit te sluiten.

Die realiteit is inmiddels wel
Het gaat hierbij om een invulling van

het fiscale goedkoopmansgebruilc wat zowel
in de inlcomstenbelasting als de vennoot-
schapsbelasting een belangrijke rol speelt. In
de inlcomstenbelasting speelt dit nog slechts
een rol als vastgoed niet in box 3 wordt
belast maar in de hoedanigheid als winst uit
onderneming of als inkomsten uit overige
werkzaamheden in box 1 wordt belast. Van
inkomsten uit overige werkzaamheden is

aanwezig,
al dan niet geholpen door de marktontwilc-
keling van de laatste jaren. De discussie is in
de loop van de jaren steeds verfijnder
geworden. Tevens zijn de partijen naar mijn
gevoel scherper tegenover ellcaar komen te

staan. Een zeleere verbetenheid telcent zich
Langlopende discussie

Afschrijven op vastgoed houdt de
gemoederen al geruime tijd bezig. Zo pro-
beert de fiscus al vanaf midden jaren negen-

af. Dat is ook wel begrijpelijlc omdat er
zowel door fiscalisten als door de belasting-
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3. Moet worden uitgegaan van lineaire of

progressive afichrijving?
Aannemelijk is geachc dat er een gelijk-
macige slijtage is zodat evenredige (line-
aire) afschrijving moet worden toege-
past. Het idee van de inspecteur om in
de eerste jaren bijna niet en in latere
jaren toenemend af te gaan schrijven
werd niet goedgekeurd.

betekenen en wellicht zijn we over een tijdje
weer terug bij het wetsvoorstel van 2002.

dienst inmiddels veel tijd en energie in de
discussie is gestoken. De discussie leek in
2002 plotseling beslecht te worden toen er
een wetsvoorstel werd ingediend waarbij
afschrijven op vastgoed werd verboden.
Slechts afwaardering van vastgoed vanwege
een langdurige waardevermindering werd
toegestaan. Een effectieve lobby zorgde
ervoor dat het voorstel eind 2002 werd
ingetrokken hetgeen overigens tot gevolg
had dat de alcoholaccijns fors werd ver-
hoogd. Ook niet best natuurlijk.

Afschrijven volgens Hof
Amsterdam

Het bedrag van de jaarlijks te bepalen
afschrijving wordt grofweg bepaald door de
aankoopprijs te verminderen met de
geschatte restwaarde en te delen door het
aantal gebruiksjaren. De volgende punten
kwamen aan de orde en zijn door het Hof
voor recht verldaard:

4. Moet bij het bepalen van het aantal
gebruiksjaren rekening ivorden gehouden
met de subjectiefof objectief bepaalde
gebruiksduur?
Het Hof neemt de objective gebruiks-
duur als uitgangspunt. Daarmee wordt
gekeken naar hoelang de opstal geschikt
voor gebruik zal blijven. Dit is voordelig
omdat een korte gebruiksduur, denk aan
vastgoedmaatschappen, de restwaarde
gemakkelijker hoger kan worden gesteld.
Praktisch kwam het hof tot de conclusie
dat de afschrijvingsduur 30 jaren is en
de restwaarden van de panden tussen de
13% en 20% ligt. Het afschrijvingsper-
centage is daarmee gemiddeld 2,83%.

1. Moet bij het bepalen van de restwaarde
rekening worden gehouden met indexerin-
gen voor inflatie en andere omstandighe-
den, zoals bijvoorbeeld de toestand op de
verhuurmarkt, die de waardeontwikkelmg
kunnen be'invloeden?
Het Hof stelt dat de restwaarde moet

worden gesteld op het deel van de kost-
prijs dat aan het einde van de verwachte
gebruiksduur nog aanwezig zal zijn.

Hierbij wordt geen rekening gehouden
met inflatie en andere omstandigheden
die de waardeontwikkeling kunnen
bei'nvloeden.

De discussie laaide onmiddellijk weer
op met de uitspraak van Hof Amsterdam.
Zo was ik aanwezig bij een discussiebijeen-
komst van Kluwer op 4 oktober in Den
Haag alwaar diverse wetenschappers stellin-
gen over afschrijven verdedigden. De IVBN
presenteerde een vergelijking van effectieve
afschrijvingspercentages met een aantal
andere Europese landen. Hieruit bleek dat
Nederland er bekaaid vanaf komt. Toen ik
in 1999 mijn MRE scriptie schreef over een
internationale vergelijking van afschrijven
op vastgoed werd me dat ook al duidelijk.

Wat echter niet moet worden vergeten is
dat Nederland afwaardering toestaat als er
een duurzame waardedaling is. Er zijn niet
veel landen die dat toestaan omdat de
afschrijving veelal is bepaald op een door de
politiek vastgesteld percentage. Als de eco-
nomic gestimuleerd moet worden gaat het
percentage bijvoorbeeld omhoog. Tijdens de
Kluwer bijeenkomst ontstond een discussie
over het al dan niet bestaan van beleid over
afschrijvingspercentages bij de belasting-
dienst. Veel vastgoedflscalisten kennen
immers het A-4tje met het lettertype van de
belastingdienst waar een overzicht van
afschrijvingspercentages per categorie vast-
goed staat vermeld.

Discussie gaat verder
Inmiddels werd bekend dat de belasting-

dienst in cassatie is gegaan en dat de Hoge
Raad zich hier in de komende jaren over zal
moeten buigen. De onzekerheid blijff dus nog
wel even, al kan de praktijk voorlopig wel uit
de voeten met de uitgangspunten van het hof.
Het gevoel bekruipt me dat de Hoge Raad
zoals zij de laatste tijd wel vaker heeft gedaan,
een signaal aan de politiek zal geven, om deze
eindeloze discussies te slechten. Tot de Hoge
Raad heeft gesproken, zullen vrees ik veel
openstaande discussies worden aangehouden.

2. Moet rekening worden gehouden met de
restwaarde van grond?

Ja, de grondwaarde moet uit de afschrij-
vingsbasis worden gehaald omdat grond
in de regel niet aan slijtage onderhevig
is. Herhaald wordt dat ingeval van een
blijvende waardestijging van de
restwaarde, in lijn met oude jurispru-
dent^ uit 1958, de afschrijving kan
worden herzien maar dat zulks zich dit
in het onderhavige feitenpatroon niet
voordoet.

advertentie:

Om heerlijk te slapen en te eten:
De vraag of er beleid is is belangrijk

omdat vanwege het gelijkheidsbeginsel alle
belastingplichtigen hieraan rechten kunnen
ontlenen. En dat helpt natuurlijk in een dis-
cussie met de locale inspecteur. Tijdens de
borrel werd mij duidelijk dat een onderzoek
uit 1998 in de gemeente Lelystad door de
destijds bevoegde belastinginspecteur waar-
schijnlijk de bron is van
me dan geen algemeen beleid maar duidelijk
is dat partijen snakken naar meer
heid en dat dit geldt voor zowel de fiscus als
marktpartijen. Dat zou nieuwe wetgeving

Ariane vous propose des
plats renouveles chaque
jour au rythme du temps
qui passe et aux saveurs
saisonnieres.

Ariane Smit Ghirardi
25 Grande Rue,
23700 Mainsat-Creuse
Tel: 05 55 83 14 40
E-mail:
arianesmit@minitel.net ns&i rcMLe restaurant ojfre une

capacite de 18 couverts
et par beau temps la
terrasse est ouverte.

.d

het “beleid”. Dit lijkt
t // c/44/

Ouvert tous les jours
sauf lundi et mardi.
Basse saison du
vendredi au
dimanche midi.

Presbytereduidelijk-

Reservations conseillees.
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VERSLAG FIELDTRIP STOCKHOLM
3 - 6 NOVEMBER 2004

Door J.M. Baer en mr.W.J.H. Koster

e fieldtrip van de MRE-oplei-
ding jaargang 2004 - 2006 vond

plaats van 3 november tot en met 6
november 2004 met als reisdoel
Stockholm.

D Planning Administration. De heer Pemer
verzorgde een heldere beschouwing over het
stedelijke planningsbeleid van Stockholm.
Tijdens de daarop volgende boottrip wer-
den enkele projecten toegelicht, waarbij de
heer Pemer betrokken is geweest.

Het programma werd gevolgd door een
lezing van de heer Cyren en Inghe, die
nauw betrokken zijn bij de ontwildceling
van de nieuwe vvijk Hammarby Sjostad.
Een zeer interessant project, vooral op het
gebied van stedenbouw, openbaar vervoer,
afvalverwerking e.d. Via een boottrip terug
richting het centrum, hadden we nog goed
zicht op deze indrukwekkende wijk.

door Jones Lange LaSalle. Na een wat lang-
zame start - de apparatuur weigerde dienst
- werd er een inzichtelijke toelichting gege-

ven op de kantorenmarkt van Stockholm.
Vervolgens was het tijd om met eigen ogen
een van de grootste kantorenontwikkelin-

gen van Stockholm te aanschouwen: Kista
Science Tower. Na een rondleiding op de
bovenste verdieping van deze indrukwek-
kende kantoortoren en een bezoek aan het
aangrenzende winkelcentrum werd de
terugreis naar het hotel ingezet, waarbij
werd geconstateerd dat files niet uitsluitend
in Nederland voorkomen.

s Avonds werd er gedineerd in het
hotel en was het wederom tijd voor een
nadere informele kennismaking met

Stockholm.

Bij aankomst in het hotel in Stockholm
rond elf uur s avonds werd het programma
gestart met een gezellige welkomstborrel in
het hotel. Enkelen van ons hebben de
avond nog voortgezet met een verkenning
van het uitgaansleven van Stockholm.

Donderdag 4 november
Na de informele kennismaking begon

de volgende ochtend het officiele gedeelte
van de fieldtrip met een lezing, die werd
gehouden door de heer Pemer van the City

Terug in het hotel werd er rond half
drie ‘s middags een presentatie gegeven

fee

J
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Vrijdag 5 november
Rond 08.15 vertrokkcn we lopend rich-

ting de metro naar de Human Geographic
Faculty van de Universiteit van Stockholm
waar Bertil Sannel een lezing gaf over sociale
woningbouw in Stockholm. Er werd ingegaan
op de structuur van grondeigendom, het
grondbeleid van de stad Stockholm, de
geldende hoge grond(-uitgifte)prijzen, de
infrastructuur en het overheidsbeleid.

Na deze interessante ochtendvulling volg-
de een bustour langs een aantal in ontwikke-
ling zijnde projecten onder de bezielende lei-
ding van Erik Griffiths van het
architectenbureau Bergkranz. De oude
fabriek van Ericsson werd bezocht, een geheel
opgeknapt oud industrieel pand dat nu door
een universiteit wordt gcbruikt.

De bus vervoerde ons vervolgens naar
CB Richard Ellis waar Patrik Kallenvret,
Magnus Kenning en Sofie Blom ons ontvin-
gen met broodjes als lunch/ontbijt en een
wervelende presentatie over de beleggings-
markt (commercieel en woningen) in
Stockholm. Alle transacties waarbij CBRE de
afgelopen twee jaar betroldcen was, werden

geshowd en kort toegelicht. Vervolgens volg-
de een presentatie over de structuur van de
woningmarkt hetgeen behoorlijk wat vragen
en verbazing opriep. De tot in de puntjes
door de overheid gereguleerde toewijzing van
huurwoningen en de prijstechnische ontoe-
gankelijkheid van de koopwoningen schudde
iedereen goed wakker. Er waren wel wat

lichtpuntjes op het woningfront van
Stocldiolm, aangezien het merendeel van de
op stapel staande ontwikkelingen in de stad
zich toespitsen op uitbreiding en herstructu-
rering van het woningaanbod.

De bus vervoerde ons vervolgens naar het
Tiiby Centrum, een grootschalig winkelcen-
trum ten Noordoosten van Stockholm. Het
winkelcentrum is in eigendom van en wordt
beheerd door Rodamco Europe, wat een
enigszins Nederlands tintje gaf aan dit onder-

deel. We kregen een presentatie over de
Stockholmse winkelmarkt in relatie tot de
rest van Zweden, gegeven door Lars
Pernebrink. De geldende prijzen, belangrijke
winkelketens en winkellocaties passeerden de
revue. Hierna werden we in drie groepen
rondgeleid door het Taby Centrum (een van
de grootste en meest succesvolle winkelcentra
van Stocldiolm). Tot slot werden we getrak-
teerd op een biertje tegen de ontwenning.

's Avonds hebben we gezamenlijk ge-
zellig gegeten in het oude centrum van
Stockholm waarna de gang werd gezet naar
opnieuw een enerverende nacht in de nacht-
clubs van Stocldiolm. A1 met al een zeer
geslaagde Fieldtrip waarbij zowel inzicht is
verkregen in de Stockholmse vastgoedmarkt,
als de mogelijkheid is gecreeerd om iedereen
nader te leren kennen!

De nieuwe wijk Hammarby Sjostad
is een zeer interessant project,

vooral op het gebied van stedenbouw,
openbaar vervoer, afvalverwerking e.d.

J



MASTERcr >s
A

Hoe beleggen institutionele
beleggers in vastgoed?

Beleggen in vastgoed kan zowel op een
direcce als indirecte manier. Direct beleggen
in vastgoed wil zeggen dat de belegger het
vastgoed zelf in bezit neemt. Bij indirect
beleggen verierijgt de belegger een deelne-
ming in een vastgoedfonds. Dit kan zowel
een beursgenoteerd als niet beursgenoteerd
fonds zijn. In het eerste geval wordt ook wel
gesproken van vastgoedaandelen. Direct
beleggen in vastgoed vereist actief manage-
ment, in tegenstelling tot het beleggen in
aandelen en vastrentende waarden. Huurders
moeten zich optimaal kunnen richten op hun
eigen bedrijfsprocessen; het vastgoed moet

daaraan bijdragen. Bijvoorbeeld voor winkel-
centra is een actief management van de eige-
naar, in samenwerking met zijn huurders,
essentieel om publiek te blijven trekken. Vast-
goed is aan snelle economische veroudering
onderhevig, waardoor (her-)ontwikkeling van
vastgoed moet kunnen plaatsvinden. Verder
moet het vastgoed natuurlijk goed onderhou-
den worden. Een ander belangrijk kenmerk
van vastgoed is dat het niet van de ene op de
andere dag aan- en/of verkocht kan worden.
Actief in vastgoed beleggen betekent daarom
het tijdig signaleren van ontwikkelingen, en
het ontwikkelen van een strategic zodat de
beleidsdoelstellingen van zowel belegger als
huurder geoptimaliseerd kunnen worden.

Lidmaatschap van IVBN staat open voor
institutionele vastgoedbeleggers die minimaal
100 miljoen euro in Nederlands onroerend
goed hebben ge'investeerd. Voor het lidmaat-
schap hanteert de vereniging een toelatings-
procedure.

IVBN institutioneel vastgoedvermogen, wat staat

voor 163.000 woningen, circa 6 miljoen
vierkante meter kantoren en ongeveer 4,3
miljoen vierkante meter winkels.o vlak voor het 10 jarig bestaan

van IVBN leek het de redactie
een juist moment om iets meer over
deze organisatie en haar directeur
drs. Frank J.W. van Blokland te
weten te komen.

Wat is een institutionele
belegger?

Institutionele beleggers zijn bijvoorbeeld
pensioenfondsen en verzekeringsmaatschap-
pijen. Zij beleggen hun vermogen in vast-
goed, aandelen en vastrentende waarden
zoals obligaties. Deze institutionele beleg-
gers hebben als doelstelling vermogen te

beheren voor deelnemers zoals verzekerden
en pensioengerechtigden, om nu en in de
toekomst uitkeringen te kunnen verrichten.
Institutionele beleggers moeten rendemen-
ten maken en zijn tevens genoodzaakt de
risico’s van hun beleggingen te spreiden.

Frank van Bloldand is inmiddels twee en
half jaar directeur van IVBN. Hoewel zonder
een verleden in de vastgoedsector heeft hij
zeer veel affmiteit met de sector, zeker als
secretaris Economische en Europese Zaken bij
de grote bouwers in Nederland, algemeen
secretaris VNO / NCW in het noorden van
het land en hoofd economische zaken bij
Gemeente Groningen. Veel functies dus op
het snijvlak overheid en bedrijfsleven. Met
deze bagage een uitstekende expertise als
directeur bij IVBN. Frank van Blokland vindt
vastgoed in ieder geval enorm interessant.

Waarom beleggen institutio-
nele beleggers in vastgoed?

Risicospreiding is een van de belangrijkste
redenen waarom veel institutionele beleggers
ervoor kiezen om hun vermogen te beleggen
in diverse beleggingscategorieen waaronder
vastgoed. Vastgoed bevindt zich op de lange
termijn zowel qua rendement als risico tussen

aandelen en vastrentende waarden.

Wat is en doet IVBN?
IVBN behartigt de belangen van institutio-

nele beleggers in vastgoed en richt zich daarbij
hoofdzakelijk op de Nederlandse markt. IVBN
staat voor de Vereniging van Institutionele
Beleggers in Vastgoed, Nederland.

Een tweede reden om te beleggen in
vastgoed is dat in economisch minder goede
tijden vastgoed toch een gunstige belegging
kan vormen. Dit komt doordat vastgoed een
hechte relatie met inflatie heeft; de huurin-
komsten zijn namelijk in de regel gekoppeld
aan de inflatie. De huurinkomsten vormen
het zogeheten directe rendement, daarnaast
is er sprake van indirect rendement in de
vorm van waardeontwikkeling van het vast-
goed. Het totale rendement bestaat uit het
directe en het indirecte rendement.

Als overkoepelende organisatie behartigt
IVBN de gemeenschappelijke belangen van
institutionele beleggers in Nederland in
vastgoed. Dit bewerkstelligt IVBN door lob-
byactiviteiten en het streven naar verdere
professionalisering van de sector, waaronder
het bevorderen van de transparantie in de
verslaggeving. De vereniging vertegenwoor-
digt circa 45 miljard euro aan in Nederland
belegd vermogen in vastgoed (ultimo 2004).
Circa 50% is belegd in woningen het overi-
ge in winkels, kantoren en bedrijfsruimten.
De leden van IVBN zijn pensioenfondsen,
verzekeringsmaatschappijen, (al of niet
beursgenoteerd) vastgoedfondsen en (vast-

goed-)vermogensbeheerders. Zij bezitten
gezamenlijk 90 procent van het Nederlands

IVBN is in 1995 opgericht door een aan-
tal institutionele partijen om als een vast-
goed(beleggings)sector naar buiten te treden.
De kern van de vereniging bestaat uit ver-
schillende werkgroepen, waarin leden hun
kennis en ervaring inbrengen en waarin geza-
menlijk het beleid van IVBN wordt vormge-
geven. Voor het uitvoeren van de activiteiten
die uit de werkgroepen naar voren komen
beschikt de vereniging over een team van vier
bureaumedewerkers. Het bureau is verant-
woordelijk voor het voorbereiden en uitvoe-
ren van de plannen van de werkgroepen. Dit
houdt onder andere in dat het bureau contac-
ten onderhoudt met organisaties waar de
leden mee te maken hebben, lobbyt bij poli-
tieke organisaties en verschillende activiteiten

Een derde reden om te beleggen in vast-
goed is dat de leans op waardevermindering
wordt beperkt door actief professioneel
management, iets wat niet mogelijk is bij
bijvoorbeeld aandelen of obligaties.

Als overkoepelende organisatie
behartigt IVBN de gemeenschappelijke
belangen van institutionele beleggers in

Nederland in vastgoed.
j
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organiseert. Her bestuur ten slotte stippelt het
beleid uit en neemt strategische beslissingen. Veel mensen huren te goedkoop

en dit belemmert eveneens
een goede doorstroming.

Kortom, werk genoeg aan de winkell

Welke Ontwikkelingen signa-
leert u?

Steeds meet vastgoedvermogensbeheer-
ders worden lid die voor andere partijen vast-
goed beheren. Deze nemen de plaats in van
institutionele beleggers als pensioenfondsen
die niet langer meer zelf direct in vastgoed
beleggen. Overigens is het wel zo dat sommi-
gen beleggers, hoewel ze zelf geen direct vast-
goed belangen meer hebben, wel lid blijven
van IVBN.

IVBN heeft een substantiate bijdrage geleverd.
Ook de discussie die IVBN voert met betrek-
king tot de fbis (fiscale beleggingsinstellingen)
ten aanzien van het ontwikkelen/renoveren
gaat de goede kant uit. Verder de discussie
over het rapport Staatsen, waardoor pensioen-
fondsen mogelijk belemmerd zouden worden
om actieve een substantiate portefeuille vast-
goed te hebben. Ook dat de leden een maat-
schappelijk rol vervullen wordt soms vergeten.
Indien een belegger investeert in woningen,
winkelcentra dit doet met een zeer lange ter-
mijn visie en zijn in die rol beslist geen snelle
jongens’.

en dat onvoldoende gekeken wordt naar wat

echt nodig is en waar behoefte aan is.

Veel Beursgenoteerde
vastgoedondernemingen
verdwijnen van de beurs, een
probleem?

Er zal altijd een behoefte zijn aan beurs-
genoteerde vastgoedondernemingen, dat er nu
enige zijn verdwenen betekent niet dat er in
de toekomst geen nieuwe genoteerde vast-
goedfondsen zullen komen. Het is ook markt-
werking; zolang er meerwaarde is zullen er
vastgoedfondsen zijn en eigenlijk geldt dit
ook voor IVBN: zolang wij een toegevoegde
waarde leveren hebben we bestaansrecht.

Een andere trend is dat het aandeel vast-
goed in de totale beleggingsportefeuille lang-

zaam toeneemt tot boven de 10% bij veel
pensioenfondsen en dit wordt door de leden
als positief ervaren. Wel is het zo dat
Nederland te klein is geworden voor de leden.
De Nederlandse beleggingsmarkt biedt te wei-
nig nieuwe beleggingsmogelijkheden voor de
leden. Er is sprake van enige verzadiging en de
concurrentie van zowel buitenlandse (Duitse)
beleggers als ook particulieren is aanmerkelijk
toegenomen. Dit heeft er onder andere voor
gezorgd dat de leden ook aanzienlijke investe-
ringen in het buitenland doen.

Frank ziet nog veel werk als het gaat op
het huurwoningenbeleid in Nederland. Er zit
nog te veel ideologic in deze discussie. Veel
mensen huren te goedkoop en dit belemmert
eveneens een goede doorstroming. Kortom,
werk genoeg aan de winkel!

Waar is Frank van Blokland
trots op?

De afschrijvingsdiscussie in 2002 is een
zeer wezenlijke overwinning geweest en deEen negatief geluid laat Frank ook horen.

Zijn leden hebben last van het slecht image
dat sommige partijen in het vastgoed aan de
sector geven. Hoewel dit slecht enkele vaak
individuele partijen zijn berokkenen zij de
leden van IVBN die alien een zeer integer
beleid voeren veel schade toe. Dit uit zich
indien de IVBN als lobbyorganisatie bij poli-
tieke partijen iets wenst te bereiken en gecon-
fronteerd wordt met negatieve berichten in de
pers. De politiek kijkt eerder naar het negatie-
ve image van de snelle jongens dan naar wat

de instituten als vastgoedbeleggers in het ver-
leden hebben bewerkstelligd.

Wat betreft de Nota Ruimte heeft Frank
zorgen over de grotere verantwoordelijkheid
die de gemeentes en provincies krijgen.
Bijvoorbeeld nieuwe detailhandelsontwikke-
lingen kunnen de bestaande detailhandels-
structuren bedreigen. Nieuwe kantoorontwik-
kelingen, om toch maar dat stadion te

kunnen bouwen, concurreren met reeds
bestaande kantoorontwikkelingen.

IVBN vreest dat veel gemeentes de
grondpolitiek als begrotingspolitiek gebruikt

J
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Service aan de klant door
verhuur van een pand

\

Door drs. R.W.Y. van Dijk MRE werkzaam bij Infra Ned Europe b.v. en geschreven in bet kader van zijn Masterproof.

eel particuliere woningbeleggers volgen al jarenlang de lucratieve uitpond-
strategie na aankoop van portefeuilles huurwoningen. Door marktontwik-

Uit onderzoek is gebleken dat door
schaarste aan woningen er minder aandacht
nodig lijkt voor klantgerichtheid maar dat
een maatschappelijk-culturele ontwikkeling
ldantgerichtheid noodzakelijk maakt.

kelingen zal er bij deze strategic echter meer gekeken moeten worden naar een
essentieel element in het verhuurproces; de woonconsument.

De schaarste aan woningen
De schaarste aan woning is te verldaren

uit demografische en economische factoren.
Hieruit blijkt dat vraag naar woningen in
zowel de koop- als de huursector verder toe-
neemt. Er is hierbij vooral vraag naar
woningen in het hogere segment met voor-
zieningen voor ouderen. Aangezien de
woningbouwproductie naar verwachting
achterblijft, zal er in de toekomst een groot
verschil bestaan tussen vraag en aanbod,
zoals we die nu al kennen. In kwantitatieve
zin blijven woningen hiermee een schaars
goed en de krapte op de woningmarkt zal
verder toenemen.

Een andere belangrijke ontwikkeling, als
gevolg van achterblijvende productie van
woningen, is de stagnerende doorstroming
binnen woningsector, wat vooral problemen
geeft bij starters.

Dat de omgeving van de woningmarkt
de afgelopen jaren sterk in beweging is
geweest zal niemand zijn ontgaan. Factoren
als de economische laagconjunctuur, het
verminderde consumentvertrouwen, de ver-
grijzing (het aantal 65 plussers zal tot 2040
verdubbelen), de gezinsverdunning en de
groei van het aantal huishoudens (een
stijging met 1 miljoen tot 2020) hebben een
grote impact gehad op de woningmarkt.

Daarbij is de aanbiedersmarkt over-
gegaan in een vragersmarkt, waarbij de con-
currentie op zowel de huurders- als kopers-
markt is toegenomen. Een belangrijke
ontwikkeling hierbij is dat de consument

steeds kritischer is geworden.
Deze signalen zijn vooral te vinden in

het duurdere huur- en koopsegment. In de
praktijk van de woningmarkt blijkt dat veel
institutionele beleggers, woningcorporaties
en ontwikkelaars al langere tijd oog hebben
voor deze ontwikkeiingen. Zij spelen hierop
in door hun klanten, zowel koper als huur-
der, centraler te stellen in hun activiteiten.

Zo wordt er naast de woning zelf, steeds
meer aandacht geschonken aan service en
woongerelateerde producten en diensten. Bij
de groeiende markt van particuliere woning-
beleggers, lijkt ldantgerichtheid een minder
belangrijke rol te spelen.

Gezien het uitpondscenario dat veel
particuliere beleggers volgen lijkt deze hou-
ding legitiem. Zij stellen zich de vraag of de
toenemende aandacht voor de klant op
korte termijn de nodige meerwaarde ople-
vert. Men lijkt meer oog te hebben voor de
waarde(ontwikkeling) en het rendement van
het kernproduct; de woning zelf.

De vraag is echter of de particuliere
belegger niet verblind is door korte termijn
strategieen en zichzelf hiermee in zijn staart

bijt. Zal de particuliere belegger meer aan-

dacht moeten besteden aan ldantgerichtheid
bij woningverhuur en hoe werkt dit in de
praktijk? Het antwoord op deze vraag zal de
particuliere woningbelegger inzicht moeten

geven in de noodzaak om te werken aan
ldantgerichtheid.

Al met al geven deze ontwikkeiingen de
particuliere belegger geen directe aanleiding
om zijn woningportefeuille drastisch aan de
marktvraag aan te passen, ondanks dat de
vraag en het aanbod van woningen de
komende jaren op vele fronten niet op
elkaar aansluiten.
Zie figuttr 1.

De aanbiedersmarkt is overgegaan
in een vragersmarkt, waarbij de

concurrentie op zowel de huurders-
als kopersmarkt is toegenomen.

Een belangrijke ontwikkeling hierbij is
dat de consument steeds kritischer is

geworden.

De belangrijkste spil in het
mechanisme: de consument.

De logische redenering dat schaarste
markten maakt en in stand houdt wordt
echter ruw verstoord door de belangrijkste
spil in dit mechanisme; de consument. De
woonconsument is steeds minder geneigd
om gedwongen keuzes te malcen tot huur of
aankoop van een woning. Hij eist meer
kwaliteit en deze kwaliteitsvraag wordt

J
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A
op lange termijn professioneel willen profi-
leren op de woningmarkt.
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Klantgerichtheid in de
praktijk

300 Alleenstaand
Paarzonder kinderen
Paar met kinderen
Eenoudergezin

200 HUdl100 Om inzicht te krijgen in de wijze waar-
op professionele woningverhuurders klant-
gerichtheid bereiken en hoe zij dit ervaren is
hier onderzoek naar gedaan. Hieruit blijkt
dat professionele verhuurders al Iangere tijd
worden geconfronteerd met veranderend
consumentengedrag.

Sinds midden jaren negentig zijn lclan-
ten kritischer geworden en stellen zij hogere
eisen aan diensten en producten rondom de
huurwoning, zo wordt gesteld.

Ook zijn consumenten eerder geneigd
om op zoek te gaan naar alternatieve oplos-
singen wanneer niet voldaan wordt aan hun
kwaliteitseis. Bij veel professionele verhuur-
ders was deze maatschappelijke ontwikke-
ling de aanleiding om het beleggingsbeleid
drastisch aan te passen.

Het werd belangrijk om te meten wat
de ldant verwachtte en met nadruk moest er

0
-100
-200
-300
-400

18-24 25-44 45-64 65+

Figuur 1: de groei van bet aantal huishondens naar type en leeftijd titssen 2002 en 2020 (x 1000)
(bron: primos prognose 2003)
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500
worden ingespeeld op de wensen en de
keuzevrijheid van de woonconsument.

Bij verschillende organisaties werd dit
rigoureus aangepakt door een kwaliteitsafde-
ling op te richten. Opvallend was dat de
toenemende aandacht voor kwaliteit en
klantgerichtheid vaak samenging met een
reorganisatie bij de verhuurder, waarbij de
woningportefeuille werd verzelfstandigd.

0
2002 2005 2010 2015 2020

Figuur 2: ofitwikkeling van de huishoudenssa?nenstelling (x 1000)
bron: primosprognose 2003)

bovendien gedifferentieerder; de woning
dient aan te sluiten bij de identiteit van de
gebruiker.

vooral gevonden in de additionele diensten.
Dit betreffen de extra faciliteiten en dien-
sten die kunnen worden aangeboden bij de
verhuur van de woningen. Veel organisaties
hebben hiervoor concepten ontwikkeld die
zij graag geassocieerd zien met hun bedrijfs-
imago. Kwaliteit wordt hiermee het ken-
meric en het gezicht van organisaties die zich

Wat betreft de praktijkervaringen met

klantgerichtheid stellen professionele ver-
huurders de klant veel nadrukkelijker aan-
wezig is in het verhuur- en beleggingsproces
dan voorheen. Het is niet vanzelfsprekend

Veel woningaanbieders spelen in op
deze ‘life-style ontwikkeling’ waarbij consu-
menten worden bediend met een grotere
keuzeruimte tussen gelijksoortige woon-
producten.

Het gaat bij deze keuze dan niet meer
om de functionele kenmerken van het
woonproduct maar om de sociaal-psycholo-
gische betekenis die de consument toekent
aan het product.De emotionele waarde
lcrijgt hierbij de overhand boven de functio-
nele waarde.

Ook vindt de consument het tegen-
woordig steeds meer vanzelfsprekend dat het
dienstverleningsproces rondom de verhuur
van optimale kwaliteit is.
Zie figuur 2.

Het gaat bij de keuze niet meer om de
functionele kenmerken van het

woonproduct maar om de
sociaal-psychologische betekenis

- waarbij de emotionele waarde de
overhand krijgt - die de

consument toekent aan het product.Klantgerichtheid en verbetering van
service wordt door de woningverhuurder
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wat de wensen en ervaringen zijn van ldan-
ten ten aanzien van de woninghuur. De ver-
huurder dient hier zo goed mogelijk aan
tegemoet te komen, allereerst door te zorgen
voor een marktconform product.

Samenvattend kan worden gesteld
dat het voor de particuliere

woningbelegger belangrijk is om
aandacht te besteden

aan klantgerichtheid en in te spelen op
het veranderende consumentengedrag,

Hierbij moet er wel rekening mee wor-
den gehouden dat het werken aan klantge-
richtheid alleen leans van slagen heeft als
hier een kwaliteitsbeleid aan ten grondslag
ligt dat ondersteund wordt door de directie
en goed geimplementeerd wordt in de
organisatie.

De bestaande organisatiestructuur dient
hierbij van ondergeschikt belang te zijn.

De investeringen die de belegger doet
ter verbetering van klantgerichtheid worden
hoofdzakelijke terugverdiend in het hogere
segment. In dit segment is de consument

bereid en in staat om te betalen voor de
(aanzienlijk) betere service en diensten.

al het hogere huursegment het hoofd te

kunnen bieden en ten derde door een maat-
schappelijk-culturele ontwikkeling waarbij
klantgerichtheid als een vanzelfsprekendheid
wordt gezien en ervaren in het verhuur-
proces. Het werken aan klantgerichtheid
wordt dus voornamelijk ingegeven door ver-
dergaande ontwikkelingen op het gebied
van consumentengedrag. Het werken aan
klantgerichtheid ter voorkoming van leeg-
stand blijkt van minder groot belang te zijn;

mede door een tekort op een groot deel van
de woningmarkt.

dat de tevredenheid toeneemt en dat de
klant minder kritisch is wanneer je tegemoet
komt aan zijn wensen. Wat vroeger als addi-
tioneel werd beschouwd bij verhuur vindt
men nu gewoon. Daarbij heeft de kwali-
teitsverbetering van het verhuurproces en de
woning de klant kritischer gemaakt, zo vin-
den verhuurders.

Kenmerkend voor het lagere huur-
segment is dat huurders steeds hogere ver-
wachtingen hebben ten aanzien service maar
hier financieel niet substantieel aan willen
bijdragen. Bij de aankoop van huur-
woningen zal de particuliere belegger in zijn
waardebepaling hier rekening mee moeten

houden.

Momenteel wordt de dienstverlening bij
verhuur steeds meer gezien als een samen-
hang en wisselwerking tussen verschillende
niveaus in het verhuurproces. In de theorie
worden deze niveaus beschreven als de kern-
dienst, de hulpdienst en de additionele
diensten. Vooral de additionele diensten, de
extra faciliteiten en diensten die kunnen
worden aangeboden bij de verhuur van de
woningen, gaan een steeds grotere rol spelen
in het verbeteren van klantgerichtheid.

Bij het verbeteren van klantgerichtheid
dient allereerst in beeld te worden gebracht

Deze diensten worden vooral aangebo-
den bij woningen in het duurdere huurseg-
ment. Klantgerichtheid en kwaliteit zijn
hierbij het kenmerk en het gezicht van
organisaties die zich op lange termijn
professioneel willen profileren op de
woningmarkt.

Klantgerichtheid; iets voor de
particuliere woningbelegger?

Wat betekenen bovengenoemde ontwik-
kelingen nu voor de particuliere woningbe-
legger? Samenvattend kan worden gesteld
dat het voor de particuliere woningbelegger
belangrijk is om aandacht te besteden aan
klantgerichtheid.

Ten eerste om in te spelen op het ver-
anderende consumentengedrag, ten tweede
om de concurrentie van de verhuur in voor-
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Wei of niet op het lijstje?
Door Taco de Groot

Integriteitlijst MRE 10ij het verschijnen van de Quote 500 viel op dat veel vastgoedmannen in de lijst
een plekje hebben veroverd. Zelf heb ik mijn bedenkingen over de drive van

sommige lieden die hun uiterste doen om tgenoemd,
te worden. Kennelijk is het voor-

komen op de lijst alsmede de grootte van de auto voor sommigen een compensatie-
factor voor gebrek aan echte erkenning. Enfin, ik erken dat het hebben van geld wel
enige mate van geluk met zich meebrengt; een dreigend gebrek is ook maar niets.
Vandaar dat hieronder een aantal tips staat hoe je kapitaal kan vergaren en uit-
eindelijk een kanshebber kan worden om volgend jaar in het lijstje van Jort te staan.

B
e redactie van de Masterclass
werd door veel lezers benaderd of

het geen tijd wordt voor een tegen-
hanger van de Quote 500. Bij deze
dan. De lijst is met zorg samenge-
steld, echter de redactie neemt geen
verantwoording voor handelingen in
de toekomst of voor daden uit het
verleden.

©

Droom grote dromen
Groot denken zal je leven veranderen.
Creeer een denkbeeldig plaatje waar
je naartoe wilt
Hoe meer specifiek je bent, hoe meer
kans je maakt er te komen.
Denk en gedraag je als de eigenaar
van een zaak, in alles wat je doet
zelfs als je voor iemand anders werkt,
zal je houding zaadjes planten voor je
onafhankelijke groei.
Hou van alles wat je doet
Als je er niet van houdt, doe het niet.
Door nee te zeggen tegen werken voor
alleen het geld, trek je werk aan waar je
juist wel plezier in kan hebben.
Creeer een denktank
Zorg dat je regelmatig bijeenkomsten
hebt met mensen die ook een geweldig
leven bouwen of hebben gebouwd.
Deel wat je van plan bent en onder-
steun elkaar.
Zorg voor gezonde werklust
Maak het actie ondernemen je beste
vriend.
Zorg voor constante, nooit
eindigende verbetering
Ga iedere dag op zoek naar hoe je nog
meer kunt leren.
Zie je werk als service
Anderen helpen zal je business laten
groeien.
Ken je business van onder tot boven
Het is je werk.
Bereid je voor op kansen
Ze staan zomaar voor je deur.
Ben je er dan klaar voor?

11. Blijf lichamelijk fit
Een sterke geest maakt een sterk
lichaam. Een zwak lichaam is het
resultaat van een zwakke geest.
Je lichamelijke en mentale gezondheid
zijn de spil van succes in je leven.

12. Stel prioriteiten
Doe het belangrijkste als eerste.

13. Lever meer af dan je klanten
verwachten
Dit bouwt loyaliteit en herhaalt
business. Het voelt nog goed ook.

14. Zorg voor discipline
Vul je leven met activiteiten en mensen
die jou laten groeien. Stop met activitei-
ten en mensen die negatief resultaat
geven in je leven.

15. Betaal eerst jezelf
Dit is de eerste regel voor rijkdom. Zet
geld opzij voordat je rekeningen betaalt.
En laat het geld met rust!

16. Maak tijd vrij om alleen te zijn
Deze tijd is om te plannen en te luiste-
ren naar je innerlijke. Geef je creati-
viteit tijd en stilte om tegen je te spre-
ken.

17. Ga voor grootheid
Wens alleen het beste en neem geen
genoegen met minder.

18. Eerlijkheid is het beste
Weet wie je bent en wat je wilt. Druk
dit te alien tijde uit met integriteit.

19. Maak snelle beslissingen
En verander ze langzaam.

20. Mislukken is geen optie
Jouw hele leven is gefocust op succes.
Dan heb je succes.

21. Wees vastberaden je doelen te bereiken

1.

2.
mr P.J. Keller MRE MRICS;

probeert al jaren transparantie in de
vastgoedmarkt daadwerkelijk door te

voeren.
H. Trimp MRE;
de enige die met een rekenmodel de
stoelpoten onder elke ontwikkelaar kan
zagen.
ing. A.E.W. de Clercq Zubli
MBA MRE MRICS;
houdt zich ferm staande in de wereld
van vastgoedadviseurs.
R.S. Vierkant MRE;

doet gewoon wat hij moet doen.
mr. R.M.E.M. Beaujean MRE;
na een onkreukbare periode in Italie,
terug in Nederland!
P. de Haas MRE MRICS;
tsja, als oud voorzitter van de Alumni
Association en als spender’ bij een
groot Pensioenfonds is zonder hem deze
lijst incompleet.
drs. B. Poolman MRE MRICS;
wie bepaalt hier nu de waarde?
drs. J.A.M. Meuwissen MRE;

niet alleen op de golf gaat hij recht
door zee.
drs. M.H. Veldhuijzen MRE;
haalt de vuiltjes uit de markt.
mr. J.R. Sanders MRE;

een lijst als deze is zonder haar niet
compleet.

1.

3.
2.

4. 3.

4.
5.

5.

6.

6.

7. 7.

8.

8.
9.

9. 10.

10.
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www.asrealumni.nl
U w s n e l l e a l m a n a k

Via www.asrealumni.nl kunt u:
•snel namen, telefoonnummers

en adressen opzoeken;
•snel MRE-’ers per bedrijf opzoeken;
•snel andere MRE-\ers emailen;
• snel uw gegevens wijzigen;
•snel mededelingen bekijken

en achterlaten
•snel scripties opzoeken.
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