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Dit is de laatste keer dat ik mij tot u wend als voorzitter van onze vereniging. Na zes

jaar actief te zijn geweest in onze vereniging zal Miranda Sulzle de voorzittershamer
van mij overnemen. Ik heb het met enorm veelplezier gedaan. Als ik terugblik dan is
er veelgebeurd. Onze naam SBVAlumni Association gewijzigd in Amsterdam School
of Real Estate, Alumni Association, we zijn een elektronische nieuwsbrief rijker; een

vernieuwde almanak welke in november is uitgekomen en ga zo maar door. We zijn
een professionele vereniging geworden verbonden aan de beste vastgoedopleiding in
Nederland en dat is iets waar we alien trots op kunnen zijn! Ondanks dat de ASRE en

onze vereniging getracht hebben de sector te professionaliseren zijn er toch nog wat

kanttekeningen te maken.
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Zo hebben we een enigszins overdreven reactie gehad op de bouwfraude, zogenaamde
entrepreneurs in onze sector worden neergeschoten ofschieten zelf in hun vleugels, de
laatste nota ruimtelijke ordening zal niet bijdragen tot een beter ruimtelijk ordenings-
beleid. Alle adviseurs en betrokkenen bij de Zuid As hebben maar een doel; het moet

doorgaan. Komen alle kantoren er ofwordt het verlies straks weer goed gemaakt door
extra woningen? En als dat gebeurd, is er dus (weer) geen A1 locatie met een
internationale aantrekkingskracht. Een gemiste kans en weer veel geld verkwist.
Nu ik dit schrijf ben ik net terug van de ExpoReal in Miinchen en degenen die daar
eveneens zijn geweest hebben geconstateerd dat deze stad van 1,2 miljoen mensen een
expo-faciliteit heeft van formaat. En dan Nederland met de gemiste kans om de

Jaarbeurs die zich als grootgrondbezitter in Utrecht Centrum gedraagt (wat ze ook
zijn) en de Amsterdamse RAI samen op een locatie onder te brengen. Jammer voor
Nederland en bijzonder jammer voor Utrecht die hierdoor een dood stuk centrum

blijft houden. Wat ik met deze twee laatst genoemde voorbeelden probeer duidelijk te

maken is dat met ons gepolder de verkeerde keuzes worden gemaakt met op de lange
termijn nadelige gevolgen voor niet alleen de
Nederlandse economie, maar ook voor onze gehele
samenleving t'JT
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Zo ik ben mijn gal weer kwijt, ik kon het nu nog f+'t

doen. Ik hoop dat u het mij vergeeft. Maar begrijp
me goed, ik hou van mijn vak en spreek de wens uit
jullie op een van de ASRE Alumni evenementen nog
lang en vaak te ontmoeten.
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VAN DE PROFESSOR

Nu overal luchtbellen?
perioden, andere verhuur-incentives en
(weder)verhuurprijzen. Men moet daarin
niet te opcimistisch (of te pessimistisch)
zijn. Ook is het zaak bij de BAR/NAR
methode niet uit te gaan van de catalogus-
huren’ of van de hiiidige contracthuren,
maar van de effectieve huren die men zou
kunnen realiseren bij wederverhuur. Maar
is hiermee alle lucht uit de waarderingen?
Zo eenvoudig is het toch niet. De grote
verschillen in verkoopbaarheid tussen

goed (lang) en slecht (kort) verhuurde
panden lijken niet goed in de waar-
deringen tot uitdrukking te komen. Hier
stuit men op het probleem van het
inprijzen van risicos. Het is lastig aan
bepaalde risicos prijskaartjes te hangen,
vooral bij gebrek aan marktevidence. Lege
of grotendeels lege panden worden nu
eenmaal minder verkocht dan de voile
exemplaren. Ook zijn onze waarderings-
modellen niet gericht op het schatten van
risicos. Op effectenbeurzen krijgen risicos
meteen prijskaartjes, maar beurzen voor
commercieel vastgoed kennen wij nog
niet, afgezien van een paar vastgoed-
veilingen en sommige internetpogingen
in het buitenland. Voor de waardering
van een junkbond kijk je eenvoudig naar
de koers, maar hoe nu een junkpand te
waarderen? Gaat de enige overgebleven
huurder van het junkpand voor het eind
van de huurtermijn failliet, hoe lang
duurt het eer de leegstaande ruimten zijn
verhuurd, zegt de genoemde huurder in
2007 wel of niet op en hoe lang zal het
dan duren eer de betreffende ruimte dan
weer tegen welke huurprijs zal worden
verhuurd en welke huur-incentives zullen
er dan moeten worden gegeven? Een
aandelenbelegger wordt niet met dit soort

vraagstukken geconfronteerd, maar wij
wel en dan is men nog bijna veront-
waardigd dat wij dit niet met zekerheid
weten en dat wij daarover van persoon tot

persoon verschillende meningen hebben.
Verder lean als bron van mogelijke lucht-
bellen worden gewezen op ‘lagging en

Champagne drinken wij in onze sector
met grote regelmaat. Bij een beetje
transactie en feestje komt de wijn met
luchtbelletjes op ons pad. In Cannes
hebben wij met het MIPIM het jaarlijkse
internationale filmfestival al jaren geleden
verslagen qua champagnegebruik. Maar
als wij nu De Telegraaf en Het
Financieele Dagblad mogen geloven, dan
zijn die luchtbellen nu ook elders
opgedoken; namelijk bij de waarderingen
van ons onroerend goed. Die waar-
deringen zouden zijn opgeblazen, vooral
bij kantoren. De thans grote leegstand en
de huurincentives die nu moeten worden
verstrekt zouden namelijk niet in de
waarderingen tot uitdrukking komen. De
officiele kantoorhuren - in autotermen de
catalogushuren’ - zijn hoog gebleven
terwijl de effectieve huren nu vaak veel
lager liggen. En nog erger: van de
Nederlandse kantoren in handen van
institutionele beleggers die voor een
kwart of meer leegstaan, kreeg een deel in
2004 toch een hogere waarde toege-
kend.[l ] Ook melden sommige
vastgoedondernemingen dat panden (ver)
onder de boekwaarde zijn verkocht.[2]
In de sector zou met een en ander fors
gesjoemeld worden.
Maar is dit nu waar? Tijdens de uitreiking
van de ASRE deelcertificaten Vastgoed-
waarderen in de Lutherse kerlc in
Amsterdam heb ik de geslaagde kandi-
daten er maar eens naar gevraagd. “Een
beetje”, zei de een na de ander, waarna zij
zich spoedden naar de glazen met
champagne. Maar zo makkelijk komen
wij er niet van af. Wie kennis neemt van
de waarderingsmethoden die ons land
voor institutioneel commercieel vastgoed
het meest worden gebruikt, de BAR/-
NAR en de DCF-methode, realiseert zich
dat bij beide in principe goed wordt om-
gegaan met leegstand en lagere effectieve
huren, als er maar realistische veronder-
stellingen worden gehanteerd ten aanzien
van (weder)verhuurtijd, huurvrije

smoothing . Door een combinatie van
gebrek aan informatie, het bewust of
onbewust negeren van nieuwe informatie,
optimisme of pessimisme en ten slotte nog
gewoon onvoldoende tijd en drempelvrees,
reageren taxateurs niet (meteen) op (de
eerste signalen van) marktveranderingen.
Dit leidt ertoe dat veranderingen van de
markt en bij het project afgezwakt (minder
volatiel) en vertraagd in vastgoed-
waarderingen tot uitdrukking komen. In
dit kader lean men zich afvragen of de
yielddalingen van de laatste tijd al in de
waarderingen van goed verhuurde panden
tot uitdrukking zijn gekomen. Dan praten
wij over transactie-BARREN tussen de
5,5% en de 6,5%. Ook hier lean lucht
zitten, maar nu in de sfeer van een onder-
waardering. Wijzen de agios van de beurs-
genoteerde fondsen daar ook niet op?
In aandelenland ontstaan er frequent zeer
grote luchtbellen, zoals tijdens de
technologiehausse in de jaren tot 2000,
maar dat lijlet minder problematisch, ook
niet als ze uiteen spatten met aleelige
macro-economische gevolgen. De beurs-
leoersen ldoppen immers, de markt heeft
altijd gelijle en als je een performance hebt
van -27% terwijl de benchmark -30%
deed, dan heb je succes. Toch is zaak niet
te berusten in het feit dat er af en toe
luchtbellen ontstaan. Neen, wij zouden al
zeer geholpen zijn met meer publieke
gegevens over transacties van risicopanden
en meer openheid over huurincentives en
effectieve huren in het algemeen. Dat zou
anderen in staat stellen tot betere en beter
gefundeerde taxaties te komen, zonder dat
journalisten ‘blub blub blub’ menen te
horen.

Peter van Gool

[1] Bron: Stickling ROZ Vastgoedindex; zie ook artikcl "Forse
afivaardering van kantoren” van F. Rolvink en J.E van
Wijnen, Het Financieele Dagblad, 6 april 2005.

[2] Zie bijvoorbeeld het jaarverslag van KEN over 2004, p. 21.
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In de rubriek ‘De Docent’spreekt Masterclass met de docenten van de

ASRE over de ontwikkelingen van het vak Als ik denk aan de ontwiklceling van
fiscaal recht, dan denk ik aan de
hypotheekrenteaftrek. Hoe kijkt u daar
tegen aan? Zwemmer: “de hypotheek-
renteaftrek is in feite een rare maatregel,
het bewonen van een huis is gewoon
consumptie. Voor het drinken van een glas
wijn bedenken we ook geen fiscale
subsidie. Toch heeft deze maatregel in de
praktijk wel goed gewerkt. Het huizen
bezit is fors toegenomen, de markt is
stabiel. Minpunt is dat veel starters
moeilijk een nieuwe woning kunnen
betalen. Ik vind die starters soms overigens
wel erg veeleisend. Mijn eerste huis was
een flat in de Bijlmer, daar vind je nu geen
starter meer voor. Maar afschaffen van de
aftrek is in mijn ogen nog steeds niet
politiek haalbaar. Helemaal zeker weet je
het niet. Fiscaal recht is soms zo opportu-
nistisch. Kijlc maar naar de actie van
Cruijff over de belasting over schenkingen
van goede doelen. Of naar oplossing die
indertijd is bedacht om de afschrijving op
vastgoed in het leven te houden: om dit te
kunnen betalen werd de accijns op breezers
verhoogd. Nu staat het afschrijven op
vastgoed opnieuw ter discussie. Toch denk
ik dat ze opnieuw overeind zal blijven. Ik
zie in dit leader namelijk veel praktische
beren op de weg. Je moet elk jaar je
vastgoed gaan waarderen, ga er maar aan
staan. Wat is die waarde als je je eigen
vastgoed nog gebruikt? De ervaringen met

de taxaties in het kader van de WOZ laten
zien dat je grote problemen kunt krijgen.
Het fiscaal afschrijven op vastgoed zal dus
wel blijven bestaan, ik verwacht dat het
wisselgeld deze keer de herinves-
teringsreserve zal worden. Je hebt toch ook
geen reserve als je investeert in aandelen,
of in kunst, waarom dan wel in vastgoed?”

Ik ben een acteur,
« 55

‘De Docent* door Boris van der Gijp

Y\ y7anaf de eerste jaargang was Jaap Zwemmer als docent aan de MRE-
w opleiding verbonden. Maar nu, na 15 jaar, heeft hij zijn toga aan de wilgen

gehangen. Ik zoek hem op in zijn prachtige villa aan de Laan van Suchtelen van
de Haare in Bussum om over de reden hiervan te praten.

Toch is nu wel de tijd gekomen dat u er
mee stopt. Zwemmer: “als docent ben je
een acteur. Je geeft elke keer een voor-
stelling voor de Idas. Elke keer weer moet je
je opladen. Dat kost mij elke keer meer
energie. Nu gaat dat nog goed, in mijn
klassen wordt goed opgelet en niet gepraat,
maar je moet op tijd je stokje overdragen.
Daar komt nog eens bij dat het fiscaal recht
steeds ingewikkelder geworden is. Als
docent moet je niet alleen de stof kennen,
je moet ook de details kennen voor het
geval er iemand doorvraagt. Vroeger kon ik
bij wijze van spreken de tekst van de
inkomstenbelasting opzeggen. Dat lukt nu
niet meer. Het vakgebied heeft zich in een
enorm tempo ontwikkeld.”

De werkkamer van de heer Zwemmer, die
je wel respectvol met u moet aanspreken, is
die van een hoogleraar. Ik stap voorzichtig
over de stapels vakliteratuur heen om de
heer Zwemmer een hand te schudden. “Ik
ken uw gezicht nog”, aldus de hoogleraar-
professor. En ik ben niet eens verrast.
Ik vraag naar de reden die hem zo lang aan
het docentschap heeft gebonden.
Zwemmer: “ik heb bewust niet gekozen
om een duur betaalde adviseur te worden.
Ik vind het daarvoor te belangrijk om mijn
eigen tijd in te delen. Als adviseur word je
geleefd. Je hebt een secretaresse die een
afspraak in jouw agenda zet. Ik wil geen
secretaresse die afspraken in mijn agenda
zet. Ik wil zelf de baas van mijn agenda
zijn. Daarom is lesgeven zo fijn. Als ik een
hele dag over een vraagstuk wil nadenken
dan doe ik dat, maar als ik s ochtends wil
tennissen dan lean dat ook. Ik ervaar dat als
een enorme vrijheid. Dat wordt nog eens
versterkt doordat ik lean zeggen wat ik wil.
Als docent lean ik kritiek hebben op
belastingmaatregelen en op in mijn ogen
rare arresten. Voor mij is er geen client
waar ik rekening mee moet houden. Ik heb
vrijheid om te gaan, te staan en te zeggen
wat ik wil.”

En de MRE-leerling?
“Wat me opvalt is dat ze in de afgelopen
jaren zoveel commercieler zijn geworden.
De leerlingen zijn gebrand op fiscale
handigheidjes en zijn bijzonder creatief om
mijn lessen te vertalen naar praktijk-
casussen. Ze kunnen enorm snel schakelen.
In de pauze van een college sta ik dan ook
bijna altijd met een of twee leerlingen over
praktijksituaties te praten. Helaas zijn al die
prachtige constructies die ze in de les
bedenken niet altijd haalbaar. Het gaat niet
alleen om de regels, maar ook om de
bedoeling van de wetgever en de
interpretatie ervan door de belastingdienst.
De grenzen tussen wat wel en niet mag,
zijn niet altijd scherp. Ik vind daarom het
belangrijkste wat ze van mijn les moeten
onthouden dat het een enorm verschil
uitmaakt of een natuurlijk persoon of een
besloten of naamloze vennootschap
onroerend goed koopt. Als je dit niet weet
kun je grote fouten maken. Wat me ten
slotte opvalt aan die vastgoedmannen: ze
bellen altijd. Ik vraag me dan af: hoe zit het
met de vertrouwelijkheid?”

Zijn er wat dit betreft voorbeelden uit de
Europese praktijk? “Er zijn geen signalen
dat er binnen de EU gekozen gaat worden
voor een echte fiscale eenheid. Elk land
heeft zijn eigen belastingsysteem en houdt
daaraan vast. Kijlc maar naar zo’n ding als
de vermogensrendementsheffmg, daarmee
zijn we unielc in Europa. Het is natuurlijk
wat anders als belastingmaatregelen
discriminerend werken. Dan komt Europa
wel om de hoelc kijken. Maar een fiscale
eenheid binnen Europa ga ik in ieder geval
niet meemaken.”
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Senioren aan de macht
Door: Boris van der Gijp

e komen eraan, dat is zeker. Niets kan ze tegenhouden. Duizenden en nog
eens duizenden zullen ons land gaan bevolken. En zij zijn de baas. Met hun

vermogens gaan ze een enorme stempel drukken op het denken in Nederland.
Zij bepalen! Dus pas op... noem ze geen ouderen!

z Gemiddeld aanvullend pensioen
per huishoudelijk inkomen per quintiel

voor huishoudens 65-plus per jaar
(Euros, prijzen 2000)

2000 2010 2020
998 2.0880-20% 635voorraad nog tot 2039 zal toenemen,

verandert de woningbehoefte nu al als
gevolg van de naderende vergrijzing. Zo
zal de bevolking onder 63 jaar al vanaf
2012 in omvang krimpen. In de
komende decennia zal de vraag naar
woningen geschikt voor ouderen sterk
toenemen, terwijl de vraag naar bijvoor-
beeld grote vrijstaande koopwoningen
voor gezinnen op zijn best gelijk zal
blijven (bron: Nederlandse vereniging
van Banken, 2004).

1.861 3.041 6.62720-40%
3.767 6.263 11.75640-60%
7.625 11.620 18.24760-80%

17.656 26.326 35.67780-100%
Bron: ABE Research, 2002

Money, money, money
En daar komen de ontwikkelmogelijk-
heden om de hoek kijken. Want terwijl
38% van de bevolking momenteel
bestaat uit gezinnen met kinderen zijn
circa 70% van de woningen in
Nederland eengezinswoningen met een
tuin en meer dan drie learners. Nil al is
er een tekort aan 140.000 compacte,
gelijkvloerse woningen voor ouderen,
terwijl er een overschot bestaat van
70.000 goedkope huurappartementen in
de grote steden. Deze kloof zal de
komende jaren groter worden. Om aan
de behoefte aan ouderenwoningen in de
periode 2003-2015 te voldoen moeten
er bijna 350.000 ouderenwoningen
bijkomen, waarvan 100.000 woningen
gekoppeld moeten zijn aan een diensten-
en/of zorgpakket (ABF Research, opgave
voor wonen met zorg en welzijn, 2003).

Je wordt ouder poppa
Afgeloste hypotheken, een carriere
waarin volop is geprofiteerd van de
welvaartsstijging, soms alleen, maar ook
vaalc met zijn tweeen. Fantastische
pensioenrechten opgebouwd en daarbij
vaalc een eigen een woning die enorm in
waarde is gestegen.

PlusWoning Bergse Park in Rotterdam
Met de meeste senioren gaat het zeker
niet slecht. Ze staan aan de vooravond
van het pensioen, ldaar voor de volgende
fase van hun leven. Maar waar willen ze
in die volgende fase eigenlijk gaan
wonen? De seniorensteden zoals men die
in Amerika kan aantreffen lijkt de Neder-
landse senior niet aan te trekken. De
meeste zullen er voor lciezen om zo lang
mogelijk gewoon thuis te blijven wonen.
Zeker in de categorie 55+ is het echter de
verwachting dat wanneer er zich een
reden voor verhuizing voordoet, de senior
zal lciezen voor een woning waar hij ook
op lange termijn goed kan wonen. Dus
valcer gelijlcvloers, met misschien op
lange termijn wel de mogelijlcheid om
het wonen aan zorg te lcoppelen. Een
seniorenwoning, hoewel die woning dat
label vaalc (nog) niet zal hebben.

Tussen nu en 2020 groeit de groep
vijftigplussers met ruim 100.000 per
jaar. Dat zijn er 8.000 per maand,
driehonderd per dag en bijna twaalf per
uur. Na het lezen van dit artilcel zijn er
weer drie of vier vijftigplussers in
Nederland bijgelcomen. Al omstreelcs
2020 zal 40 procent van onze bevolking
ouder zijn dan 50 jaar. In tegenstelling
tot wat vaalc wordt gedacht is het niet de
groep echte oudjes die het hardste groeit,
maar de groep jonge ouderen in de
leeftijd 50 tot 70 jaar. Bovenstaande is
afkomstig uit een studie over de
winlcelmarlct in Nederland (NVB,
2005). En als ze bij het ontwikkelen van
winkelcentra zich er al drulc over malcen,
wat dan te denken van de woning-
ontwildcelaars in Nederland. Voor hen
lijkt het inspelen op de demografische
verandering een voorwaarde om te

overleven . Ondanlcs dat de woning-

Een vraag van 350.000 woningen aan de
bovenlcant van de marlct. De ver-
mogende senioren lciezen - zo is de
verwachting - voor luxe en lcwaliteit.
Logisch dat veel ontwikkelaars ver-
leldcerd naar dit marlctsegment lcijlcen.
Flet gaat echter om een kritische
doelgroep. De te creeren woonproducten
moeten zorgvuldig afgestemd worden op
de behoefte van de doelgroep, bovendien
moeten producten het juiste label krijgen
om verlcocht te kunnen worden. In een
‘ouderenwoning’ wil niemand van 55
jaar gaan wonen.

Inspelen op de demografische verandering
is een must om te overleven.
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De Nederlandse senior loopt niet warm
voor seniorensteden

De mens als maat van alle
dingen
Om de doelgroep te bedienen moec eerst
nauwkeurig onderzocht worden wie die
doelgroep eigenlijk is. De 55-plussers uit
2010 komen voort uit een protest-
generatie, geboren tussen 1946 en 1954.
Het is een over het algemeen een vrij-
denkende groep, autonoom en onaf-
hankelijk, dat laatste zeker ook
financieel. Het gaat om een groep die
geeft om voorzieningen en luxe. Niet
alleen in de woning, maar ook in de
woonomgeving. Ze bezoeken graag
musea en theater, zijn vaak op reis, zijn
maatschappelijk betrokken. De typering
van de groep heeft gevolgen voor het te
creeren woonproduct, zowel qua type,
omvang en afwerking, als qua ont-
wikkelingsproces. Het moet natuurlijk
gaan om gelijkvloerse woningen
beperkt aantal (2-3) slaapkamers, vol-
doende parkeerfaciliteiten en een luxe
badkamer. Procestechnisch is inspraak in
de uiteindelijk vorm van de woning een
‘must’.
Er zal bovendien kritisch naar de
woonomgeving gekeken moeten worden.
Veiligheid, maar ook het juiste voor-
zieningenniveau is belangrijk. En die
ouderen willen vooral niet bij al te veel
ouderen in de buurt wonen. In de
woonomgeving wil men alle leeftijden
terug zien. Er lijkt geen behoefte aan
met Amerika te vergelijken enclaves als
Sun City en Saint George.

een

The winner takes it ail
De woningmarkt van de toekomst zal
beheerst worden door senioren. Een
dreigend tekort aan geschikte woningen
voor die senioren biedt enorme kansen
voor projectontwikkelaars, beleggers en
partijen die een dienstenpakket kunnen
aanbieden. Die partijen die al die kaarten
in een hand hebben kunnen kan wel eens
een van de succesvolste aanbieders van
woonruimte in de toekomst worden. Er
zal echter zeer zorgvuldig te werk gegaan
moeten worden. Als een product
geassocieerd wordt met ouderen dreigt al
snel een mislukking. De vermogende
doelgroep is bovendien veel luxe gewend.

Een concept waar wonen, diensten en
zorg niet tot in de puntjes op elkaar is
afgestemd zal geen genade vinden in de
ogen van de kritische doelgroep. Juist die
afstemming is iets waar veel vastgoed-
partijen de komende tijd flink veel
energie in zullen moeten steken.

PlusWoning in Jozefhof Bodegraven

Een woning plus
Binnen het label PlusWoning biedt
Fortis woningen in diverse typen die
aansluiten op de leefstijlen van bewoners
en al naar gelang de persoonlijke situatie
van de bewoner aangepast kunnen
worden. Bewust is gekozen om de plus
niet alleen aan ouderen aan te bieden,
maar aan de volledige range van klanten.
Ouderen willen immers niet alleen met
ouderen wonen! Starters, doorstromers,
alleenstaanden, samenwonenden,
gezinnen met een kinderwens, groeiende
gezinnen en ook senioren kunnen
daarom in een PlusWoning terecht.

••••

Fortis totaalpakket =
Totaalleven
Fortis volgt de demografische ont-
wikkeling met bijzondere belangstelling.
Bij woonvoorzieningen, al dan niet
gekoppeld aan zorg kan het concern zijn
meerwaarde bieden. Niet alleen heeft
Fortis een ontwikkelaar en een belegger
in huis, die laatste zou kunnen zorgen
voor het aanbieden van huurwoningen,
de Amersfoortse - onderdeel van Fortis -
biedt verzekerden het label ‘Totaalleven’
aan, een pakket diensten dat is gericht
op wonen, gemak en... zorg! Op termijn
hoopt Fortis mensen zo een compleet
woon- en zorgpakket aan te kunnen
bieden. Fortis Vastgoedontwikkeling
doet bovendien nu al ervaring op met
het label PlusWoning.

De communicatie van het concept is dan
ook fris, en omgeven door jonge
mensen. Bij de PlusWoning wordt niet
alleen zorg aangeboden, maar ook
bijvoorbeeld gemakdiensten als bood-
schappendiensten, schoonmaakservice en
tuinonderhoud. In twee projecten doet
Fortis nu ervaringen op met de
PlusWoning, waarbij de zorg nu nog
uitbesteed is aan derden. Het verste is
gevorderd het Bergse Park in Rotterdam.
De ervaringen met worden weer
gebruikt om het concept van de verder
te verbeteren.

Drs. Boris van der Gijp MRE\
Manager Research en Concepts
Fortis Vastgoed Ontwikkeling

>2*
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COMMERCIALISERING VAN
ZIEKENHUISVASTGOED ALS
DRIVER OM DOELMATIGER

ZORG TE REAUSEREN.
Door: Colette Niemeijer

e wetswijziging naar deregulering en (gereguleerd) marktwerking in de zorg
heeft grote invloed op het vastgoed van ziekenhuizen. Het belangrijkste

oogmerk van de stelselwijziging is dat er prikkels ontstaan waardoor de zorg
doelmatiger wordt. De contracteerplicht voor afname van zorgproducten door
verzekeraars verdwijnt voor een groot deel en de tarieven voor zorgproducten
worden onderhandelbaar. Voor ziekenhuizen betekent dit dat zij moeten gaan
nadenken over hun concurrentiepositie. Het wordt daarbij belangrijk te streven
naar totale lagere kosten voor zowel de zorgproducten als voor de huisvesting.
Om een concurrentiepositie verkrijgen en te handhaven ontstaat, onder meer,
een grote behoefite aan flexibiliteit in ziekenhuisvastgoed om goed in te kunnen
spelen op de fluctuerende vraag/aanbodsituatie.

In de Masterproof zijn de volgende
onderzoeksvragen uitgewerkt:
1. Wat betekent flexibiliteit in zieken-

huisvastgoed?
2. Welke rol spelen marktpartijen bij

deze flexibiliteitdoelsteliing?
3. Wat zijn de stimulerende en

belemmerende factoren in het
streven naar de gewenste flexibiliteit?

D

Om deze vragen te beantwoorden is
gebruik gemaakt van het Corporate Real
Estate Management model uit ‘Strategic
management of the fifth resource 1. Dit
model bestaat uit de volgende
elementen: ‘workplace strategies’ ofwel
de fysieke productiefaciliteit;
financiering; de benodigde informatie-
behoefte ten aanzien van vastgoed-
beslissingen en de benodigde kwaliteiten
en werkwijze de vastgoedorganisatie.van

Nieuwbouw Reinier de Graaf Groep Delft -
Modulair en tiniverseel in stedelijke setting.

Vraagstelling
In de Masterproof ‘Commercialisering
van vastgoed van het algemene zieken-
huis’ is onderzocht of de behoefte aan
flexibiliteit in ziekenhuisvastgoed zal
leiden tot commercialisering van
ziekenhuisvastgoed. Met commercia-
lisering wordt bedoeld zowel een
commerciele benadering, als het af-
stoten van vastgoed en gerelateerde
activiteiten aan derden.

8
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CREM-model uit ‘Strategic management of the
fifth resource’

Aandachtvelden Corporate Real Estate Management

kunnen genereren. Echter, hier ontstaat
een patstelling doordat de overheid
heeft gekozen voor een stapsgewijze
benadering van invoering van het
nieuwe stelsel. Daarbij streeft men naar
een ‘level playing field’ wat onder
andere resulteert in het feit dat de
ziekenhuizen in de overgangssituatie
geen incentive krijgen hun (overtollig)
vastgoed af te stoten.
Zij moeten hiervoor toestemming
krijgen van het College Sanering
Ziekenhuisvoorzieningen en bovendien
wordt de winst uit verkoop afgeroomd.
Hierdoor kunnen ziekenhuizen noch
vermogenspositie versterken noch
kapitaal vrijspelen om investeringen te
doen om de benodigde efficiency in de
logistiek te realiseren. Echter uit de
analyse naar de behoefte aan flexibiliteit

Fysieke productiefaciliteit
"" Informatie en
vastgoedbeslissingenVastgoedorganisatie

Financiering

* De opbouw van het ziekenhuis wordt
meer modulair en universeel om de
veranderingen in het medisch proces
en fluctuates in de productie in de
toekomst te kunnen opvangen;

* Het ziekenhuis wordt meer onderdeel
van de dagelijkse omgeving door de
toename chronisch aandoeningen.
Hierdoor kan bijvoorbeeld een uitloop
worden van een winkelcentrum.

Per element is gekeken welke
flexibiliteitbehoefte er ontstaat en welke
rol marktpartijen hierin kunnen spelen.
Uit de analyse van de flexibiliteitsbe-
hoefte van ziekenhuisvastgoed blijkt hoe
deregulering en (gereguleerde) markt-
werking van de zorg zullen leiden tot de
behoefte aan commercialisering van
ziekenhuisvastgoed. Onderstaand wordt
nader ingegaan op de fysieke productie-
faciliteit en er volgt een korte toelichting
op het financiele kader en het effect op
vastgoedorganisatie en -beslissingen.

Fysieke productiefaciliteit
Uit de studie van TPG in 2004, in het
kader van het programma ‘Sneller
Beter’, is aangegeven dat er jaarlijks

3,5 miljard zou kunnen worden
bespaard op het ziekenhuisbudget door
een betere organisatie van de logistiek.
Ook is hierbij aangegeven dat er eerst

geinvesteerd moet worden voordat deze
‘business case’ kan worden gerealiseerd.
De opzet van de fysieke logistieke
infrastructuur speelt een grote rol in
mogelijke optimalisatie van de
logistieke processen in het ziekenhuis.

H _

Deconcentratie van het traditionele ‘alles-onder-een-dak’ ziekenhuis naar een netiuerkziekenhuis.

Maatschappelijke en
openbare voorzieningen,
stedelijke setting

BedrijventerreinWijk

Ondersteuning
•Facilitair
•Medisch

Kernziekenhuis ^
Basis zorg enTopklinische/
^ Toppreferente zorg ^^Chronische zorgcenfra)

Uit de analyse van de bestaande
logistieke infrastructuur van
ziekenhuizen blijkt dat deze doorgaans
minder geschikt is om in te spelen op
de volgende ontwikkelingen in de
ziekenhuissector:
* Er is een omslag gaande van

functioned- naar aandoenings- en
procesgericht werken. Dit vergt een
andere gebouwtypologie;

* Er ontstaat een herordening van
ziekenhuisactiviteiten waaroor het
‘alles-onder een-dak prinipe’ plaats
maakt voor een netwerkziekenhuis;

Elecfief Centrum

Omslag van fiinctioneel- naar aandoeningsgericht werken heeft effect op de typologie.

in de fysieke infrastructuur, blijkt dat er
een grote verschuiving van eigendom,
opzet en samenstelling van het vastgoed
nodig is om de noodzakelijke logistieke
verbeteringen mogelijk te maken. Met
de huidige regulering in zake afstoten
van vastgoed kan de gewenste efficiency
moeilijk worden gerealiseerd.

Om de optimalisatie in logistiek te
realiseren is het belangrijk en
noodzakelijk dat ziekenhuizen in staat
worden gesteld hun fysieke logistieke
infrastructuur te verbeteren.

Hiervoor is kapitaal nodig. Afstoten van
(overtollig) vastgoed zou dit kapitaal
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Er is geen incentive om overtollig vastgoed afte stolenFinanciering
Zowel zorginstellingen als financiers
gaan in het nieuwe stelsel risico lopen
op hun investeringsbeslissingen. De
contracteerplicht van de zorg-
verzekeraars wordt grotendeels
afgeschaft en er mag onderhandeld
worden over het af te nemen volume en
de prijs. Hierdoor ontstaat fluctuatie in
de productie. Verder verdwijnt groten-
deels de gegarandeerde verrekening van
de kapitaallasten op basis van na-
calculatie. Waar in het huidige stelsel de
kapitaallast apart was gereguleerd, zal
deze in het nieuwe stelsel integraal
onderdeel uitmaken van de onder-
handelbare prijs van zorgproducten, de
zogenaamde integrale tarieven . Er
ontstaat een risico op de aangegane
financiele verplichting, omdat de
inkomsten, waarbinnen de kapitaallast
is opgenomen, sterker kunnen gaan
fluctueren. Er zal daarom behoefte gaan
ontstaan aan flexibiliteit in
financieringsmogelijkheden.

denken naar het denlcen in opbrengsten.
De noodzakelijke optimalisatie in de
logistieke processen kan pas worden
gerealiseerd als er verschuivingen
optreden in de samenstelling en
eigendomssituatie van het vastgoed.
Ziekenhuizen zouden vrij moeten
kunnen beschikken over hun vastgoed.
Het oude stelsel zou daarom in een keer
moeten worden losgelaten. Door
ziekenhuizen een directe invloed te

geven op het management en eigen-
domsconstructie van vastgoed, worden
zij in staat gesteld samenwerkings-
verbanden aan te gaan met commerciele
vastgoedpartijen. Hierdoor ontstaat de
gewenste flexibiliteit in ziekenhuisvast-
goed voor wat betreft de fysieke infra-
structuur, samenstelling en eigendom,
financiering, expertise en organisatie.

consequenties voor de informatie op
basis waarvan vastgoedbeslissingen
worden genomen als de vastgoed-
organisatie. Zo zal het bijvoorbeeld
nodig zijn bij vastgoedinvesteringen een
integrale business case op te bouwen
voor de gehele exploitatie en terug-
verdientijd, in plaats van het nu nog
geldende boekwaardecriterium van
7>5%2. Deze omslag in benadering kan
de patstelling doorbreken, omdat vanuit
de businesscase kan worden aangetoond
dat het kostprijsdenken niet altijd tot
de juiste investeringsbeslissing leidt.
Ziekenhuizen zijn niet gewend
dergelijke berekeningen te maken en
veelal beschikken ze over onvoldoende
business parameters.

Door het vervallen van het vergun-
ningenstelsel en de berekenmethodiek
van het College Bouw Ziekenhuisvoor-
zieningen, moeten de ziekenhuizen zelf
de verantwoordelijkheid nemen over
investeringsbeslissingen. Dit betekent
enerzijds een cultuuromslag anderzijds
vraagt het om verdergaande
professionalisering. Omdat VWS het
nieuwe stelsel in 2010 volledig in
werking wil laten treden is er een
beperkte tijdsspanne om deze organisatie-
verandering te realiseren. Het ligt
daarom in de lijn der verwachting dat
deze professionaliseringsslag alleen
gerealiseerd kan worden door samen te
werken met professionele partijen. Uit
de analyse van belemmerende en
stimulerende factoren blijkt dan ook dat
externe partijen de drivers kunnen zijn
om te helpen deze omslag te realiseren.
Vastgoedactoren spelen hierbij een grote
rol, omdat vanuit het verbeteren van de
logistieke infrastructuur een katalysator-
proces kan ontstaan die een totale
efficiency verbetering initieert.

Commercialiseren van vastgoed van
ziekenhuizen kan geld vrijspelen om de
noodzakelijke optimalisatie van de
(fysieke) logistieke infrastructuur
mogelijk te maken. Hierdoor krijgen
ziekenhuizen de mogelijkheid zich
‘sneller en beter’ voor te bereiden op de
introductie van deregulering en
(gereguleerde) marktwerking.

Ten gevolge van de noodzakelijke
verschuiving van eigendom, opzet en
samenstelling van het vastgoed, moeten
marktpartijen - met name financiers -
een grote rol spelen, anders kan de
verschuiving en optimalisatie immers
niet plaatsvinden. Tegelijkertijd, zal
door de toename van het risicoprofiel
en het managen van dit risico, de
benodigde expertise en kwaliteit van het
vastgoedmanagement van ziekenhuizen
toe moeten nemen. Hierdoor onstaat de
behoefte om op deze expertise gebieden
sterker met marktpartijen samen te
werken.

Afstudeerscriptie Colette Niemeijer -
senior advisenr gezondheidszorg
AT Osborne

Masterproof Commercialisering
van Vastgoed van het Algemene
Ziekenhuis
Amsterdam School of Real Estate
2003-2005,

Vastgoedbeslissingen en -
organisatie
Door het integraal opnemen van de
kapitaallast het tariefstelsel en het los-
laten van de gegarandeerde nacalculatie
van de financiele verplichtingen, is het
nodig dat de aard van vastgoed-
beslissingen verschuift van kostprijs-
denken naar het integraal denken in
businessresultaat. Dit heeft zowel

Wilt u meer weten over boven genoemd
onderwerp, hunt n contact opnemen met
Colette Niemeijer, tel 030-2942741,
Cni@atosborne.nl.

Conclusie
Het is belangrijk dat ten gevolge van de
stelselwijzigingen ziekenhuizen de
omslag gaan maken van kostprijs

[ I ] Industrial Development Research Foundation (IDRC)

rapport 'Strategic management of the fifih resource - 2000.

Er is behoefte aan flexibiliteit in
financieringsmogelijkheden

[2] Regelgeving Wet Ziekenhuisvoorzieningen geefi aan dat
afetotong van ziekenhuisvastgoed pas mogelijk is indien de
boekwaarde lager dan 7,5% is.
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TCN VERWELKOMT HAAR NIEUWE 'BABY'!

Geboren:TCN Cares
Gewicht:Een paar ton
Omvang:50.000 m2 en een
potentieel zwaargewicht
De blije ouders:
TCN Property Projects

TCN Property Projects heeft
een geboorte te vieren, want in
mei is het nieuwe program ma
TCN Cares op de wereld gezet.

-.4

2Deze baby zal zich zeker
ontwikkelen tot een grote
speler op het gebied van
Gezondheidsboulevards en
Wellness Parks. Een trend die
in de huidige maatschappij
een belangrijke rolspeelt.
En wij als trotse ouders
stimuleren datvan harte!
De eerste stappen zijn al gezet
met twee projecten in Leidsche
Rijn en Heerlen.
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Voor meer info neem contact
op met de trotse vader
Tom Weghorst
T 030 600 39 13
F 030 630 0122
I www.tcnpp.com
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De kangaroewoningen
als oplossing voor

problemen in de zorg
Door: ing. M.C.J Stok MRE

heden van zorg ontstaan. Van georgani-
seerde zorg tot en met particuliere
thuiszorg. Sinds het einde van de vorige
eeuw, jaren negentig, zien we een
tendens dat ouders bij taken in de
gezinnen van de kinderen bijspringen
(oppasoma- en opa), waardoor de
huisvestingssituatie weer actueel wordt.
Hoe verder de familie namelijk uit
elkaar woont, hoe ingewikkelder het
wordt iets voor elkaar te doen. Ook de
kosten van kinderopvang spelen daarbij
een belangrijke rol.

oeveel kangaroes gaan er in een kangaroewoning? Deze vraag is simpel
te beantwoorden, namelijk: geen. De woning is namelijk niet ontworpen

voor de huisvesting van kangaroes. Over wat er dan wel huist in een
kangaroewoning gaat dit artikel.

seniorenappartementen zijn daar de
bekendste voorbeelden van. Huisvesting
is een onderdeel van de gezinssituatie,
maar staat niet op zich.

De kangaroewoning betreft een
huisvestingsvorm waarbij ouders en
kind(kinderen) onder een dak wonen.
Met dien verstande dat er wel sprake is
van gescheiden woon-, slaap- en leef-
ruimte. Het gaat in feite om het oude
fenomeen van inwonende ouders, maar
dan nu vormgeven in een uitgewerkte
woonoplossing: je woont samen, maar
toch apart. In feite gaat het om twee

woonhuizen met een voordeur.

Kwaliteit zorg stemt niet vroiijk
Aan de andere leant diende ook de zorg
fysiek en medisch adequaat te worden
geregeld.
Doordat de kinderen zich er niet meer
direct mee konden, of wilden,
bemoeien zijn uitgebreide mogelijk-

De kosten van de zorg en de verzorging
van ouderen in bejaardenhuizen en/of
verzorgingshuizen zijn de laatste jaren
zwaar opgelopen. Ook de
toelatingscriteria zijn ingewikkelder en
zwaarder worden. Het is niet

In Nederland komt het nog maar
weinig voor dat ouders bij kinderen
intrekken. In sommige landen is het
nog heel gewoon. In Italie bijvoorbeeld
woont tweederde van alle ouderen bij
hun kinderen. De kangaroewoning als
oplossing van het dreigende
woningtekort voor ouderen?

oppasoma

De oervorm von inwoning
De oervorm van inwoning is dat vader
of moeder, soms ook beiden,
meedraaiden in het gezin en een eigen
slaapkamer hadden. Maar andersom is
uiteraard ook bekend, dat de kinderen
bij de ouders introkken en gezamenlijk
een huishouden voerden. In de tweede
helft van de vorige eeuw is deze
woonvorm in het ongerede geraakt,
mede doordat de bejaardentehuizen uit
de grond gestampt werden en er in de
afgelopen decennia zeer veel varianten
op huisvesting voor ouderen zijn
gerealiseerd. Aanleunwoningen en
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In Italie woont
tweederde van

alle ouderen bij
bun kinderen

Kangaroewoningen bieden de moge-
lijkheid een wezenlijke bijdrage te

leveren in op maat verzorgde zorg. En
er zijn ook kansen voor de markt. Het
biedt projectontwikkelaars de
mogelijkheid cot grotere differentiatie:
het product kangaroewoning valt te

koppelen aan financiering bij koop,
maar kan ook als belegging
aangehouden worden. Het lijkt
raadzaam eens juridisch te toetsen of
door middel van het vestigen van
eigendom op basis van erfpacht; of
door de stichting van
appartementsrechten en een vereniging
van eigenaren een perfecte structuur
voor financiering en ontwikkeling van
de kangaroewoning kan ontstaan.

blijven realiseren dienen niet alleen
bouwlocaties te worden vastgesteld
doch dienen ook op microniveau
maatregelen te worden genomen om
een correcte invulling te kunnen geven.

Wat is een
kangaroewoning?
Kangaroewoning wordt soms ook wel
‘rugzakwoning’ genoemd. Het ligt er
maar aan of vanuit de voorzijde of
achterzijde van de woning wordt
geredeneerd. Een omschrijving zou
kunnen zijn: ‘een eengezinswoning en
een aanleunwoning in een pand’. Beide
woongedeelten zijn zoveel mogelijk van
elkaar gescheiden: hebben een eigen
toegangsdeur, maar zijn op een of
meerdere plaatsen onderling bereikbaar.
Doordat er een fysieke scheiding door
de woning loopt kan het worden gezien
als een dubbele woning en niet als een
vrijstaande woning. In menig bestem-
mingsplan zit daar de moeilijkheid om
deze woonvorm te creeren. Feitelijk is
het de woonvorm waarvoor nog geen
algemeen geaccepteerde begripsvorm is.
Het verdient aanbeveling structured
(provincie en gemeente) in (deel)-
bestemmingsplannen toetsingscriteria
hiertoe te ontwikkelen.

vanzelfsprekend dat, als het nodig
mocht zijn, direct een plaats in het
verzorgingshuis beschikbaar is.
Stelselmatig duiken er verhalen op over
de zelfkant van de zorg welke familie en
kinderen niet vrolijk stemmen.

Kortom er lijkt roep bij de kinderen om
zich weer met de huisvesting- en de
gezondheidssituatie van de ouder(s) te

willen bemoeien. Anderzijds lijken de
kinderen het toe te laten dat ouders
bijspringen, waar nodig, in hun
gezinssituatie.

ing. M.C.] Stok MRE

readies graag naar mstok @scarlet.nl

Huisvesting
Een vorm om deze directe
betrokkenheid voor elkaar om te zetten
in een adequate huisvesting is dat de
mogelijkheid geboden wordt om direct
naast elkaar te kunnen wonen.

Enthousiasme vooralsnog beperkt
Projectontwikkelaars en hypotheek-
verstrekkers zijn vooralsnog niet
enthousiast ten opzichte van het
stichten van de kangaroewoning. Mijns
inziens ten onrechte. Kangaroe-
woningen bieden de mogelijkheid om
planologische ontwikkelingen van
deelgebieden in steden en dorpen
aantrekkelijker te maken. Ouders
kunnen door te kiezen voor de
kangaroewoning het huisvestings-
probleem van de kinderen mede op-
lossen, waardoor een mix van senioren
en junioren in een gebied ontstaat.

In de landelijke omgeving heeft de
Provincie Brabant dat rondom 2000
opgelost door planologisch de mogelijk-
heid te geven garages of schuren op het
erf naast of bij de boerderij bewoonbaar
te maken voor de ouders of ouder. Een
goede regeling die voorkomt dat in de
clandestiene sfeer oplossingen worden
gecreeerd die sociaal, hygienisch en zelfs
medisch niet wenselijk zijn. Het
behoeft geen betoog dat menigeen wel
woonsituaties kent zoals hiervoor wordt
omschreven, wel of niet door de
overheid gesanctioneerd kunnen
worden. Het gaat om de toch al op
verschillende plaatsen in het land
gesignaleerde woonvorm een officiele
plaats te geven.

Kangaroewoningen bieden een
wezenlijke bijdrage in op maat

verzorgde zorg

Huisvesting voor iedereen is een groot
gedachtegoed dat ook al decennia
stelselmatig in de politiek aan de orde
komt en geevalueerd wordt. Om goede
huisvesting in de toekomst te kunnen
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We proudly present:

Night of the Stars
op

16-06-06
gala ter ere van het

3e lustrum

Amsterdam School of Real Estate

Alumni Association

Vrijdagavond 16 juni 2006 viert de ASRE Alumni Associadon
haar derde lustrum met een spetterend gala in Amsterdam.
U en uw partner ontvangen later een uitnodiging.
Blokkeer de avond nu alvast in uw agenda.

Gezocht in verband met gala:

Bandleden met een missie

optreden met de MRE-band!

•••

•••

1 Ben je toetsenist of zanger(es) neem contact op met Erik Meijer:
Johan Matser, meijer@ johanmatser.nl

•••
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Nieuwjaarsborrel en Jaarvergadering
met Rijksbouwmeester Mels Crouwel

Op donderdag 12 januari 2006
kunnen alle MRE-ers elkaar een
gelukkig nieuwjaar wensen tijdens onze
jaarvergadering c.q. nieuwjaarsborrel!

Om 16.00 is de ontvangst in
restaurant Karel V in Utrecht. Naar
aanleiding van zijn kritiek op de MRE-
opleiding in de Masterclass van dit
voorjaar zal Rijksbouwmeester Mels
Crouwel een inleiding houden over het
belang van stedenbouw en architectuur
binnen de vastgoeddiscipline en
uileggen waarom daar in vastgoed-
opleidingen meer aandacht aan besteed
zou moeten worden. Na afloop is er
champagne en veel tijd voor discussies.
Een officiele uitnodiging voor deze
bijeenkomst volgt.

Grens 500
MRE-ers

gepasseerd!
Met de nieuwe lichting MRE-ers
telt de vastgoedwereld nu meer dan
500 vastgoedprofessionals die de
enige echte MRE-titel behaald
hebben. 500e MRE-er is Patrick
van der Laan, werkzaam bij
Vesteda.Nieuwe Almanak valt niet in het water!

Onder leiding van Erwin Wessels is er door de almanakcommissie dit jaar keihard
gewerkt aan de nieuwe almanak met alle alumni gegevens. Voor het eerst bevat de
almanak dit jaar een serie inhoudelijke artikelen die allemaal gelinkt zijn aan het thema
water. Niet alleen de almanakcommissie heeft heel wat uurtjes in de almanak gestoken,
ook Magreet Hoffman heeft keihard gewerkt om de almanak tot een succes te maken.
Het eerste exemplaar werd dan ook door Erwin aan Magreet overhandigd.
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ahler4 succes
Woenstrag 7 September werd er
door een groot aantal MRE-ers
geborreld in Viholy, de nieuwe
huisvesting Van Boekel De Neree
op de Zuidas. “Niets mis met de

aldus een
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PROBLEMEN MET
LUCHTKWALITEIT: HET

DIEPTEPUNT VOORBIJ?
Door: mr Tanja ter Brugge

enigeen zal zich nog levendig herinneren hoe de Korenwolf zich een kleine tien
jaren geleden ontpopte tot de schrik van bouwend Nederland. Dit vriendelijke

diertje, een soort wilde hamster, was in zijn eentje verantwoordelijk voor een
jarenlange stagnatie in de aanleg van een grensoverschrijdend bedrijventerrein bij
Heerlen-Aken. Daar bleef het niet bij, de soap rond dit bedrijventerrein vormde de
opmaat voor tal van rechterlijke uitspraken, waarin dankzij de Modderkruiper, de
Rugstreeppad en de Noordse woelmuis bestemmingsplannen en bouwvergunningen
sneuvelden wegens strijd met het Europese natuurbeschermingsrecht. Maar net nu
bouwend Nederland begint te wennen aan de Habitat- en de Vogelrichtlijn, stellen
Europese richtlijnen ons land opnieuw voor een probleem.

M wordt gemaakt in Brussel. De Europese
Unie stelt zogeheten richtlijnen vast (in
tegenstelling tot wat de naam suggereert
gaat het hier in feite gewoon om
wetten), en die moeten de Lidstaten
dan weer nauwkeurig omzetten in de
eigen wetgeving. Ook de normen
waaraan de luchtkwaliteit moet voldoen
zijn van Europese makelij. Zo gelden
voor bepaalde schadelijke stoffen als
lood, koolmonoxide, benzeen
stikstofdioxide en zwevende deeltjes
(ook wel genaamd fijn stof ) maximale
waarden die niet mogen worden
overschreden door de lidstaten. Om een
voorbeeld te geven, een kubieke meter
lucht mag over een heel jaar genomen
niet meer dan 40 microgram fijn stof
bevatten. Zeker voor Nederland is het
belangrijk om aan de Europese normen
te voldoen: vooral het midden en
zuiden van ons land behoren tezamen
met grote delen van Belgie, het
Roergebied en de gebieden rondom
Parijs en Milaan tot de ergst vervuilde
gebieden. Zelfs zo erg dat in deze
gebieden de gemiddelde levens-
verwachting als gevolg van fijn stof 3
jaren minder is dan elders in Europa.

Projecten die strandden
Iedereen kent uit de media de voor-
beelden wel: de spitsstrook op de A2
Vught- Ekkersweijer, het ADO-stadion
in Den Haag, de nieuwe Rijksweg A73
in Ambt Montfort, de herinrichting van
het Stationseiland bij het Centraal
Station in Amsterdam, de plannen voor
(met name) kantoren- en woningbouw
direct ten zuiden van de ringweg A10
in Amsterdam (het zuidas-project,
Mahler 4 en Gershwin) en de parkeer-
garage in Dordrecht. Allemaal projecten
waar de Raad van State onverbiddelijk
een streep doorhaalde. En dit zijn nog
maar de meest spraakmakende voor-
beelden: een inventarisatie van de recht-
spraak op het gebied van de luchtkwali-
teit leverde tot medio September 2005
maar liefst 112 uitspraken op.

Nu is het de luchtkwaliteit waardoor
veel bouwprojecten ernstige vertraging
oplopen of zelfs worden afgeblazen. Die
luchtkwaliteit blijkt op veel plaatsen in
Nederland zozeer in strijd met Europese
normen, dat voor bouwprojecten die
bijdragen aan een verdere overschrijding
ervan, geen plaats meer is. In veel
publicaties is 2005 dan ook al uitge-
roepen tot het jaar van de lucht-
kwaliteit. De regering heeft inmiddels
nieuwe maatregelen in het vooruitzicht
gesteld om dit probleem het hoofd te
bieden. Dat is ook hard nodig, want
luchtkwaliteit is niet voor niets een hot
item: jaarlijks sterven duizenden
mensen voor hun tijd als gevolg van de
slechte luchtkwaliteit om maar te
zwijgen over het veelvoud daarvan dat
lijdt aan een verminderde longfunctie.

De Europese Unie schrijft niet voor
welke maatregelen we moeten nemen
om aan de normen te voldoen. Elke
lidstaat is daarin vrij, zolang de normen
maar op de afgesproken tijd worden

Europese richtlijnen
Het is niet overdreven om te zeggen dat
het Nederlandse milieurecht goeddeels

Het midden en zuiden van ons land
behoren tot de ergst vervuilde gebieden
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gehaald. In tegenstelling tot veel andere
lidstaten heeft Nederland er voor
gekozen om de luchtkwaliteitsnormen
direct te koppelen aan bouwprojecten
of bestemmingsplannen. Dat blijkt
achteraf bezien een uiterst ongelukkige
keuze te zijn geweest.

De huidige problemen zijn echter
ontstaan toen de Raad van State als
hoogste bestuursrechter in de loop van
2004 het Besluit Luchtkwaliteit veel
strenger ging toepassen. Oordeelde de
Raad van State in eerdere uitspraken
nog dat de verantwoordelijkheid voor
de aanpak van fijn stof uitsluitend bij
het rijk lag, tegenwoordig stelt de Raad
keer op keer expliciet dat “burgemeester
en wethouders een eigen verantwoorde-
lijkheid hebben”. Ook vindt de Raad
niet langer dat de grenswaarden vooral
bedoeld zijn om gevoelige bestem-
mingen, zoals woningen en scholen, te
beschermen tegen een slechte
luchtkwaliteit. Volgens de Raad van
State gelden de normen overal in de
buitenlucht. Ook dus in de lucht vlak
naast een weg. Het resultaat is ernaar:
in grote delen van ons land - overal
waar de grenswaarden nu al worden
overschreden - dreigt elk bouwproject
van enige omvang onmogelijk te
worden.

In de praktijk
blijkt saldering

nog niet zo

simpel te zijnBesluit Luchtkwaliteit 2001
Nederland heeft de Europese richtlijnen
op het gebied van luchtkwaliteit in
eerste instantie vertaald in het Besluit
Luchtkwaliteit 2001. Dat besluit
schreef voor dat bestuursorganen
telkens als zij een beslissing nemen die
gevolgen kan hebben voor de lucht-
kwaliteit, de in het besluit gestelde
grenswaarden in acht moeten nemen.
Zo moet een gemeente bij het vast-
stellen van een bestemmingsplan of de
verlening van een bouwvergunning
onderzoeken of de bouw van de nieuwe
woonwijk of de aanleg van het nieuwe
bedrijventerrein leidt tot een (verdere)
overschrijding van de grenswaarden. Is
dat het geval, dan mag de beoogde
ontwikkeling niet doorgaan.

ook, neemt het wegverkeer slechts
tussen de 5% en 7% voor zijn rekening.
Met andere woorden, op lokaal en
regionaal niveau valt er maar bitter
weinig te doen aan de luchtkwaliteit.

Opmerkelijk genoeg lijkt men in het
Roergebied of bijvoorbeeld rond
Milaan, gebieden die toch niet bepaald
bekend staan om hun schone lucht,
geen problemen te hebben met de
Europese normen. Blijkbaar hebben we
in Nederland iets te enthousiast
uitvoering gegeven aan deze normen.
Dat is in elk geval de conclusie van
bouwend Nederland. Als - naar het
schijnt - enige land in de Europese
Unie hebben wij een onvoorwaardelijke
koppeling aangebracht tussen
voorgenomen ruimtelijke
ontwikkelingen en luchtkwaliteit. Een
koppeling waartoe de Europese
richtlijnen niet dwingen.

Voor de verschillende verontreinigende
stoffen in de lucht gelden verschillende
data waarop aan de grenswaarden moet
zijn voldaan. Die voor fijn stof zijn op
1 januari van dit jaar in werking
getreden en leiden nu tot grote
problemen. De grenswaarde voor fijn
stof blijkt namelijk op veel plaatsen te
worden overschreden. Dat komt niet
alleen doordat ons land lange tijd
nalatig is geweest in het treffen van
maatregelen om de luchtkwaliteit te
verbeteren, maar ook doordat - zo is uit
studies van het RIVM gebleken - 55%
van de in de lucht aanwezige zwevende
deeltjes van natuurlijke oorsprong is.
Het gaat dan bijvoorbeeld om zeezout
en om van de bodem opwaaiend stof.
Minder dan de helft van het fijne stof
bestaat dus uit schadelijke veront-
reinigingen. Ongeveer twee derde
daarvan is dan ook nog eens afkomstig
uit de ons omringende landen. En zo
blijft er nog maar 15% over die
werkelijk voor rekening komt van
menselijke activiteiten in Nederland.
Van de totale hoeveelheid fijn stof in
Nederland, van welke herkomst dan

Maatregelen Rijk
Om de luchtkwaliteit in Nederland te
verbeteren heeft het kabinet inmiddels
een pakket aan maatregelen aange-
kondigd en daarvoor in totaal 900
miljoen gereserveerd. Dit geld zal niet
alleen beschikbaar worden gesteld voor
bijvoorbeeld de subsidising van roet-
filters bij dieselauto's en het stimuleren
van een snellere instroom van schonere
vrachtauto's, het geld wordt ook aange-
wend om in de vorm van pilotprojecten
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samen met gemeenten en provincies
knelpunten in de luchtkwaliteit rond
(toekomstige ) infrastructuur ,
woningbouw en industrie op te lossen.
De inmiddels welbekende Taskforce
luchtkwaliteit voert de regie over deze
projecten. Als voorlopige pilots zijn
inmiddels aangewezen:
Utrecht- CS,
Amsterdam- verdichting rond A10-West,
Project Mainport Rotterdam,
Den Haag Leidschenveen/Ypenburg,
Deventer-bedrijventerrein Al ,
Noord Brabant-reconstructie intensieve
veehouderij,
Breda-teteringen,
Den Bosch-parkeergarage,
Ede-Kernhem,
Rotterdam-Nesselande,
Hendrik Ido Ambacht-Volgerlanden en
Amsterdam-Kolenoverslag.

Daarnaast voert Nederland intensief
overleg op Europees niveau over de
problematiek en bepleit zij versoepeling
van de normen en uitstel van de
streefdata waarop de grenswaarden van
kracht worden.

Ten slotte wordt hard gewerkt aan een
al lang aan de Kamer in het vooruit-
zicht gestelde Wet Luchtkwaliteit. Een
ontwerp daarvan is inmiddels voor
spoedadvies aan de Raad van State
gezonden. Hoewel het ontwerp nog
niet openbaar is (dat wordt het pas bij
indiening bij de Tweede Kamer) is al
wel duidelijk dat deze wet een verdere
versoepeling van de regelgeving bevat.
In de nieuwe wet zal niet meer ieder
individueel bouwplan aan de Europese
normen worden getoetst, maar zal er

gestrande bouwprojecten door dit
wetsvoorstel weer op gang kan komen.
Of deze verwachting bewaarheid gaat
worden, is overigens onzeker. Juist toen
ik dit artikel wilde afronden, viel NRC
Handelsblad op de deurmat. De krant
opent met de kop: “Plan aanpak vuile
lucht verworpen”. Een meerderheid in
de Tweede Kamer, aldus het artikel, ziet
om uiteenlopende redenen weinig in
het wetsvoorstel.

een nationaal plan komen waarin Rijk,
provincies en gemeenten hun milieu-
maatregelen inbrengen. Tussen de ver-
schillende milieumaatregelen zal ver-
volgens een zodanige uitruil kunnen
plaatsvinden dat per saldo de lucht-
kwaliteit op regionaal niveau niet ver-
slechtert. Het is de verwachting dat dit
de ruimte zal scheppen om weer te gaan
bouwen, zelfs een zodanige ruimte dat
verwacht wordt dat circa 80% van de

hetjaar van de luchtkwaliteit2005 • • •
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Nu al begin van
versoepeling in het Besluit
Luchtkwaliteit 2005
Vooruitlopend op een oplossing op de
lange termijn, heefc het kabinet onder
druk van de bouwwereld nu al de regel-
geving enigszins versoepeld. Zo mag
men voortaan fijn stof dat zich van
nature in de lucht bevindt en dat niet
schadelijk is, buiten beschouwing laten.
Zeezout bijvoorbeeld komt in sommige
delen van het land in grote concentraties
voor. Dit kan in de praktijk aanzienlijk
verschil maken. De dagnorm voor fijn
stof mag op grond van het Besluit
Luchtkwaliteit 35 maal per jaar worden
overschreden. Het RIVM heeft
inmiddels berekend dat correctie voor
de bijdrage zeezout - afhankelijk van
hoe dicht de locatie bij zee ligt - zo 'n 5
a 10 dagen minder overschrijdingen van
de dagnormen kan opleveren.

Dieptepunt voorbij?
Of het dieptepunt werkelijk voorbij is,
staat nog te bezien. De recent in
werking getreden versoepeling van het
Besluit luchtkwaliteit zal voor sommige
projecten ongetwijfeld soelaas bieden,
maar veel andere bouwprojecten zullen
vooralsnog alleen op papier te
bewonderen zijn. Voor die projecten is
het wachten op een werkelijke
verbetering van de kwaliteit van onze
lucht en op de inwerkingtreding van
een nieuwe Wet luchtkwaliteit. De
Tweede Kamer lijkt daar alvast weinig
haast mee te maken. Ook is het nog
lang niet zeker dat de Europese
Commissie Nederland uitstel zal geven
voor het halen van de normen.
Europees Commissaris Dimas (milieu)
heeft daarover gezegd dat Nederland
eerst maar eens “een geloofwaardig plan
van aanpak moet voorleggen”.

Hoe de rechter zal oordelen over
saldering valt nog af te wachten. Uit de
jurisprudentie komt al wel naar voren
dat de Raad van State in ieder geval een
gedegen onderzoek verlangt waarin
inzichtelijk wordt gemaakt tot welke
uitkomsten de saldering precies leidt. In
de komende Wet luchtkwaliteit - als die
komt - zal de saldering verder worden
uitgewerkt. Bij deze wet zullen ook de
ervaringen uit de pilotprojecten worden
betrokken.

Daarnaast voorziet het nieuwe Besluit
Luchtkwaliteit in een saldo-benadering.
Deze benadering houdt in dat bouw-
projecten zoals een transferium of een
rondweg rond een dorp die de lucht-
kwaliteit in de directe omgeving ver-
slechteren, toch toelaatbaar zijn als deze
per saldo leiden tot een verbetering. In
de praktijk blijkt saldering nog niet zo
simpel te zijn. Staatssecretaris Geel
heeft inmiddels in een brief aan de
Tweede Kamer aangegeven hoe
saldering in de praktijk kan worden
toegepast. Duidelijk is in elk geval dat
het bij saldering moet gaan om een en
hetzelfde project. Een bouwproject dat
tot verslechtering leidt van de lucht-
kwaliteit mag niet worden gecompen-
seerd met een ander project dat toeval-
lig tot een verbetering van de lucht-
kwaliteit leidt. Zowel de verslechtering
als de verbetering moeten voortvloeien
uit een en hetzelfde project. Verder mag
de ene stof niet met de andere worden
gesaldeerd. Een verslechtering van het
gehalte aan fijn stof mag dus niet met
een verbetering van het stikstofdioxide-
gehalte worden gecompenseerd. Ook
mag de schaal van het gebied waar-
binnen de saldering plaatsvindt niet te
groot zijn. Tenslotte moeten ver-
slechtering en de compensatie daarvan
niet te ver uiteen liggen in de tijd.

Het nieuwe Besluit Luchtkwaliteit 2005
is in werking getreden op 5 augustus
2005, maar werkt terug tot 4 mei 2005.
Alle besluiten die nadien zijn genomen
kunnen dus al van de versoepeling
profiteren. Dit geldt ook voor besluiten
die (opnieuw) door het bestuur zijn
genomen nadat de Raad van State een
eerder besluit heeft vernietigd. Dit
laatste biedt nieuwe hoop voor veel
projecten die eerder bij de rechter
sneuvelden.

Zorgelijker nog is een recent vonnis van
de kort geding rechter te Rotterdam.
Die oordeelde in een vonnis van 25
oktober 2005 dat de feitelijke aanleg
van een weg in strijd kan zijn met het
Besluit luchtkwaliteit, ook al is de
aanleg gebaseerd op een bestemmings-
plan dat in werking is getreden en
waartegen geen procedures meer lopen.
Ook bouwplannen die gebaseerd zijn
op al lang en breed beklonken bestem-
mingsplannen zijn dus niet langer veilig
voor de, lijkt het wel, steeds langere
arm van het Besluit luchtkwaliteit.

Mr. Tanja ter Brugge is advocaat in de
Overheidspraktijk van Boekel
De Neree N.V. en gespecialiseerd in het
ruimtelijk ordenings- en afvalstojfenrecht
tanja.terbrugge@bdn.nl
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FIELDTRIP LISSABON
MRE 2005 - 2007

huur blijven zitten waar ze zitten. Ook is
een levendige handel in huurovereen-
komsten ontstaan, want contracten
mogen door de huurder wel over worden
gedaan aan anderen.

van deze stad zonder hart is werd ons
duidelijk in de eerste lezing. Eric van
Leuven, sinds 18 jaar woonachtig in
Portugal en directeur van de locale
vestiging van Cushman & Wakefield
Healy & Baker vertelt ons dat de
huurwetgeving in Portugal vanuit het
verleden nogal vreemd in elkaar steekt.
Een eenmaal aangegane huurovereen-
komst mag door de verhuurder niet
worden beeindigd, evenmin mag de
huur worden verhoogd. Het gevolg is
zichtbaar in de stad. Veel panden in het
centrum zijn verhuurd tegen voor-
oorlogse tarieven en staan er slecht bij.
De eigenaar lean simpelweg het onder-
houd niet betalen. Deze wetgeving is
inmiddels wel veranderd, maar niet met

terugwerkende kracht. Je zult begrijpen
dat vele huurders de oude contracten
koesteren en graag voor de zeer lage

e nieuwe lichting MRE-
studenten heeft ter kennis-

making een fieldtrip naar Lissabon
gemaakt. Een kort relaas van deze
uiterst goed geslaagde trip

D
•••

Donderdag 13 oktober 2005 Na een goede, typisch Portugese lunch
met wederom koude snacks werden we
rondgeleid door Ricardo Inglez, een
architect van de ‘Portugese BNA’. Eerst
in Stadsdeel Belem, hier mochten we
rond kijken in een moderne uitbreiding
van het presidentiele paleis (zie illegale
foto hieronder). Vervolgens de
Jeronimos kerk en het imposante
‘Centro Culture!’ bezocht, naar een
ontwerp van Vittorio Gregotti.
Oorspronkelijk gebouwd voor de
huisvesting van de Europese delegaties
tijdens het voorzitterschap van de
Europese Unie in 1992.

Na een korte nacht in de prima hotel-
kamers, eerst een korte wandeling
gemaakt door het centrum onder leiding
van een gids. Opvallend voor ons:
Lissabon is een stad met vrij veel grote
hotels, een overblijfsel van de Expo en
vooral het EK voetbal. Nu de
voetbalsupporters zijn vertrokken staan

veel van deze hotels er verlaten bij.
Het centrum van Lissabon is wat anders
dan je in de meeste Europese steden ziet.
Waar is het ‘hart’ met de kathedraal, het
centrale plein, maar vooral: waar is het
winkelhart? Wat een van de oorzaken

Het Expo-terrein 1998 aan de oevers van de Taag

Het presidentiele paleis

Waar is het winkelhart?
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Daarna nam Ricardo ons mee naar de
Universiteit van Lissabon, waar we de
recente uitbreiding mochten
bewonderen, alwaar de staf en leiding
van de universiteit is gevestigd. We
waren wel wat verbaasd over de
detaillering het afwerkingsniveau van de
gebouwen die we gezien hebben. Maar
ja, als het nooit regent, hoef je daar ook
geen rekening mee te houden, toch?

Vrijdag 14 oktober 2005
Ook deze ochtend weer vroeg op en
met de metro naar winkelcentrum
Colombo, het grootste van Portugal en
met de grootste parkeergarage van
Europa eronder. Hier werden we door
de centrum-manager, de heer Antonio
Bettencourt, ingewijd in de geheimen
van een goed centrumbeheer. Vooral
Cees (werkzaam bij Corio, red ) was hier
op zijn hoede, hij had
tenslotte een ‘missie’ vanuit
zijn werkgever meegekregen .

aangeven van gids Janneke daarna een
wandeling richting centrum gemaakt en

De groep ASRE vastgoedadepten van de MRE-
lichting 2005-2007

Al met al hebben we er
allemaal enorm van genoten
en kunnen we terugkijken op
een zeer geslaagde reis. Mooie
en leuke dingen gezien, op
een heel andere wijze dan dat
je normaal een stad bekijkt.

Een aangegane
huurovereenkomst

mag door de verhuurder
niet worden beeindigd

Daarna brachten we een
bezoek aan het Expo-terrein
uit 1998. Dit terrein is
geprojecteerd op de plek waar
voorheen een raffinaderij, een
sloppenwijk en een ah'alstort
waren gevestigd. Deze locatie
is nu herontwikkeld tot woon-
en werkruimte. Mooi gedaan, al vonden
we het wel wat rommelig ogen. Ook de
presentatie verliep wat rommelig.

Daarnaast was het prima
georganiseerd door Ciska en
Janneke, waarvoor ik ze

namens ons allemaal ook via deze weg
nog wil bedanken!

op zoek naar een leuke bar gewoon de
drukte opgezocht. Uiteindelijk buiten
op straat (staand) een biertje gepakt in
een of ander lokaal. Wat een drukte
daar zeg. In de smalle straatjes geen
cafe’s te bekennen, maar wel heel veel
mensen.

Jan Kappers
Het galgenmaal hebben we genoten in
het kasteel op de hoogste heuvel van
Lissabon. Prachtig uitzicht daar. Op Uitzicht over Vasco da Gamabrug
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Expo Real 2005,
de MIPIM voorbiji

Door: Derk Jan Somsen

Messe de vertegenwoordiger in
Nederland voor alle beurzen die de
Messe organiseert. Sinds 1998 vindt
jaarlijks de Expo Real in Miinchen
plaats. De Messe had zich ten doel
gesteld een zakelijke vastgoedbeurs te
organiseren. In eerste instantie moest
het vooral een goede Duitse beurs
worden. Daar is men uitstekend in
geslaagd. Toen dat stevige Duitse
fundament er was, is men zich gaan
richten op de internationalisering van
de beurs. Veel meer niet-Duitse
exposanten en bezoekers moesten
worden aangetrokken. Dat trachtte men
te doen door meer aandacht te
schenken aan internationale themas
binnen het vastgoed en het organiseren
van seminars. Ook de uitreiking van
vastgoedprijzen in diverse categorieen
voor zowel de Duitse als de inter-
nationale markt, zoals die dit jaar voor
het eerst door de Expo Real in
samenwerking met Property Week en
Immobilien Zeitung zijn georganiseerd,
zijn een uiting van de internatio-
nalisering. In de herkomst van de niet-
Duitse exposanten en bezoekers in de
eerste jaren van de beurs zie je dat
Oost-Europese vertegenwoordigers de
beurs sneller wisten te vinden dan
vertegenwoordigers van bedrijven en
overheden uit West-Europese landen.
De laatste jaren zie je dat ook West-
Europese exposanten en bezoekers de
beurs steeds betel* weten te vinden.

nlangs werd voor de achtste keer de Expo Real in Miinchen gehouden. Was
in de beeldvorming de Expo toch vooral de kleine tegenhanger van de door

Nederlandse druk bezochte Mipim, in 2005 streefde de Expo de Mipim voor het
eerst voorbij met ruim 18.000 bezoekers. Masterclass was ook dit jaar weer op
de Expo Real aanwezig en sprak op de laatste dag van de Expo in de chique
Bavaria Lounge van de Messe met Jaco van Ekeris (van Van Ekeris Expo Service)
en Gustave Pol (van Pol Real Marketing), twee Nederlanders die nauw
betrokken zijn bij de organisatie van de Expo Real.

eXDO Interview:
“Ik werk al sinds 1988 voor de Messe
Miinchen. Eerst in loondienst en vanaf
1993 als zelfstandig ondernemer”,

Jaco van Ekeris en Gustave Pol

Wiener Schnitzel,

Zwiehelrosthraten,
Weisswurst en

Duits bier
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Miinchen heeji meer te bieden dan alleen MakaayVia Hans Soutendijk heb ik voor de
eerste beurs in 1998 contacten gelegd
met potentiele Nederlandse exposanten.
MAB was er als Nederlandse
vastgoedpartij vanaf de eerste Expo bij.
Later volgden Multi Vastgoed/MDC en
ING Vastgoed. Aan het begin van dit
decennium werd het me duidelijk dat
met de vele beurzen die er in Miinchen
werden georganiseerd, het me aan
voldoende tijd ontbrak en ik versterking
nodig had om de Nederlandse
deelname aan de Expo Real te laten
groeien. Ik heb toen Gustave Pol
benadert. Gustave is nu voor het derde
jaar de vertegenwoordiger van de Expo
Real in Nederland. Zijn taak is het de
beurs in Nederland te promoten en
exposanten en bezoekers te acquireren”.

steden uitgenodigd om als bezoeker aan
de beurs deel te nemen. Dat resulteerde
het jaar daarop onder andere in de
deelname als exposant door ver-
schillende Nederlandse bedrijven en
gemeenten. Dit jaar verhuren we op de

aan ca. vijftien
Nederlandse exposanten en komt er een
enorm aantal bezoekers op de Expo af.
Nederland is het tiende land wat betreft
het aantal niet-Duitse exposanten. Wat
betreft het aantal niet-Duitse bezoekers
is Nederland na Oostenrijk en Groot-
Brittannie het derde land.

Messe”, vervolgt Jaco. Vanaf volgend
jaar wordt ik namens de Messe ook
verantwoordelijk voor Belgie en
Luxemburg. Gustave wordt ook de
vertegenwoordiger van de Expo Real in
Belgie en Luxemburg”. “Daarnaast is
het zaak om de deelname aan de Expo
niet alleen in geografische zin uit te
breiden”’ gaat Gustave verder, “de
komende jaren gaan we ons er op
toeleggen veel meer adviseurs,
architecten bureaus en vertegen-
woordigers van retailorganisaties als
exposant of bezoeker deel te laten
nemen aan de Expo”.”Je begrijpt dat de
voorbereidingen voor volgend jaar al
tijdens deze beurs begonnen zijn”,
merkt Gustave met zichtbaar
enthousiasme tenslotte op.

Expo 600 m2

Holland Pavilion
De laatste twee jaar organiseer ik voor
eigen rekening en risico het Holland
Pavilion op de Expo. Hier kunnen
Nederlandse exposanten zich binnen
een concept presenteren. Dit jaar zijn
bijvoorbeeld Troostwijk, Dynamis en de
gemeente Almere in het Holland
Pavilion vertegenwoordigd. Ook
volgend jaar ben ik van plan het
Holland Paviljoen te organiseren”.

“Aan het begin van die drie jaar dat ik
de vertegenwoordiger van de Expo in
Nederland heb ik me ten doel gesteld
in 2005, het derde jaar, tien exposanten
en buiten de vertegenwoordigers van de
exposanten driehonderd bezoekers uit
Nederland op de Expo te krijgen”,
meldt Gustave. “De uitgangssituatie,
toen ik aan de ldus begon, was de
deelname van vier exposanten en
honderd betalende bezoekers. In 2003
heb ik vooral vastgoedpartijen, zoals
vertegenwoordigers van de grote vier

Na drie lange beursdagen, het goede
Duitse eten, zoals Wiener Schnitzel,
Zwiebelrostbraten, Weisswurst en het
onvolprezen Duitse bier, vloog Master-
class moe maar voldaan terug naar
Nederland. Het enige minpuntje in de
planning van de beurs was, dat als gevolg
van het naar achteren in de agenda
verplaatsen van de Expo de laatste dag
van het Oktoberfest helaas werd gemist.

“Al met al is de directie van de Messe
zeer tevreden met de ontwikkeling van
de deelname uit Nederland aan de
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DIGITALE NIEUWSBRIEF
TWEE KEER VERSTUURD
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van de ASRE Alumni Association?
U mag hem niet missen!
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Erwin Wcssels winnaar MRE-open 2005
Twcedo digitale
nieuwsbriefDe nieuwsbrief is nu al twee lceer

verstuurd en bevat allerlei informatie
over de verenigingsactiviteiten. Heeft u
de nieuwsbrief niet gezien en wilt u
hem in de toekomst toch ontvangen,
controleer dan uw gegevens op de
www.asrealumni.nl

Het ging er heet aan loe lijdens hel MRE-open dat op woensdag 22|unl gehouden werd. Ruim 40MRE-ers waren
aanwezig omIn de voile zon een balletje te slaan. Sommlgen dedennlelonder voor een professional, andeien deden 1

mee aan de clinic.
Het bestuur van de ASRE
Alurrrt Associate wil u met
deie nfeuwsbrief op de
hoogte houden van de
belangnjicite
vererrgngsactlvieiten.

De uitelndelijke winaarwas MRE-alumni bestuurslid Erwin Wessels Nipt gevolgd door Frans Teeuwen op de tweede
en Onno Scheij op de derde plaats.

Slag van de dag....
Zomciborrel 7 September

Gr»»g noiigen wt je u!vocr
de ZOMEREOPREL op
woensdag 7 September , 17 00
uu in Vrioly (Amsterdam)

De gegevens van deze site (het e-mail-
adres) worden gebruikt voor de
verzending van de nieuwsbrief. Het feit
dat u de nieuwsbrief niet gekregen heeft
betekent waarschijnlijk dat uw
e-mailgegevens zoals deze bij de ASRE
bekend zijn niet meer kloppen.

WIans om met )« MRE-
Uatgencten bjte proton over
de door IOU esugnateerde
investeringskanien m je
vakartieland,eod*l?K Vinoiy
van biroen te tewcoderen,of
zett de lucttkwattet op
Mahler 4 te ccrttcieren

v

%Gereed Internet

Er wordt dan voor gezorgd dat u de
digitale nieuwsbrief in de toekomst wel
ontvangt.

stuur dan een mail naar
Mrealumni@asre.uva.nl

Kloppen uw gegevens, maar heeft u de
nieuwsbrief desondanks niet ontvangen,

Ook interessante MRE-alumni
nieuwtjes zijn welkom op dit mailadres!

O NIEUW: ASRE Alumni Nieuwsbrief
| gestand Be^jerken Beeld Extra Bencht Help

X © Q VS>i & & ^: Beantwoo... Alenbean... Doorshiren Af drliken Verwijderen Vorige Voigenda

ASRE Akjnri Association
zaterdag 11 (uni 2005 18:03
Test ontvanger

Onderwerp: NIEUW:ASRE Alumni Meuwsbrief

Adressen

Van:
Datum:
Aan:

A
LOGIN

De medialrainlng werd - hoe kan het ook anders -
gehouden op het Mediapark.Oastheer was TCN
Properly Projects.

V



VOOR ONZE KANTOREN IN

AMSTERDAM,
DEN HAAG, ROTTERDAM

EN UTRECHT ZIJN WIJ
OP ZOEIC NAAR DIVERSE

VASTGOEDADVISEURS.

WERKEN IN DE
VASTGOED

BESCHIKT U OVER
een relevante opleiding op HBO of
universitai'r niveau met een aanvul-
lende adequate vastgoedopleiding?
Heeft u minimaal een jaar werk-
ervaring op het gebied van com-
mercieel of residentieel onroerend
goed? En beschikt u bovendien over
netwerkcapaciteiten en natuurlijk
overwicht? Wellicht bent u dan onze
nieuwe vastgoedadviseur!

TROOSTWIJK IS verdere uitbreiding van de kantoor-
dan wel bedrijfsruimteportefeuille.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn
uitstekend, waaronder een vaste 13e
maand, premievrij pensioen, collec-

tieve ziektelcostenverzekering en een
bonusregeling.

INTERNATIONAAL ACTIEF

IN DE MAKELAARDIJ
VAN ONROEREND

GOED, TAXATIES

VOOR COMMERCIELE

EN VERZEKERINGS-
DOELEINDEN, EXPERTISES,

REAGEER NU!
Voor nadere informatie over de
functie kunt u contact opnemen
met de lcantoordirecteur van de
desbetreffende vestiging via ons
centrale nummer (020) 666 66 66.
Voor meer informatie over
Troostwijk verwijzen wij u graag
naar onze website
www.troostwijk.com.

VOOROPNAMEN EN RISICO-
INSPECTIES.

TROOSTWIJK MAKELAARS
O.G. is INMIDDELS DAN BIEDEN WIJ U

een dynamische functie bij een van
de top 3 spelers in de commercieel
onroerend goed markt. U treft bij
ons een plezierige werkomgeving
aan, waarin professionaliteit,
betrouwbaarheid en ondememer-
schap centraal staan. U initieert en
begeleidt transacties in bedrijfsma-
tig onroerend goed en u adviseert en
ondersteunt opdrachtgevers in een
breed scala van vastgoedvraagstuk-
ken. U begeleidt gebruikers bij het
vinden van de juiste huisvesting.
Daarnaast adviseert u beleggers
bij de verhuur en draagt zorg voor

DOORGEDRONGEN

TOT DE TOP 3 VAN

DE COMMERCIEEL

ONROEREND GOED

MARKT. WlJ BEHOREN

TOT DE MARKTLEIDERS

IN NEDERLAND OP Bent u geinteresseerd, stuur dan uw
sollicitatie voorzien van curriculum
vitae aan Troostwijk Groep B.V.,
t.a.v. de heer drs. S.J.A.L. Woldringh,

Manager P&O, Postbus 9924,

1006 AP Amsterdam of
stuur een e-mail naar
personeelszaken@Troostwijk.com.

HET GEBIED VAN

BELEGGINGSVERKOPEN EN

BEDRIJFSHUISVESTING.
DISCRETIE, VAKMANSCHAP

EN EXCLUSIVITEIT STAAN

BIJ ONS HOOG IN HET

VAANDEL.

Wij stellen het op prijs als u deze advertentie
niet aangiijpt voor acquisitiedoeleinden.TROOSTWIJK
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INVESTEREN IN
VASTGOED: GO GREEN

AND HISTORICAL!
Door: Eilard Berkhemer en Martin Worsdorfer

NSW-landgoederen). Deze
ontwikkelingen worden nog eens
gestimuleerd door de verdere leegloop
van het platteland als gevolg van de
staking van landbouwactiviteiten.

e belangstelling voor de instandhouding van het cultuurhistorische erfgoed
(rijksmonumenten) en de ontwikkeling en het beheer van (nieuwe) natuur

in Nederland neemt toe. Het particuliere initiatief speelt daarbij een belangrijke
rol en wordt door het Kabinet sterk gestimuleerd. In dat kader zijn van belang
subsidieregelingen (Ministerie van LNV) > laagrentende financieringsmogelijk-
heden (Nationaal Restauratiefonds, Nationaal Groenfonds), de uitgifte van
boscertificaten (C02 vastlegging), de fiscale faciliteiten in de Natuurschoonwet
1928 (hierna: NSW) evenals de diverse fiscale faciliteiten in bijvoorbeeld de
inkomsten-, vennootschaps- en de overdrachtsbelasting.

D

Fiscale faciliteiten in de
Natuurschoonwet 1928
De NSW - ruim 77 jaar oud maar toch
springlevend! - heeft als doelstelling de
ontwikkeling en het behoud van
natuurschoon op in Nederland gelegen
landgoederen te bevorderen. Dit gebeurt
door het verlenen van vrijstellingen, dan
wel verminderingen op het gebied van
het successie- en schenkingsrecht, recht
van overgang, de overdrachts- en
kapitaalsbelasting (de laatste wordt
overigens ingaande 2006 afgeschaft). Op

et publiek opengestelde NSW-

particulieren, projectontwikkelaars,
makelaars, initiatiefnemers voor de
aanleg van golfbanen, overheden
(provincies en gemeenten in het kader
van de Nota Ruimte) en financiele
instellingen om te investeren in
landgoederen die onder de NSW
gerangschikt zijn of worden (hierna:

In dit artikel zullen wij in vogelvlucht
een aantal interessante wetenswaardig-
heden behandelen die voor u tot fiscale
voordelen kunnen leiden. Er is meer
mogelijk dan u misschien denkt.
Allereerst behandelen we natuurschoon
en landgoederen en vervolgens gaan we
in op rijksmonumenten.

Nederland kent op dit moment ongeveer
50.000 monumenten

Kasteel Duinbeek

mmmOntwikkeling en
instandhouding van
natuurschoon
De overheid heeft besloten in het leader
van de verdere ontwikkeling en de
realisatie in 2018 van de Ecologische
Hoofdstructuur (een netwerk van
aaneengesloten natuurgebieden door
het hele land) 40% van de aan te kopen
gronden in particulier eigendom te
laten respectievelijk te brengen. Het
gevolg hiervan is dat in het landelijk
gebied marktpartijen en maatschappe-
lijke organisaties zoeken naar alter-
natieven nu het in het verleden
gevoerde restrictieve beleid van de
overheid verlaten wordt. Er liggen dus
mogelijkheden voor bijvoorbeeld

£7-;* • V Vv
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landgoederen zijn meer fiscale faciliteiten
van toepassing (gehele vrijstelling van
successie- en schenkingsrecht of recht
van overgang) dan op niet-opengestelde
NSW-landgoederen.

Wanneer is er sprake van een NSW-
landgoed? Een NSW-landgoed is een
perceel grond van minimaal vijf ha,
bezet met minimaal 30% -
toekomstig(e) - natuur, bos, andere
houtopstanden en/oflanen, waarop al
dan niet een kasteel, landhuis of andere
opstallen (oud of nieuw) gelegen zijn,
die passen bij het karakter van dat
landgoed. De genoemde faciliteiten
gelden voor eigenaars in de zin van de
NSW; dat zijn de juridische eigenaar,
vruchtgebruiker en erfpachter. Ze
worden pas definitief indien en
voorzover voornoemde eigenaar het
landgoed gedurende 23 jaar in het bezit
heeft (bezitseis) en in stand houdt
(instandhoudingseis). Indien in die
periode niet aan de bezitseis wordt
voldaan, zal alsnog (gedeeltelijk)
belasting verschuldigd zijn (naar rato
van het aantal jaren dat feitelijk niet
aan die eis wordt voldaan). Ook door
het niet voldoen aan de instand-
houdingseis kunnen belastingclaims
herleven.

Ten aanzien van een NSW-landgoed in
prive - dus ook ingeval van een
transparante NSW-landgoed BV - lean
de heffing van inkomstenbelasting in
box 1 of 3 plaatsvinden.

Onder voorwaarden wordt voor de
inkomstenbelasting door de NSW-
landgoed BV heengekeken (zoge-
noemde transparante vennootschap),
wat wil zeggen dat de bezittingen en
schulden van deze BV aan de achter-
liggende aandeelhouders in prive naar
rato van hun aandelenbezit worden
toegerekend. De voorwaarden voor
transparantie zijn:

In box 1 (inkomen uit werk en woning)
geldt het progressive IB-tarief van
maximaal 32%. Er zijn geen specifieke
faciliteiten, met uitzondering van de
objectieve vrijstelling voor de bosbou-
wonderneming. Onder voorwaarden
lean overigens geopteerd worden voor
inkomstenbelastingplicht (dat geldt
overigens ook voor de vennootschaps-
belasting). In een verliessituatie is dat
uiteraard aantrekkelijk. In box 3 wordt
belasting geheven over inkomen uit
sparen en beleggen. Het tarief in box 3
bedraagt in feite 1,2% van het
gemiddelde vermogen op 1/1 en 31/12.
Ten aanzien van de voile juridische
eigenaar (niet de vruchtgebruiker, de
erfpachter en blote eigenaar) geldt een
vrijstelling voor bossen, natuurterreinen
(zoals onder andere heidevelden; maar
geen vrijstelling voor opstallen) en
verhuurde NSW-landgoederen
(horizontale eigendom; maar geen
vrijstelling voor opstallen). Schulden
aangegaan ter financiering van

Inkomsten- en
vennootschapsbelasting
Belastingplichtigen hebben de keuze
om een NSW-landgoed in prive of via
een vennootschap te houden.

* het moet gaan om een BV, waarvan
de bezittingen uitsluitend of
hoofdzakelijk bestaan uit NSW-
landgoederen;

* de werkzaamheden van de BV moeten
hoofdzakelijk bestaan uit de
instandhouding van NSW-
landgoederen; en

* alle aandeelhouders (maar maximaal
20) moeten natuurlijke personen zijn.

Indien een landgoed wordt gehouden
door een rechtspersoon, lean sprake zijn
van een voor de vennootschapsbelasting
vrijgestelde NSW-landgoed BV.
Daarvan is sprake indien aan alle
volgende voorwaarden is voldaan:

* de bezittingen van de BV moeten
hoofdzakelijk (dat is fiscaal jargon
voor Voor minimaal 70%’) bestaan
uit een of meer NSW-landgoederen;

* de activiteiten van de BV moeten
hoofdzakelijk betreffen de instand-
houding van het NSW-landgoed;

* de overige werkzaamheden van de BV
mogen geen ondernemingsactiviteiten
zijn.

Of de NSW-landgoed BV voor de
heffing van inkomstenbelasting al dan
niet transparant is, laat overigens
onverlet dat de BV van
vennootschapsbelasting is vrijgesteld.
Tot slot merken we op dat de NSW-
landgoed BV haar vrijstelling niet in
gevaar brengt bij uitoefening van
bosbouwondernemingsactiviteiten.
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vanwege de daaraan verbonden
administratieve eisen. Bovendien
worden particuliere aandeelhouders
belast met een aanmerkelijk-
belangheffing van 25% dan wel de box
3 heffing van 1,2% over de waarde van
de aandelen in een FBI.

de - lagere - bestemmingswaarde van
woning inclusief ondergrond en geldt
voor de overige gebouwen wel de vrije
verkoopwaarde. Voor de overige delen
van het NSW-landgoed geldt een
vrijstelling.

verkrijging van een landgoed komen wel
in mindering op andere
vermogensbestanddelen in box 3. Ten
aanzien van de aandeelhouders in een
transparante NSW-landgoed BV zijn
deze vrijstellingen ook van toepassing.

Investeren in landgoederen:
de praktijk
Met een aantal beleggers investeren in
een landgoed kan zowel in prive als via
een rechtspersoon plaatsvinden. Bij
juiste structurering zijn de belasting-
consequenties hetzelfde: geen over-
drachtsbelasting, geen vennootschaps-
belasting, geen aanmerkelijkbelang-
heffing en in box 3 wordt de waarde
van het landgoed niet/nauwelijks
de schulden wel meegenomen in de
rendementsgrondslag. Gebruik van een
vennootschap heeft als voordeel dat het
extra bescherming oplevert (beperkte
aansprakelijkheid) ten opzichte van
prive en dat versnippering bij toe-
komstige vererving wordt voorkomen.
Een investering via een fiscale
beleggingsinstelling (FBI; een lichaam
welke onder voorwaarden tegen een
vennootschapsbelastingtarief van 0%
wordt belast) lijkt minder gunstig

We plaatsen nog een korte opmerking
bij het houden van een aandelenbezit in
prive van minimaal 5%. Er is dan
sprake van een aanmerkelijk belang, wat
betekent dat zowel het uitgekeerde
dividend aan de aandeelhouder als de
winst bij verkoop van zijn aandelen
belast wordt tegen het vaste IB-tarief
van 25%. Ingeval van een transparante
NSW-landgoed BV is geen sprake van
een aanmerkelijk belang. Indien een of
meer aandelen in een NSW-landgoed
BV in handen komen van een rechts-
persoon die een andere doelstelling
heeft dan de instandhouding van het
NSW-landgoed - bijvoorbeeld een
holding of werkmaatschappij - vervalt
de transparantie.

Riiksmonumenten
Vanuit geschiedkundig en
kunsthistorisch perspectief wordt het
van groot belang geacht
cultuurhistorisch bezit in Nederland te
behouden en in stand te houden. Om
dit te ondersteunen heeft de wetgever
twee fiscale faciliteiten in het leven
geroepen. In de monumentenregeling
in de inkomstenbelasting is geregeld dat
onder voorwaarden kosten ten aanzien
van zo’n monument aftrekbaar zijn. In
de Wet op belasting van rechtsverkeer,
is een vrijstelling van overdrachts-
belasting opgenomen voor verkrijging
van rijksmonumenten, in de zin van
artikel 6 of 7 van de Monumentenwet
1988 (hierna: monumenten).
Nederland kent op dit moment

ongeveer 50.000 monumenten. Meer
worden het er voorlopig ook niet,
omdat de staatssecretaris van cultuur tot
2006 een stop heeft afgekondigd op het
aanwijzen van nieuwe monumenten.

maar

Gemeentewet 1992 en
Wet WOZ
Ingeval van een landgoed wordt de
onroerendezaakbelasting geheven over

Defiscus past de vrijstelling van
overdrachtsbelasting bij rijksmonumenten

onjuist toe

Van Nelle in
Rotterdam; er

staat niet alleen
middeleeuws
erfgoed op de

monumentenlijst

•* - -»V' * , ..
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Inkomstenbelasting
Voor een monument dat geldt als
eigenwoning (in prive), zijn onder-
houdskosten, lasten en afschrijving
aftrekbaar in box 1. Onderhoudskosten
zijn in het algemeen uitgaven om het
pand in bruikbare staat te houden en
verval te voorkomen. Er geldt een
jaarlijkse drempel (niet naar tijdsgelang)
van 0,8% van de WOZ-waarde met een
minimum van 100 en maximum van

12.500 (2005), waarboven die
onderhoudskosten, lasten en
afschrijving aftrekbaar zijn in het jaar
van betaling. Die systematiek biedt dus
de mogelijkheid tot tax-planning.

Wanneer is er sprake van een landgoed?

Investeren in monumenten: dat vennootschapsbelasting moet
worden betaald (kosten zijn onder
voorwaarden wel aftrekbaar). Als
alternatief lean een FBI worden
opgericht, maar bestaat er feitelijk geen
recht op aftrek van de kosten (want de
FBI is onbelast). Bij beleggen via een
vennootschap moet nog rekening
worden gehouden met eventuele
aanmerkelijkbelanghefPing of box 3
heffing. De keuze tussen beleggen in
prive of via een rechtspersoon wordt
uiteraard bepaald door de cijfermatige
uitwerking van het specifieke geval .

de praktijk
Voor wat betreft de inkomstenbelasting
is aftrek van onderhoudskosten alleen
aan de orde indien het daadwerkelijk
onderhoud betreft. Voor verbetering
geldt het niet. De vraag welk deel van
de verbouwing als onderhoud
(aftrekbaar) of verbetering (niet
aftrekbaar) geldt, is dus nog steeds een
heet hangijzer in discussies met de
Fiscus. Wij hebben ervaring met

gevallen waar na onderhandelingen met

de Fiscus verbouwingen tot ruim 80%
als onderhoudskosten aftrekbaar waren.

Ingeval een belastingplichtige in prive
in een monument belegt dan wel deze
als tweede woning in gebruik heeft (het
behoort dan tot box 3 vermogen), zijn
de onderhoudskosten als persoons-
gebonden aftrekpost toch via box 1
aftrekbaar in het jaar van betaling. De
jaarlijkse drempel bedraagt 4% van de
werkelijke waarde per begin van het
jaar. BelastinghefFing vindt dus plaats
tegen de forfaitaire box 3 heffing van
1,2% en de aftrek tegen het pro-
gressive IB-tarief van maximaal 52%.

Mocht een monument evenwel op een
NSW-landgoed staan, dan is het
interessant na te streven dat het
monument daarvan onderdeel
uitmaakt, omdat de NSW een ruimere
vrijstelling overdrachtsbelasting kent; in
dat leader is er een ruimer hart voor
‘green dan voor ‘historical’. Indien er
vervolgens voor het monument
onderhoudskosten worden gemaakt,
kunnen die ook nog op grond van de
regeling in de inkomstenbelasting tegen
het progressieve IB-tarief worden
afgetrokken. Dan worden de fiscale
faciliteiten optimaal benut.

Een interessante investeringsmogelijk-
heid werd een aantal jaar geleden
geboden door de initiatiefnemers van
de eerste monumenten-CV in
Nederland. Het betrof de markante Van
Nelle-fabriek in Rotterdam. (Een
rechtsvoorganger van) Deloitte was
daarbij betrokken. Vele participanten
brachten voldoende eigen vermogen bij
elkaar om de benodigde opknapbeurt
mogelijk te maken. Vanwege de Fiscaal
transparante status van de CV konden
de participanten de onderhoudskosten
in box 1 in aftrek nemen. Een win-win
situatie. Maar nadien strandden
pogingen andere monumenten-CV’s te

initieren op verzet van de Fiscus van-
wege enlcele formele belemmeringen.
Toch lijken er inmiddels oplossingen
voorhanden om met een monumenten-
CV weer de markt op te gaan.

Overdrachtsbelasting
Overdrachtsbelasting wordt geheven ter
zake van de verkrijging van in
Nederland gelegen onroerende zaken of
van rechten waaraan deze zijn
onderworpen. De belasting van 6%
wordt geheven van de verkrijger en is
verschuldigd over de waarde in het
economische verkeer van het verkregen
vastgoed. Er geldt, onder voorwaarden,
een vrijstelling voor verkrijging van een
monument door een in Nederland
gevestigde rechtspersoon, die naar het
oordeel van de Minister van Financien
hoofdzakelijk de instandhouding van
monumenten ten doel heeft
(monumentenrechtspersoon). De
vrijstelling wordt teruggenomen indien
de rechtspersoon binnen 25 jaar na
verkrijging niet langer als
monumentenrechtspersoon wordt
aangemerkt. Als het verkregen pand
binnen 25 jaar na verkrijging niet meer
is ingeschreven als monument, herleeft
de belastingclaim eveneens.

Tot slot merken we op dat wij
dat de fiscus de vrijstelling van
overdrachtsbelasting voor verkrijging
van rijksmonumenten onjuist toepast;
er worden teveel beperkingen
aangebracht. Momenteel lopen er
rechtszaken waar onderdelen van het
beleid aan de orde komen. Wij
verwachten dat deze regeling op punten
zal moeten worden verruimd.

menen

Een mogelijke combinatie van
genoemde monumentenregelingen leidt
tot de volgende beschouwing. Het
voordeel om in prive in een monument
te beleggen is de mogelijkheid tot
aftrek van onderhoudskosten in box 1
en heffing over de waarde in box 3.
Nadeel is echter dat de belegger (ons
inziens ten onrechte) geen vrijstelling
krijgt van overdrachtsbelasting, die
immers alleen geldt voor rechts-
personen. Het beleggen via een
rechtspersoon heeft echter als nadeel

Eilard Berkhemer en Martin Worsdorfer
werkzaam bij bet vastgoedteam van
Deloitte Belastingadviseurs te
Amsterdam

Ingeval u investeringen overweegt in
NSW-landgoederen of rijksmonumenten,
dan doet u er verstandig aan contact op
te nemen met uw adviseur.
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