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In de afgelopen maanden werden we 
geconfronteerd met een sterk teruglopend 
transactievolume op de (commerciële)
vastgoedgoedmarkt en een vraaguitval voor 
nieuwbouwwoningen. Alleen voor de laatste 
categorie geven de verkoopcijfers over de eerste 
maanden van 2009 het negatieve scenario 
aan dat de verkoop, ten opzichte van 2008, 
wel eens met 70% kan gaan dalen. De 
consequenties van dit productieverlies, ter 
grootte van 8 miljard euro, is 
onder andere een reductie van 
het aantal banen in onze bouw- 
en vastgoedbranche van circa 
50.000 à 60.0000. Dat het 
verdwijnen van banen weer 
consequenties heeft voor de 
kantoor-, bedrijfsruimten- en 
woningmarkt is evident. 
Paradoxaal is echter het feit dat 
23% van de gemeenten in 
Nederland een tekort op 
nieuwbouwwoningen verwacht. 
Het ministerie van VROM 
bevestigt deze verwachting en 
heeft berekend dat in de 
komende tien jaar alleen al 
600.000 nieuwbouwwoningen 
nodig zijn om invulling te 
kunnen geven aan de groei in 
het aantal huishoudens. 

De vraag die wij ons zelf moeten 
stellen is hoe wij consumenten/
gebruikers weer “aan tafel” 
kunnen krijgen en te bewegen 
tot verantwoorde investeringen. 
De vraag is immers latent 

aanwezig en biedt voor professionele MRE’ers 
uiteraard kansen. Ik hoop dat de inhoudelijke 
bijdrage van de Masterclass ons allemaal 
mogen inspireren om te komen tot duurzame 
oplossingen waarmee de economische 
tegenwind het hoofd kan worden geboden.

Veel leesplezier toegewenst.

Erwin Wessels

VAN De VOORzITTeR

Het dieptepunt in de economie is nog niet bereikt, sterker nog het blijkt 
wekelijks weer mogelijk dat de economie er iets slechter voorstaat. Volgens 

de Neprom, NVB en NVM is het daarom teleurstellend dat het kabinet in haar 
economisch stimuleringspakket onze branche niet ziet als de motor van onze 
economie. Hiermee zou aan één van de cruciale oplossingsrichtingen voorbij 
worden gegaan en laat het kabinet een grote kans op herstel van de economie 
liggen. Praten voor eigen parochie of hebben ze een punt met de stelling dat 
door het ontbreken van stimuleringsmaatregelen in de bouw de problemen in 
onze economie niet worden opgelost maar voor ons worden uitgeschoven.
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V e r e n i g i n g s n i e u w s

Docent 2008
De lichting 2006-2008 heeft als ASRE-
docent van het jaar gekozen voor 
professor Arnoud Boot. 
Op 28 november 2008 ontving hij in 
de Lutherse kerk tijdens de bul 
uitreiking zijn prijs uit handen van 
Liesbeth Driest.

Jaarvergadering
De jaarlijkse ALV vond op 8 januari plaats bij de 
ASRE in Amsterdam. Een mooie gelegenheid om 
weer eens een bezoek te brengen aan het 
thuishonk van de vereniging. Dit bleek uit de 
goede komst van het aantal leden, ondermeer van 
de eerste jaargangen. Aansluitend gaven Lars 
Rompelberg, fellow van de ASRE en Johan 
Conijn, professor van de ASRE, hun visie op de 
laatste economische ontwikkelingen met een 
aantal vragen aan het geïnteresseerde publiek in 
de collegebanken. De ALV werd afgesloten met 
een drankje en een smakelijk Indisch buffet.

Activiteiten 2009
14 mei   Themabijeenkomst Ethiek & Dilemma’s van 15.00 

- 19.00 uur in het Artis Party- en Congrescentrum 
in Amsterdam 

16 juni   Provada borrel in de stand van de gemeente Almere
16 september Ronde Tafel bijeenkomst/excursie
eind november  NOM 2009
14 januari 2010 Algemene Leden Vergadering
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V e r e n i g i n g s n i e u w s

MIPIM champagne ontbijt
Op 13 maart vond in Cannes het MIPIM 
Champagne ontbijt plaats, gesponsord 
door Reshape Properties, Next Real Estate, 
MEAC Vastgoed en Breevast. Ondanks de 

algehele beperkte opkomst op de MIPIM, 
werd het ontbijt goed bezocht met 50 
mensen, onder wie studenten van de New 
York University samen met Tom Geurst en 

Ken Patton. Of het door de kredietcrisis 
komt valt niet te zeggen, maar van de 
champagne werd op het vroege tijdstip 
overigens niet zo veel gedronken. 



Deze tijd vraagt om creatieve oplossingen, 
een daadkrachtige houding maar ook het 
fenomeen van ‘een steentje bijdragen’ aan 
de oplossing. Dit fenomeen is in de 
afgelopen jaren uit het oog verloren, 
iedereen droeg voornamelijk een steentje 
bij aan de eigen portemonnaie. Natuurlijk 
is daar in beginsel niets mis mee, maar 
toch zou een beetje verder kijken dan onze 
eigen neus lang is mede kunnen helpen bij 
het voorkomen van dit soort situaties. 

Hoe dan zult u terecht vragen. Als ik mij 
beperk tot onze sector denk ik dan aan het 
hanteren van een lange termijn horizon bij 
het maken van plannen voor gebouwen en 
gebieden. Bij een lange termijn horizon 
hoort ook een lange termijn visie op de 
waarde ontwikkeling en de daarbij 
passende houdbaarheid van de benodigde 
cashflow voor het voldoen van de 
verplichtingen. 
Juist ten aanzien van het begrip lange 
termijn zijn wij het spoor enigszins bijster 
geraakt. Wellicht is dit ook niet zo 
vreemd. Het financierings model van de 
realisatieketen van gebieden en gebouwen 
is ook namelijk in relatief korte delen 
ingericht. Gedurende dit traject draagt 
iedereen kort een steentje bij (neemt korte 
tijd risico) om vervolgens uit te stappen en 
van de inhoud van de portemonnaie te 
genieten.

Het resultaat van de bovenbeschreven 
realisatieketen is terug te zien in grote 
delen van Nederland, zowel fysiek als in de 
waardeontwikkeling (zeker nu). Laten wij 
de komende periode gebruiken om te 
discussiëren over de wijze waarop wij in de 
(nabije) toekomst de realisatieketen 
financieel kunnen en willen inrichten. Dit 
vergt van alle partijen een omslag in het 

denken. De verstikkende sleur van korte 
termijn en korte looptijd van risico’s dient 
te worden ingewisseld in een verfrissende 
ambitie van lange termijn en een goede 
visie op risico’s. Natuurlijk is een dergelijke 
verandering niet van de een op de andere 
dag gerealiseerd maar de tijd is nu wel rijp 
om daar serieus over na te denken. De 
waan van de dag inwisselen voor de 
waarde van de toekomst lijkt mij een goed 
streven om daarmee de crisis van nu van 
ons af te schudden. 

Ik geef de column door aan Gert Jan Alberts 
en ben benieuwd naar zijn opinie

Kort is uit, lang wordt in
mr. Gerard Kohsiek MRE MRICS

Niemand kan het ontkennen, de hele wereld wordt momenteel beïnvloed 
door de pittige perikelen op de financiële markten. Alleen door sterke 

maatregelen en een rechte rug kunnen de problemen worden overkomen. Hier 
wringt zich echter de schoen. Nu al wordt breed uitgemeten welke redenen ten 
grondslag liggen aan de huidige situatie.
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de waan van de dag inwisselen voor 
de waarde van de toekomst 
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Roel trapt af met de opmerking dat 
FGH Bank zich over het algemeen 
terughoudend opstelt als het aankomt 
op het geven van interviews. Financiële 
instellingen dienen in de optiek van 
FGH Bank niet te veel op de voorgrond 
te treden. De privacygevoelige 
werkzaamheden van de bank liggen 
hieraan ten grondslag. Maar ook de 
overtuiging dat het in de huidige 
crisistijd geen zoden aan de dijk zet om 
over elkaar heen te buitelen met 
allerhande publicaties, speelt een rol in 
deze opstelling. Ik stel het dan ook op 
prijs dat Roel voor de Masterclass een 
uitzondering wil maken. Het 
onderwerp is dan ook erg actueel (en 
weinig verrassend), de kredietcrisis. 
Ditmaal willen we niet alleen stilstaan 
bij de oorzaken ervan en de rol die de 
financiële wereld hierin speelt, we 
willen vooral ook praten over de 
eventuele kansen die de huidige tijd 
biedt en de mogelijke oplossingen voor 
de kredietcrisis.

Overvloedige liquiditeit en focus op 
rendement oorzaken huidige kredietcrisis
Maar allereerst de vraag hoe het toch 
zover heeft kunnen komen? 
“De oorsprong van de huidige crisis 
ligt in de overvloedige 
beschikbaarheid van liquiditeit in de 
afgelopen jaren, vooral in 2006 en de 
eerste helft van 2007. Dit, in 
combinatie met de focus op 
rendement bij zowel de bank als bij 
de belegger, stuwde de vastgoedprijzen 
overmatig op met als gevolg een 
overwaardering van veel assets. Het 
gevoel dat waardestijging een vanzelf-
sprekendheid was en het gemak 
waarmee goedkoop veel vreemd 
vermogen kon worden aangetrokken, 
maakte dat beleggen in vastgoed als 
vrijwel risicoloos werd ervaren. De 
ontwikkeling van allerlei nieuwe 
creatieve financieringsproducten die 
hoge rendementen beloofden maar de 
directe link naar het vastgoed waarin 
werd belegd erg ondoorzichtig 

maakten, wakkerden de aanloop naar 
de huidige kredietcrisis verder aan. 
Op dit moment is de markt voor 
complexe finan cierings producten dan 
ook na genoeg gesloten. Temeer omdat 
er een soort sneeuwbaleffect ontstaat. 
Gelukkig is FGH Bank altijd sterk bij 
de basis gebleven als het aankomt op 
vastgoedfinanciering, te weten: de 
cashflow en de kwaliteit van zowel het 
object, de locatie als (en in wellicht 
nog sterkere mate dan in het recente 
verleden) de kwaliteit van de 
huurder.” 
“Veelvuldig wordt de vergelijking 
gemaakt met de crisis van 1930 in de 
hoop dat de oplossingen van toen ook 
de oplossingen voor de huidige crisis 
zijn. In mijn optiek zal dat niet zo zijn. 
Qua zwaarte zijn beide crises wellicht 
vergelijkbaar, qua oorzaken echter 
volstrekt niet. Waar de huidige crisis het 
gevolg is van de opgebouwde krediet-
bubbel die vervolgens zijn uitwerking 
op de wereldeconomie niet heeft 
gemist, lag de bron van de crisis in de 
jaren dertig in de reële economie. 
Ditmaal moet derhalve gezocht worden 
naar oplossingen voor het weer op 
stoom krijgen van zowel de reële 
economie als de financiële sector. Want 
waar men medio 2007 nog sprak van 
‘just a little summer breeze’, is dit 
stormpje inmiddels uitgegroeid tot een 
ware orkaan.” 
 
Commitment tonen naar de markt is 
gezamenlijke opdracht vastgoedpartijen
Onder het genot van een tweede kopje 
thee vraag ik Roel naar de invloed van de 
kredietcrisis op het financierings beleid 
van de bank. Is er nog budget beschik-
baar of houdt FGH Bank haar deuren 
gesloten in afwachting van betere tijden? 

Interview Roel van de Bilt

Vastgoedfinanciering 
draait weer om de stenen

Door: Caroline Rohling

Ondanks het feit dat ik wat verlaat ben en me daarom al verontschuldigend aan 
Roel van de Bilt voorstel - kan een mens dat op geen enkele dag van de week 

filevrij naar Utrecht rijden - is het ijs gelijk gebroken. Het kwam hem namelijk wel 
heel goed uit dat ik wat later was. Al pratend over mijn MRE-tijd wandelen we naar 
de vergaderzaal waar de koffie, thee en koekjes al op ons staan te wachten. 
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vaste klanten 
hebben nu 

een streepje voor



“Sinds de tweede helft van vorig jaar is 
een beeld ontstaan dat vastgoed-
financiers ‘gesloten’ zijn danwel dat 
banken niet meer dan 50% willen 
financieren. Maar dit beeld is onjuist. 
Het bankwezen is nog steeds bereid om, 
en kan feitelijk ook niet anders dan, te 
financieren. Wel is het zo dat financiers, 
mede ingegeven door aangescherpte 
regelgeving, veel kritischer zijn 
geworden op individuele proposities. 
Met andere woorden, funding is niet 
meer vanzelfsprekend en niet meer 
tegen spotprijzen beschikbaar. En dus 
moeten banken keuzes maken. 
Bestaande klanten waarmee een sterke 
relatie is opgebouwd, hebben daarom 
een streepje voor op nieuwe klanten. 
De zogeheten ‘prijsshoppers’, partijen 
die recent sterk van de economische 
hoogconjunctuur hebben geprofiteerd 
en de bank zagen als een ‘commodity’, 
ondervinden momenteel de grootste 
problemen als het aankomt op vast-
goed financiering. Zij hebben immers in 
het verleden geen vaste bank relatie 
opgebouwd en dat is in de huidige tijd 
wel een nadeel. Hetzelfde geldt 
uiteraard voor zeer hoog ‘geleveragede 
partijen. Financiering kent weer zijn 
prijs en de opslagen zijn niet gering. De 
kosten van kapitaal zijn simpelweg veel 
hoger geworden.” 

“Ook ten aanzien van de volumes is 
FGH Bank terughoudender geworden. 
Dit is ook de resultante van de huidige 
moeizame syndicaatsmarkt. Doordat de 
transacties de afgelopen jaren vaak zo 
groot waren, moest er regelmatig een 
bankenconsortium aan de pas komen 
om de financiering rond te krijgen. Er 
zijn nu eenmaal grenzen aan wat je als 
financiële instelling uit kan (en mag) 
zetten. Daarmee zijn banken afhanke-

lijker van elkaar geworden, en is deze 
markt erg stroperig geworden als het 
aankomt op de financiering van grotere 
volumes. Dat heeft natuurlijk ook alles 
te maken met het gebrek aan ver-
trouwen tussen banken onderling. Daar 
hebben we ook nog steeds mee te 
maken. De propositie kan nog zo 
hoopgevend zijn en de klant nog zo 
betrouwbaar maar voor de echt grote 
financieringsverzoeken (vanaf zo’n  
E 100 miljoen) is het momenteel een 
lastige markt. In ieder geval wordt van 
partijen een hogere inbreng van eigen 
vermogen gevraagd.”

“Ik wil overigens wel graag bena drukken 
dat voor echt goede projecten - goede 
locatie, hoogwaardige kwaliteit, 
betrouwbare huurders - financiering 
altijd bespreekbaar is. Maar het moge 
duidelijk zijn dat hoe langer de ‘time to 
market’ en hoe zwakker de voor verhuur- 
en/of voorverkoopsituatie hoe lastiger de 

financieringscasus wordt. Grondtrans-
acties en projectont wikkeling financiering 
staan bij ons dan ook momenteel niet 
bovenaan ons wensenlijstje. Maar ik vind 
wel dat we als bankwezen in het 
algemeen de maatschappelijke plicht 
hebben om de markt te steunen.” 

Biedt de huidige markt nog kansen of is 
het alleen maar kommer en kwel? 
“Ik zou in deze moeilijke tijd niet 
willen spreken van kansen. Om als 
bank zonder al te veel kleerscheuren de 
crisis te overleven is het mijns inziens 
belangrijk om te blijven staan voor je 
vaste klanten, om de financieringsdeur 
open te houden (maar uiteraard niet 
tegen elke prijs) en om commitment te 
tonen naar de markt. Vastgoedpartijen, 
ook de financiers, hebben een 
gezamenlijk belang om daar waar 
mogelijk te zoeken naar oplossingen en 
tegelijkertijd te blijven vernieuwen om 
voorbereid te zijn op de toekomst.”
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we gaan weer terug 
naar de basis



Gezonde bankwereld is nodig voor 
gezonde economie
“Ik zie ook nog wel wat verschuivingen 
in het bankwezen ontstaan. Ik denk dat 
banken die van wezenlijk belang zijn 
voor het financiële systeem, zich meer 
zullen bewegen in de richting van 
nutsbedrijven. De grote conglomeraten 
zullen tools moeten ontwikkelen 
waarmee het mogelijk wordt de risico’s 
van de onderliggende onderdelen beter 
te monitoren danwel onderdelen af te 
splitsen opdat een meer transparante 
organisatiestructuur ontstaat. Voor 
gespecialiseerde, relatief kleinschalige 
vastgoedbanken als FGH Bank blijft 
voldoende ruimte bestaan. En tenslotte 
zal de overheid er alles aan doen, zij het 
niet tegen elke prijs, om het bankwezen 
te ondersteunen aangezien de financiële 
sector van cruciaal belang is voor het 
draaiende houden van de economie.” 

Waardestijging blijkt geen vanzelf-
sprekendheid, goedkoop krediet evenmin 
Maar wanneer zal de weg omhoog weer 
worden gevonden? Of zijn de afgelopen 
jaren zo uitzonderlijk geweest dat het 
niet meer dan logisch is dat de 
economie zich op een lager groeiniveau 
zal begeven de komende jaren? 
“In mijn optiek, zullen we gewend 
moeten raken aan een turbulentere 
economie. Als gevolg van de in 
sneltreinvaart toegenomen globalisering 
van de economie, met in haar kielzog de 
bijbehorende wereldwijde geldstromen, 
zullen crises vaker terugkeren. 
Globalisering draagt wat dat betreft 
zowel bij aan snel(ler) economisch 
herstel als aan heftige(r) economische 
neergang. De financiële crisis luidt een 
nieuw tijdperk in. De komende jaren 

zullen banken en financiële instellingen 
overal in de wereld orde op zaken 
moeten stellen. Dat zet ook de 
economische groei onder druk. Zeker 
voor dit jaar zien de verwachtingen er 
niet gunstig uit. De economie wordt een 
behoorlijke klap uitgedeeld. Ook 2010 
zal een kritiek jaar worden. En de 
vastgoedmarkt, die vertraagd reageert op 
de economische ontwikkelingen, staat 
een paar zware jaren te wachten. Door 
de over waardering van vastgoed die de 
afge lopen jaren heeft plaatsgevonden, is 
momenteel sprake van een stokkende 
markt. Het bereiken van prijsovereen-
stemming in een markt die zich 
kenmerkt door afwaarderingen is zeer 
lastig. Daar waar verkopende partijen 
geen genoegen zullen nemen met een 
boekverlies proberen kopende partijen 

op het scherpst van de snede de 
onderhandelingen te voeren. Dit wordt 
uiteraard mede ingegeven door de 
beperktere beschikbaarheid van 
liquiditeit waardoor zij veelvuldiger en 
voor grotere aandelen het eigen 
vermogen moeten aanspreken. Maar 
uiteindelijk zorgt de huidige crisis er wel 
voor dat de vastgoedwereld weer met 
beide benen op de grond komt te staan. 
We keren terug naar een situatie waarin 
de risico’s die samenhangen met 
vastgoed weer een afspiegeling zijn van 
de marktsituatie. Waardestijging blijkt 
geen vanzelfsprekendheid, goedkoop 
krediet evenmin. We gaan weer terug 
naar de basis: de stenen, de 
vastgoedkennis en de ervaring in het 
vastgoedvak. En dat is gelukkig wel een 
positieve ontwikkeling.”

Drs. Roel van de Bilt RBA is directeur 
Vastgoedfinanciering Nederland bij FGH 
Bank. Daarnaast is hij ‘Fellow Financieel 
Risicomanagement’ bij de ASRE. 
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grondtransacties en 
projectontwikkelingfinanciering 
staan niet boven aan ons lijstje



Amvest ontwikkelt met visie én durf woongebieden. Daarom noemen we 

onszelf beleggende ontwikkelaar. In goede samenwerking met partners 

herstructureren we naoorlogse wijken en stadscentra. Ook ontwikkelt 

Amvest compleet nieuwe stadswijken. En we transformeren binnenste-

delijke bedrijventerreinen naar woongebieden. Met onze kennis en kunde 

van integrale gebiedsontwikkeling en -beheer dragen wij bij aan de kwa-

liteit van bestaande en nieuwe woongebieden. We investeren en nemen 

het ontwikkelrisico. Bovendien blijven we als belegger langjarig verbonden 

aan de wijken die we ontwikkelen. Kortom: Amvest is een creatieve en 

kapitaalkrachtige partner. Neem voor meer informatie of het maken van 

een afspraak contact op met Ellen van Borkulo (020 - 430 12 78). Kijk voor 

onze projecten op onze website www.amvest.nl

Ontwikkelaar én belegger
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Je bent altijd optimistisch geweest over de 
kapitaalmarkt, hoe kijk je er nu tegen aan?
Dirk vangt aan: “Ik ben en blijf nog 
steeds optimistisch over de kapitaal-
markt. Het is een interessant vakgebied, 
waar ik graag les in geef. Van mijn 

studenten krijg in deze tijd ook veel 
vragen over de financierings-
constructies, die ik doceer. Wat dat 
betreft verbaast het mij niet dat 
Masterclass hier langs komt om mijn 
visie op de kredietcrisis te horen.”

We zien dat financieringsconstructies als 
MBS in Amerika veel invloed hebben 
gehad op de vastgoedmarkt. Wat zijn 
jouw verwachtingen over de invloed van 
financieringsconstructies voor de 
Nederlandse vastgoedmarkt? 
“Eén van de oorzaken van deze 
kredietcrisis, is dat het securitiseren 
vann (subprime) hypotheken te 
eenvoudig werd in de markt, risico´s 
werden te goedkoop geprijsd. De 
doelstellingen die destijds ten grondslag 
lagen aan securitisatie in de jaren ’70 in 
Amerika zijn in mijn ogen nog steeds 
goed. Het probleem is dat men na 
twintig jaar was ingedut en men 
geleidelijk aan onverantwoordelijk te 
werk is gegaan, met name dus bij de 
subprimehypotheken. Ik zie wel degelijk 
verschil tussen Amerika en Nederland. 
De hypotheekmarkt in Nederland is 
anders, de relatie tussen de banken en 
de huizenkoper is een veel duurzamere 
dan in de Verenigde Staten. Ook is 
vergeleken met Amerika het aanbod op 
de huizenmarkt beperkter. In Nederland 
krijgt de huizenkoper niet zomaar een 
hypotheek. In Amerika kon je bij wijze 
van spreken met je creditcard een huis 
kopen. De vrijblijvendheid bij het 
verstrekken van hypotheken was de 
laatste jaren een probleem geworden, 
men is er daar als een soort junkie 
afhankelijk van geworden. Dus als je 
zorgvuldig met een goede risico-analyse 
securitisatie toepast is daar in mijn ogen 
niks mis mee. De taak van de overheid 
is om vervolgens die risico-analyses ook 
goed te monitoren.” 

Interview met Dirk Brounen; 

“Ik blijf optimistisch”
Door: Annemarie Noordermeer

Dirk Brounen is bekend als docent van de ASRE om zijn optimistische blik 
op de financiële markten en tevens hoogleraar aan de Rotterdam School of 

Management, Erasmus University. Masterclass ging bij hem langs om te horen, 
hoe hij nu met deze kredietcrisis tegen de financiële markten aankijkt.
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Nederland is een soort 
light-versie van Amerika



Is het dieptepunt al geweest?
Dirk ziet ook hierin verschillen tussen 
Amerika en Nederland en vervolgt: “In 
Amerika is een eigen koopwoning the 
American dream. Niet voor niets stond 
in het verkiezingsprogramma van 
George W. Bush eigen woningbezit voor 
elke Amerikaan bovenaan als 
verkiezingsstandpunt verkondigd. Het 
idee over kopen en huren zal 
veranderen. Er zijn onredelijke 
hypotheken verstrekt. De overheid moet 
daar reëel in zijn. Ik vind dat Nederland 
wat dat betreft de lightversie is van 
Amerika. In Amerika is het dieptepunt 
op de hypotheekmarkt wel geweest. In 
Nederland verwacht ik, dat het laagste 
punt van de verkoopprijzen nog niet is 
bereikt, maar Amerikaanse taferelen 
verwacht ik niet. Het grootste probleem 
is het gebrek aan vertrouwen en het 
sentiment. Hier zie je dat de menselijke 
factor om de hoek komt kijken.”

Welke oplossingen zie je voor de crisis en 
wat zou de overheid moeten doen?
Kansen en mogelijkheden om de 
kredietcrisis te lijft te gaan zijn er zeker 
volgens Dirk. “Wat mij betreft gaat de 
kredietcrisis verder dan alleen een 
discussie over de hypotheekrenteaftrek. 
De Nederlandse overheid zou bijvoor-
beeld de huurmarkt meer vrij moeten 
laten. In Amerika heb je als individu op 
de woningmarkt veel meer keuze op de 
huurmarkt. Ons kabinet heeft helaas dit 
punt voor vier jaar onbespreekbaar 
gemaakt. Daarnaast zie ik mogelijkheden 
in nieuwe financierings vormen van 
koopwoningen. Er zou bijvoorbeeld een 
soort put-optie op koopwoningen voor 
het middeldure koopsegment aan 
consumenten aangeboden kunnen 
worden, waarmee een achtervang 
gecreëerd wordt, een soort van aflopende 
Nationale Hypotheek Garantie. Daar 
waar nodig schep je dan in het 
middendure segment vertrouwen en 
neem je de angst weg. Ook kan de 
overheid de Nationale Hypotheek-
garantie ophogen en de overdrachts-
belasting verminderen of afschaffen. 
Maar uiteindelijk ontstaat toch pas het 

echte evenwicht als meer aanbod en 
minder vraag naar koopwoningen 
resulteert in een keten van eerst de oude 
woning verkopen en dan vervolgens pas 
een nieuwe woning kopen. De woning-
markt moet zich weer stabiliseren. Ik 
hoop dat het vertrouwen onder 
consumenten en kopers snel weer 
terugkeert, en ik hoop dat de overheid 
aan hieraan wil gaan bijdragen. De 
economische malheur begint nu voelbaar 
te worden in de woonkamers” 
continueert Dirk . “Voor de MRE-ers 
zie ik het nog niet zo zwart in, managers 
zijn doorgaans vrij zeker van hun brood.  
Dat geldt niet voor de doorsnee 
bouwvakker, die weinig reserves heeft 
opgebouwd. Voor die jongens zie ik het 
somberder in, nu er de komende tijd 
minder verkocht en dus minder 
gebouwd gaat worden.”

Zitten er dan geen positieve punten aan 
deze crisis?
“Ik verwacht dat de markten reëeler 
gaan worden, dat alles wat minder 

vanzelfsprekend zal gaan,” vervolgt 
Dirk. “Wat dat betreft zijn er zeker 
positieve kanten aan deze crisis. Het 
gaat echt niet alleen om de bekende 
varkenscyclus. Risico´s worden veel 
helderder bekeken en dat ervaar ik als 
één van de positieve punten van deze 
crisis. Men zal ook veel meer in gaan 
zetten op kwaliteit. De financiële 
markten worden inzichtelijker. Fouten 
waren tot voor kort niet zichtbaar, 
omdat het zo goed ging. Nu zijn 
bankiers bang voor elke beslissing die ze 
moeten nemen en zie je ook hier hoe de 
menselijke factor een belangrijke rol in 
het geheel speelt. Die dilemma´s vind 
ik fascinerend. En uiteindelijk zullen 
risico´s weer op de juiste waarde 
worden afgeprijsd. Tot slot blijf ik 
gewoon mijn college over securitisatie 
en investment appraisal geven. De 
doelstellingen daarvan zijn nog steeds 
goed. Wat dat betreft ben ik een 
optimist!”

menselijke factor 
speelt belangrijke 
rol in deze crisis
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In de bouw- en vastgoedsector praat 
men dan onder andere over: investeren 
in grote infrastructurele projecten zoals 
in het dok op de Zuidas, energie-
besparingconstructies al dan niet via 
subsidies en/of aftrekmogelijkheden, 
het optrekken van garantieregelingen, 
investeren in duurzaamheid, het 
afschaffen van de overdrachtsbelasting, 
het weer beëindigen van de vennoot-
schapsbelasting voor corporaties enz. 
Tegelijkertijd voelt men ook de 
noodzaak al lang bestaande knelpunten 
weg te nemen, bijvoorbeeld om door 
het gefaseerd afschaffen van de 
hypotheekrenteaftrek de gestrande 
woningmarkt weer vlot te trekken. En 
natuurlijk worden de effecten van de 
verschillende maatregelen doorgerekend 
voor hun bijdrage aan het herstel van 

de economie. Dan blijkt dat inves-
teringen in de bouw vanwege beperkte 
weglekeffecten een hoge multiplier 
hebben (van meestal rond de 1,5). En 
zo weten wij ook dat loons verlagingen 
averechts werken. Waarom aarzelt de 
politiek dan zo, kan men zich afvragen. 

Men moet evenwel niet vergeten dat 
het tijdens een recessie vooral gaat om 
een herstel van het vertrouwen. Een 
recessie heeft namelijk een grote 
psychologische basis. Als u van de 
schrik vanaf nu nooit meer een nieuwe 
auto, computer, mobieltje, meubels, 
kleding zou kopen en de vastgoed-
borrel- en eetcultuur voor altijd vaarwel 
zou zeggen dan verergert u de recessie 
en krijgt u naar verloop van tijd ook 
een ‘middeleeuwse’ economie. 
Natuurlijk zijn er helaas partijen die 
gedwongen worden de tering naar de 
nering te zetten, maar de mode om te 
gaan bezuinigen als dit nog niet nodig 
is werkt hier averechts. De collega’s die 
nu toch de economie in Cannes op het 
Mipim hebben ondersteund verdienen 
daarom lof. Maar als men geen 
vertrouwen in de toekomst heeft dan is 
het doorgaan op de oude voet 
makkelijker gezegd dan gedaan. Want 
het is rationeel om op toekomstige 
zware tijden te anticiperen door van te 
voren reserves te vormen. Juist vanwege 
de psychologische kanten aan een crisis 
is het actief stimuleren van de economie 
ook zo lastig. 

Deze gedachte is zeker niet nieuw. Zo 
besefte ‘good old’ Keynes (1883-1946) 
ook al dat tegen een recessie niet erg 
veel te doen is. Renteverlagingen en een 
geldcreatie zullen naar zijn mening niet 
erg helpen vanwege de geringe rente-
elasticiteit van investeringen en doordat 
het extra geld toch zal worden opgepot 
(de zogeheten liquiditeitsval). De 
investeringen worden namelijk in 
belangrijke mate bepaald door 
vertrouwensfactoren en de animal 
spirits van ondernemers. Een vergroting 
van de overheidsuitgaven en het 
uitvoeren van openbare werken 
gefinancierd met overheidsleningen 
zouden wel beperkt kunnen helpen, 
maar ook kunnen ze een nadelige 
invloed hebben op het vertrouwen. Een 
toeneming van overheidsschulden en/of 
een geldcreatie door de overheid om die 
uitgaven te kunnen doen is immers niet 
erg vertrouwenswekkend. Een 
economisch herstel vraagt volgens 
Keynes primair om een terugkeer van 
vertrouwen. En daarmee is vooral tijd 
gemoeid. Alle mogelijke stimulerings-
maatregelen zouden derhalve vooral 
door de bril van het vertrouwen moeten 
worden beoordeeld. In dat kader is er 
zeker veel mogelijk. Roosevelt’s New 
Deal is hiervan een schoolvoorbeeld en 
Obama lijkt dit goed te hebben 
begrepen. Nu de Nederlandse politiek 
nog! Maar zoals dat voor veel geldt: 
begin bij uzelf! Verhoog nu het zakgeld 
van uw kinderen; in de meeste gevallen 
spenderen zij meer van hun inkomsten 
dan u. En ik kan u toch echt de 
nieuwste IPhone aanbevelen. Verder is 
een extra vastgoedopleiding zeker te 
zien als een duurzame investering met 
een hoge multiplier. En tenslotte, help 
uw collega’s die het tijdelijk zwaar 
hebben. Maar voor de rest is het vooral 
een kwestie van gewoon uitzieken.

Is gewoon uitzieken 
ook een optie?

Op het moment van schrijven buitelen de politieke partijen over elkaar 
heen wat betreft oplossingen voor de huidige crisis en recessie. Iedere 

belangengroepering heeft zo zijn wensenlijstje. Voorstellen voor stimulerings-
programma’s zijn er te over. 
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Beleggers in vastgoed worden daar als 
eerste door geraakt in hun vermogens-
positie. Negatief indirect rendement is 
echter niet hun enige zorg. Ook het 
directe rendement wordt bedreigd. De 
crisis in de financiële markten is immers 
overgeslagen naar de rest van de 
economie. Dit heeft tot gevolg dat 
huurders onder druk komen te staan en 
de huur mogelijk niet meer kunnen 
opbrengen. Indien een huurder in 
faillissement terecht komt, zal het onder 
de huidige marktomstandigheden vaak 
niet eenvoudig zijn een nieuwe huurder 
te vinden. Een vastgoedbelegger met 
FBI-status kan daarnaast extra hard 
getroffen worden. Indien de 
waardevermindering ertoe leidt dat de 
financieringsgrens van 60% van de 
boekwaarde wordt overschreden, gaat 
de FBI-status in principe verloren. Het 
0% VPB-tarief is dan niet langer van 
toepassing. In plaats daarvan dient 
volgens het normale tarief afgerekend te 
worden, met alle nadelige gevolgen van 
dien.

Vastgoedbeleggers, zowel kleine 
beleggers als de grotere fondsen, 
kunnen door dit alles in zwaar weer 
terecht komen. Verkoop van het 
vastgoed is doorgaans niet aantrekkelijk, 
omdat meestal slechts met aanzienlijk 
verlies verkocht kan worden. Voor een 
bank kan dit aanleiding vormen 

opzegging en opeising van krediet te 
overwegen. Kan de bank dit steeds 
zonder meer doen of zou de belegger 
zich daar onder omstandigheden tegen 
kunnen verzetten?

De Kredietrelatie
In de regel hebben beleggers hun 
vastgoed voor tussen 50% en 80% van 
de marktwaarde bancair gefinancierd. 
De hoofdverplichtingen voortvloeiend 
uit de financiering zijn voor de belegger 
vanzelfsprekend betaling van rente en 
aflossing van de hoofdsom. Daarnaast 
worden doorgaans verplichtingen in de 
leningdocumentatie opgenomen ter 
beperking van het risico dat de rente en 
aflossing niet plaatsvindt. Dan moet in 
de eerste plaats gedacht worden aan 
verstrekking van zekerheden, zoals 
ingeval van vastgoedfinanciering een 
recht van hypotheek op het aanges-
chafte pand. De doorgaans toepasselijke 
Algemene Bankvoor waarden (‘ABV’) 
geven de bank voorts het recht tijdens 
de looptijd van de financiering zonodig 
aanvullende zekerheden van haar 
“cliënt” verlangen: 

De cliënt is verplicht desge vraagd 
voldoende zekerheid te stellen 
voor de nakoming van zijn 
bestaande verplichtingen jegens 
de bank. Is een gestelde zekerheid 
onvoldoende geworden, dan is de 
cliënt verplicht desgevraagd die 
zekerheid aan te vullen of te 
vervangen. (…) De omvang van 
de gevraagde zekerheid dient in 
redelijke verhouding te staan tot 
het beloop van de desbetreffende 
verplichtingen van de cliënt 
(Art 20 ABV).

De financieringsdocumentatie bevat 
daarnaast vaak financiële ratio’s die de 
leningnemer in acht moet nemen, niet 
alleen bij het aangaan van de 
financiering maar vooral ook gedurende 
de looptijd daarvan. Bekend zijn de 
Loan to Value ratio (‘LTV-ratio’) en de 
Debt Service Cover Ratio (‘DSC-
ratio’). De LTV-ratio geeft de 
verhouding weer tussen de hoogte van 
de verstrekte lening en de waarde van 
het vastgoed waarvoor de lening is 
verstrekt. De DSC-ratio ziet op de 
verhouding tussen het resultaat van de 
onderneming en haar 
financieringslasten (rente en aflossing). 
De gedachte achter de ratio’s is dat 

Beleggers en hun banken 
in de crisis: 

uitzitten of uitwinnen?
Door: Mr. Berth Brouwer

De afgelopen maanden is in de media vele malen melding gemaakt van 
aanzienlijke afwaarderingen van vastgoedportefeuilles. Hoewel niet voor 

alle vastgoedcategorieën een vast percentage valt aan te wijzen, zijn vrijwel alle 
betrokkenen in de vastgoedmarkt het erover eens dat commercieel vastgoed de 
afgelopen periode aanzienlijk in waarde is gedaald. 
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het is de vraag of een bank 
het krediet mag opzeggen



indien de leningnemer deze in acht 
neemt, het risico dat rente en aflossing 
kan betalen wordt gereduceerd. Zakt de 
leningnemer onder de voorgeschreven 
ratio’s en geen herstel wordt 
gerealiseerd, dan wordt de lening (na 
tevergeefse ingebrekestelling) opeisbaar.
De huidige waardeverminderingen van 
vastgoed kunnen ertoe leiden dat een 
belegger door één of meer 

overeengekomen ratio’s zakt, ook al zijn 
er geen problemen met de huurder. De 
LTV-ratio is bijvoorbeeld onafhankelijk 
van de cashflow van de leningnemer. 

Het is de vraag of een bank het krediet 
mag opzeggen als de LTV-ratio te laag 
is geworden, terwijl de belegger nog 
steeds aan zijn rente- en aflossings-
verplichtingen kan voldoen.

Kredietopzegging
De opzeggingsbevoegdheid van de bank 
wordt in de AVB aldus omschreven:

“Indien de cliënt na ingebreke-
stelling tekortschiet in de 
nakoming van enige verplichting 
jegens de bank, is de bank 
bevoegd haar vorderingen op de 
cliënt door opzegging 
onmiddellijk opeisbaar te maken. 
Zodanige opzegging dient 
schriftelijk te geschieden en de 
reden van de opzegging te 
vermelden (art. 21 ABV)”.
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vastgoedbelegger met FBI-status 
wordt extra hard getroffen



Dit is een ruime bevoegdheid. Immers 
de niet-nakoming van “enige 
verplichting jegens de bank” kan 
opzegging al rechtvaardigen. Een te lage 
LTV ratio is in principe al een tekort-
koming. Dit neemt niet weg dat de 
bank haar bevoegdheid tot opzegging 
zorgvuldig dient te gebruiken. Artikel 2 
AVB geeft daarvoor een belangrijke 
norm:

“De bank dient bij haar 
dienstverlening de nodige 
zorgvuldigheid in acht te nemen. 
Zij zal daarbij naar beste 
vermogen met de belangen van 
cliënt rekening houden (…).”

In lagere rechtspraak is deze 
zorgvuldigheidsnorm nader 
vormgegeven in het licht van de 
opzeggingsbevoegdheid. Ook indien de 
bank volgens de bewoordingen van de 
kredietovereenkomst zonder meer 
bevoegd is het krediet op te zeggen, 
heeft opzegging niet altijd het beoogde 
resultaat. De eisen van redelijkheid en 
billijkheid kunnen onder omstandig-
heden meebrengen dat opzegging 
slechts tot een rechtsgeldige beëindiging 
van de overeenkomst leidt, indien een 
voldoende zwaarwegende grond voor 
opzegging bestaat. Daarbij is van belang 
te onderkennen dat vanwege haar 
maatschappelijke functie een bijzondere 
zorgplicht op een bank rust. Hoever 
deze reikt, hangt af van de omstandig-
heden van het geval. Voor een krediet-
opzegging impliceert dit dat deze ten 
minste zal moeten voldoen aan de eisen 
van proportionaliteit en subsidiariteit, 
aldus nog steeds de rechtspraak.
Aan de hand van de specifieke 
omstandigheden van het geval moet 
bepaald worden of de bank het krediet 
onmiddellijk mag opzeggen. De bank 
moet er daarbij steeds op letten dat de 
opzegging niet disproportioneel is in 
het licht van de tekortkoming en of zij 
haar belangen ook voldoende kan 
beschermen met een minder vergaande 

maatregel dan opzegging, zoals 
bijvoorbeeld het verlangen van 
aanvullende zekerheden. 

Beschouwt men een schending van 
uitsluitend een LTV-ratio in het licht 
van deze criteria, dan ligt het gezien de 
strekking van de ratio voor de hand 
eerst te bezien in welke mate dit tot 
minder krediet waardigheid van de 
leningnemer heeft geleid of tot een 
hoger kredietrisico voor de bank. Dit 
kan aan in aanmerke lijke mate aan de 
orde zijn, maar hoeft niet per definitie 
zo te zijn. Heeft de bank voldoende 
(andere) zekerheden ter dekking van 
haar vorderingen, dan hoeft van een 
relevante wijziging van het kredietrisico 
geen sprake te zijn. Ook speelt een rol 
of te verwachten valt dat de waarde van 
het vastgoed nog verder zal dalen, 
waardoor het kredietrisico voor de bank 
verder kan oplopen. Indien er geen 
reden is te veronderstellen dat de 
huurder binnenkort niet meer aan zijn 
verplichtingen zal kunnen voldoen en 
evenmin andere omstandigheden zijn 
die aanleiding geven te veronderstellen 
dat de belegger in financiële 
moeilijkheden komt, is denkbaar dat 
een bank niet onmiddellijk mag 
opzeggen, maar de belegger een 
redelijke termijn zal moeten gunnen 
om oplossingen te zoeken, zoals 
bijvoorbeeld versterking van zijn eigen 
vermogen of herfinanciering.

In de rechtspraktijk staat de vraag of een 
bank bij tekortkoming van de 
leningnemer de bevoegdheid heeft het 
krediet op te zeggen, niet vaak serieus ter 
discussie. De formulering van artikel 21 
ABV  (niet nakoming van “enige 
verplichting”) legt de lat niet hoog. De 
discussie spitst zich doorgaans toe op de 
vraag op welke wijze de bank van haar 
opzeggingsbevoegdheid gebruik maakt. 
De zorgvuldigheid die de bank daarbij 
in acht moet nemen laat zich met name 
vertalen naar de toegepaste opzeg-
termijn. Over het algemeen zal de 
opzeggingsbevoegdheid voldoende 
zorgvuldig en overeenkomstig de eisen 

van redelijkheid en billijkheid 
uitgeoefend worden, indien gelet op alle 
omstandigheden van het geval een 
redelijke opzegtermijn in acht is 
genomen. Als er slechts de LTV-ratio te 
laag is, dan zal de bank naar mijn 
oordeel de belegger een zodanige (opzeg)
termijn moeten gunnen, dat de belegger 
redelijkerwijs voldoende tijd heeft om 
maatregelen te treffen vooruitlopend op 
het einde van het krediet.

Uitwinning van hypothecaire 
zekerheden
Als na rechtsgeldige beëindiging het 
krediet opeisbaar is geworden en de 
belegger vervolgens niet over voldoende 
middelen beschikt om tijdig tot 
algehele aflossing over te gaan, zal de 
bank tot uitwinning van het verbonden 
vastgoed willen overgaan. Ook dan rijst 
de vraag of zij daar zonder meer toe 
bevoegd is, indien de opzegging 
uitsluitend was gegrond op een te lage 
LTV-ratio als gevolg van waarde-
vermindering van het vastgoed en 
verkoop daarvan daarom maar weinig 
zal opbrengen?

Volgens de wet mag de bank tot 
uitwinning van het verbonden vastgoed 
overgaan, zodra de belegger in verzuim 
is met zijn verplichting tot algehele 
aflossing. De hypotheekakte heeft zelfs 
executoriale kracht. Dit betekent dat de 
bank geen nader rechterlijk vonnis 
nodig heeft om het vastgoed te 
executeren. Men kan zich echter 
afvragen of een belegger zich tegen 
executie zou kunnen verzetten omdat in 
de huidige marktomstandig heden het 
vastgoed slechts tegen een veel lagere 
prijs verkocht kan worden dan de bank 
en de belegger tot voor kort dachten.

Krachtens de wet kan degene aan wie 
een bevoegdheid toekomt, deze niet 
inroepen voor zover hij haar misbruikt. 
De wet noemt als voorbeeld van 
misbruik het geval dat men, gezien de 
onevenredigheid tussen het belang bij 
de uitoefening en het belang dat 
daardoor wordt geschaad, naar 
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redelijkheid niet tot die uitoefening had 
kunnen komen. Volgens de Hoge Raad 
gaat het hierbij om gevallen waarbij 
degene die de bevoegdheid uitoefent die 
onevenredigheid kent of behoort te 
kennen.
Uit de jurisprudentie blijkt dat 
misbruik van recht niet snel wordt 
aangenomen. De uitoefening van de 
bevoegdheid moet in hoge mate 
onbillijk uitpakken. De hoofdregel is 
dat de bank het verhypothekeerde goed 
mag uitwinnen om haar opeisbare 
vordering te innen, ook als de belegger 
daardoor schade lijdt. Slechts in 
uitzonderlijke gevallen zou misbruik 
van recht denkbaar kunnen zijn, 
bijvoorbeeld indien enerzijds de bank 
haar positie door uitwinning niet 
verbetert, en anderzijds de belegger 
ernstige schade lijdt die hij bij het 
achterwege blijven van uitwinning niet 
zou lijden. 

Als de belegger kan aantonen dat de 
LTV-ratio door stijging van de 
marktwaarde van het pand zal herstellen 
en dat hij zijn rente- en 
aflossingsverplichtingen zal kunnen 
blijven voldoen, zou die uitzondering 
aan de orde kunnen zijn. Het bewijs zal 
in de praktijk echter meestal niet 
eenvoudig zijn te leveren. Slaagt de 
belegger er op de valreep alsnog in zijn 
eigen vermogen te versterken, dan zou 
dit in de belangenafweging eveneens in 
zijn voordeel dienen mee te wegen. Hoe 
een rechter in een concreet geval 
hiermee zal omgaan is niet eenduidig 

aan te geven nu er weinig jurisprudentie 
op dit vlak beschikbaar is.

Aanpassing afspraken?
Het blijkt dat banken in de praktijk 
nauwelijks tot opzegging van krediet 
overgaan vanwege schending van LTV-
ratio’s. Het heeft er alle schijn van dat 
banken in de enkele schending van 
LTV-afspraken onvoldoende aanleiding 
zien om tot opeising van de lening en 
executie van het vastgoed over te gaan. 
Vaak zal meespelen dat de schuld niet 
altijd volledig geïnd kan worden en 
gedwongen verkoop van het verbonden 
vastgoed in de huidige markt 

onvoldoende zal opleveren. Mogelijk 
vinden banken hun belangen niet, 
althans niet optimaal gediend met  
uitwinning van vastgoed. 
In onderhandelingen met de bank zou 
een belegger een dergelijke positie van 
de bank mogelijk kunnen aangrijpen 
om in goed overleg tot aanpassing van 
afspraken te komen.

Berth Brouwer

Advocaat/Senior Counsel
Corporate Real Estate  
Boekel De Nerée N.V.

19

banken gaan 
nauwelijks over tot 
opzegging bij te lage 

LTV-ratio



En, was het toch nog gezellig in Cannes?
“Het was anders in Cannes, niet per se 
gezelliger of minder gezellig, maar 
anders”, vertelt Nicole Maarsen. 
“Minder uitspattingen, meer inhoud. 
Natuurlijk is veel gesproken over de 
crisis en daarbij is het interessant te 
ervaren hoe partijen verschillend 
kunnen reageren op dezelfde pro-
blemen. Dat geldt voor ontwikkelaars, 
beleggers maar ook voor bijvoorbeeld 
gemeenten. De manier waarop 
Amsterdam en Rotterdam met de crisis 
omgaan bijvoorbeeld is volstrekt anders. 
En natuurlijk werd ons ook de vraag 
gesteld hoe wij ervoor staan.”

Laten we straks praten over Ajax-
Feyenoord. Hoe staat de Maarsen Groep 
er voor?
“Goed, het voordeel van een ont-
wikkelende belegger is dat de cashflow 
uit de beleggingsportefeuille onder 
andere ingezet wordt ten behoeve van 
de investeringen in  de ontwikkeltak. 
En onze portefeuille staat er goed voor, 
zorgt -vooralsnog- voor een constante 
huurstroom die ons in staat stelt om op 

het juiste moment voor de juiste 
herontwikkeling te kiezen. Een deel van 
onze portefeuille is immers voor her-
ontwikkeling aangekocht. Daarnaast 
hebben we vlak vóór de crisis onze 

beleggingsportefeuille geherfinancierd 
bij een drietal verschillende banken. We 
hebben inmiddels goede relaties met 
deze banken en voorkomen zo dat we 
van één partij afhankelijk zouden 

worden. Die diversificatie 
werpt nu al zijn vruchten 
af. Over het algemeen 
hebben we geen moeite 
om onze projecten 
gefinancierd te krijgen. 
Dat betekent overigens 
niet dat er voor ons niets 
veranderd is. Ook onze 
acquisitie suddert op een 
laag pitje. Ik geloof 
namelijk nog niet dat de 
bodem van de crisis bereikt 
is. Wij gebruiken deze 
periode dan ook om onze 
portefeuille nogmaals tegen 
het licht te houden en met 
grotere regelmaat opnieuw 
te waarderen. We hebben 
onze loan to value 
inzichtelijk maar besluiten 
pas over nieuwe acquisities 
als er meer duidelijkheid 
bestaat over het acteren 

van de banken in de toekomst.”

Je zegt nadrukkelijk dat de portefeuille  
-vooralsnog- voor een constante huur-
stroom zorgt. Verwacht je problemen?
“Ik maak me wel zorgen over de ge volgen 
van een mogelijk aan houdende crisis op 
de zogenaamde reële economie’, licht 
Maarsen toe. Ik vrees dat het midden- en 
kleinbedrijf nog wat klappen te verduren 
zal krijgen, voor hen is de bodem van de 

Interview Nicole Maarsen

Het moet structureel anders
Door: Alexander van Trigt

Alsof er nog niet genoeg over de crisis is gesproken. Een dag na de MIPIM 
sprak MRE Masterclass met Nicole Maarsen, directeur van ontwikkelende 

belegger de Maarsen Groep, over de economische crisis, de strategie van het 
bedrijf om de negatieve gevolgen te pareren en de oplossingen. ‘Om meerdere 
redenen moet het structureel anders.’
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crisis nog niet in zicht. En aangezien een 
deel van onze huurders kleine tot 
middelgrote ondernemingen betreft zal  
dat gevolgen kunnen hebben voor onze 
cashflow. Tegelijkertijd kunnen we in 
deze tijden de banden met onze huurders 
ook verder aantrekken. In de 
kantorenmarkt zijn wij als ontwikkelende 
belegger voor huurders sowieso minder 
bedreigend dan een ‘échte’ ontwikkelaar. 
Huurders zijn immers verzekerd van een 
afnemer van het pand en weten dat wij 
voor een lange periode eigenaar blijven. 
Deze crisis leert ons ook dat de rol van 
de huurder sterker zal worden. Wij zien 
dat als een positieve ontwikkeling. In de 
scherpe concurrentiestrijd tussen 
ontwikkelaars van de afgelopen jaren 
kwam de huurder immers niet altijd als 
winnaar uit de bus.”

Gaat die rol van huurders dan veranderen?
“Zeker”, antwoordt Maarsen beslist. 
“We zullen huurders nog  serieuzer 
moeten nemen. Het gaat er niet om 
huurders met incentives te verleiden te 
kiezen voor een locatie of gebouw, dan 
krijgt ‘ie toch het gevoel dat de huursom 
eigenlijk te hoog is, maar veel meer om 
vanuit gelijkwaardigheid samen op te 
trekken om hun huisvesting te realiseren. 
Geef huurders inzicht in de ins en outs 
van het project, ook in financieel 
opzicht. Het zal leiden tot meer begrip 
tussen partijen over elkaars belangen en 
de vertrouwensband versterken. De roep 
om transparantie in de sector klonk door 
de recente gevallen van vastgoedfraude al 
luidt, maar zal door de economische 
crisis nog veel harder gaan klinken. Om 
meerdere redenen moet het dan ook 
structureel anders.”

Transparantie als oplossing van de crisis?
“Ja, huurders zien ontwikkelaars steeds 
meer als middel om nieuwe huisvesting 
te realiseren. We kunnen daarbij alleen 
toegevoegde waarde leveren als we 
transparant zijn en projecten vooral 
samen realiseren. Samen met huurders, 
met gemeenten, met andere 
commerciële partijen. Iets wat wij al 
jaren gewend zijn te doen.”

Samen met de gemeente, akkoord. Maar 
zijn de gemeenten nu voldoende aanwezig?
“Daar komen we dan toch op Ajax-
Feyenoord.  Ik vind dat lokale overheden 
zich actiever zouden kunnen opstellen 
om de crisis het hoofd te bieden. Over 
het algemeen reageren gemeenten traag 
op de veranderde markt en blijven 
maatregelen als uitgestelde afname en 
pionierskortingen te lang achterwege. 
Ook gemeenten zullen zich coöperatief 
en vooral transparant moeten opstellen. 
Maar de ene gemeente is de andere niet. 
De gemeente Rotterdam neemt 
bijvoorbeeld een actieve houding aan, 
heeft een aanvalsplan opgesteld om de 
crisis te lijf te gaan en communiceert 
goed met de markt. In Amsterdam 
daarentegen blijft het nog stil.” 

En de woningmarkt? Gaat de Maarsen 
Groep zich door de crisis nu ook op de 
markt voor starterswoningen begeven?
“Nee, wij blijven woningen ontwikkelen 
in het middeldure en dure segment. Er 
blijft sprake van een kwalitatief 
woningtekort in Nederland dus schatten 
wij de verhuur van woningen in die 
segmenten onveranderd goed in. Zo 
gaan we gewoon door met de bouw van 
het Boefterrein in Hilversum (zie foto) 
waar we 28 luxe huurwoningen 
realiseren. Wat me wel intrigeert is de 
markt voor studentenwoningen, maar 

dat staat in feite los van de crisis. Het 
kan toch niet zo zijn dat we er niet in 
slagen om kwalitatief goede 
studentenwoningen te realiseren voor 
een redelijke prijs? Volgens ons is 
huisvesting in gestapelde containers 
geen antwoord op de vraag. Wij zoeken 
nog naar een briljante oplossing binnen 
de grenzen van de normen voor sociale 
woningbouw versus vrije sector. Goede 
ideeën zijn altijd welkom!”

Horen er wel andere producten bij de crisis?
“Voor ons veranderen de producten niet 
wezenlijk. We willen nog steeds goede 
producten realiseren in een mooie 
om geving. We zoeken het daarbij niet in 
enorme aantallen of vierkante meters. 
Wij geloven nadrukkelijk ook in 
kleinschalige projecten die met liefde 
voor het vak -en de huurders!- zijn 
gemaakt. Kijk naar onze ontwikkeling 
aan de Maassluisstraat in Amsterdam of 
onze eigen kantoor huis vesting in het 
Cuserpark aan de Amstel veen seweg (zie 
foto’s), kleinschalige kantoorgebouwen, 
op de menselijke maat toegesneden, 
transparant van opzet en grenzend aan 
groen. Wij blijven bouwen aan die 
mooie omgeving, crisis of geen crisis.”
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Wat dacht je de afgelopen maanden?
Jacques Craenen: “In de 2de helft van 
2008 stelde ik me al vragen als: wat 
betekent deze nieuwe werkelijkheid voor 
ons in termen van strategie en relaties? 
Wat kan ik leren van deze signalen en 
het verleden in de executive 
searchbranche? Welke kansen biedt deze 
nieuwe situatie mij?. Het spreekt voor 
zich dat de hevigheid en de breedte van 
de financiële crisis ook mij heeft verrast. 
Nu, maanden verder, ben ik weer bezig 
met het neerzetten van nieuwe 
strategieën voor het maken van business. 
Bovendien baseren we de inzet van onze 
middelen niet enkel op de huidige, 
maar ook op toekomstige marktposities, 
zo’n 2 a 3 jaar vanaf nu.”

Na 2010 en verder
“Wat me opvalt is, dat toen ik eind jaren 
’80 mijn eerste baan in het vastgoed 
kreeg, de bouw- en vastgoed markt nog 
sterk met elkaar verweven waren. In de 
jaren negentig is door de intrede van 
vastgoedfinanciering en de opkomst van 
leveraging met name voor de project-
ontwikkeling en de beleggers de bouw op 
afstand gekomen en gingen de beleggers 
nadrukkelijk vastgoed als asset waarderen. 
Na 2000 is de financiering van vastgoed 
in een soort Haute Finance cyclus terecht 

gekomen die zijn Waterloo nu heeft 
gevonden.  Met dit in het 
achterhoofd denk ik dat de vastgoed-
markt in de toekomst er anders uit 
zal zien. In elk geval meer 

transparantie. Dit heeft ook te maken 
met het feit dat de jongere generatie 

van vastgoed professionals die nu richting 
het managementniveau gaan, en die voor 
het eerst echt geschoold zijn in vast-
goedaspecten (WO, MRE, RBA, MSRE 
e.d.) er anders mee om zullen gaan.” 

Wat betekent deze tijd voor Escalier?
Voor Escalier komen de opdrachten nog 
steeds door, vervolgt Craenen. “De 
versterkte focus vanaf begin 2008 op het 
hogere management en directie kader 
doet ons goed. Naast onze bekende 
werkvelden van project ontwikkeling, 
financieringen en beleggingen, zie ik 
duidelijke kansen voor ons weggelegd 
bij de advisories van de vastgoedwereld.

Onze kracht daarbij is echt weten wat er 
speelt binnen de markt en de organisatie 
evenals de inhoud van een positie. Dat is 
onze grote toegevoegde waarde. Wij 
zoeken daarom steeds naar authentieke 
personen als kandidaten. Zij maken het 
verschil door tussen de collega’s te staan 
in plaats van erboven. Zo bemerken we 
al een tijdje de tendens bij managers dat 
zij niet meer het belang van het individu 
voorop stellen, maar de dienstbaarheid 
aan de organisatie.”

En voor Belfort?
Craenen “De komst van mijn partner 
Karel Zieleman in  de zomer van 2008, 
brengt een versnelling in de uitbouw van 
het kantoor en in het bijzonder voor 
Belfort Vastgoedbestuurders, welk bedrijf 
zich hoofdzakelijk richt op statutaire 
directies, Raden van Bestuur. Zijn 
netwerk binnen financiers en adviseurs is 
grotendeels complementair aan mijn 
netwerk binnen de project ontwikkelings- 
en beleggers wereld. Onze dagelijkse taak 
is het vertalen van bedrijfsstrategieën 
naar mens en kunde en dat niet alleen 
voor solitaire posities; ook voor opbouw 
van teams. Momenteel voeren wij een 
dergelijke opdracht uit voor een van de 
grote ‘advisories’.”

Tot slot, heb je nog een overdenking voor 
onze MRE’ers?
Leiders en managers
“Natuurlijk. Een mooie uitspraak die ik 
onlangs las was deze: ‘Weet je het verschil 
tussen een manager en een leider?’ Een 
manager leidt zijn manschappen door het 
bos, een leider zegt dat dit het verkeerde 
bos is. Dat zijn, zoals ik ze noem, de 
‘machers’ die men nu zoekt.” 

Interview Jacques Craenen

De nieuwe werkelijkheid
Door: Annemarie Noordermeer

22

weet je het verschil tussen 
een manager en een leider?

gesprek met Jacques Craenen (MRE jaargang 
‘96), partner bij Escalier Executive Search en 

Belfort Vastgoedbestuurders uit Naarden-Vesting, 
over hoe hij als headhunter de economische crisis 
ervaart en zijn reactie daarop.
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Hamit Karakus wil gelijk al de ophef 
over de kredietcrisis nuanceren. “Dit is 
niet de eerste belemmering op de 
woningmarkt. Tot voor kort had de 
markt last van hoge bouwkosten 
waardoor een goede ontwikkeling een 
uitdaging was. Ook heeft de markt in 
het verleden veel hogere rente percentages 
gekend waardoor de betaal baarheid van 
woningen voor met name starters onder 
druk stond. We zitten nu in een periode 
waarin de rente historisch gezien aan de 
lage kant zit. De woningprijzen zijn de 
afgelopen jaren ook niet bovenmatig 
gestegen waardoor de betaalbaarheid 

verbeterd is. Dit biedt voor starters nu 
goede kansen. De startersmarkt en de 
huurmarkt zijn in Rotterdam ook nog 
goed in beweging. Dat komt ondermeer 
omdat starters geen woning hoeven te 
verkopen en dus sneller kunnen beslissen 
over de aankoop.” 

Kortom Karakus ziet genoeg kansen in 
de huidige markt. “De gezinsver-
dunning gaat door en in Rotterdam 
blijft vervanging van de achterstallige 
bestaande woningvoorraad noodzakelijk 
waardoor zonder maatregelen een groot 
tekort aan woningen ontstaat. 

Rotterdam blijft dan ook de productie 
aanjagen en binnenstedelijk bouwen 
stimuleren. Een ding is zeker: over 2 jaar 
zullen de prijzen in Rotterdam weer 
gaan stijgen want er blijft dan grote 
behoefte aan woningen en de huur-
markt gaat nu ook gewoon door.” 

Maar ook Karakus erkent dat het 
gebrek aan financiering en consu-
mentenvertrouwen nu voor een grote 
uitdaging in de productieketen zorgt. 
“Het is een optimale beleggingsmarkt 
doordat op langere termijn de vraag 
aanwezig is en de prijzen nu laag zijn 
maar de beleggers kunnen moeilijk in 
beweging komen. Ook corporaties 
hebben het moeilijk omdat ze hun 
financiering uit verkoop van 
huurwoningen halen en dat is in deze 
markt niet eenvoudig. Je ziet nu dat de 
samenhorigheid terugkomt. Iedere 
schakel in de keten is nodig maar 
iedereen moet ook genoegen nemen 
met een hele kleine marge. De rotte 
appels en de gelukzoekers gaan er uit en 
de goede en professionele partijen 
blijven over. De markt is realistisch 
geworden. Dat zag je ook op de laatste 
vastgoedbeurs in Cannes. 
Maar als je realistisch bent is het risico nu 
niet groter dan een paar jaar geleden. 
Vanuit de gedachte dat de prijzen over 2 
jaar weer fors stijgen is het gek dat er nu 
niet begonnen wordt aan grote 
ontwikkelingen die een bouwtijd van 3 
tot 4 jaar kennen. Dan blijkt de 
financiering bij banken het grote 
probleem. Waar banken in het verleden al 
genoegen namen met een voorverkoop 
van 20% is die eis nu 70% geworden. 
Ook worden strengere eisen gesteld aan 
de inbreng van eigen vermogen. Voor een 
project met een bouwtijd van 4 jaar haal 

Interview wethouder Hamit Karakus

Oplossingen voor de crisis 
uit Rotterdam

Door: Dennis Damink

In landelijke berichten over kansen en oplossingen in de kredietcrisis wordt 
Rotterdam vaak genoemd als stad die op de haar bekende manier de crisis te lijf 

gaat. Verantwoordelijk wethouder voor Wonen en Ruimtelijke Ordening in 
Rotterdam is Hamit Karakus. Alle reden voor Masterclass om in dit themanummer 
over oplossingen voor de kredietcrisis Hamit Karakus te bevragen over zijn visie.
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Rotterdam biedt perspectief 
Een pakket maatregelen als eerste antwoord van de gemeente Rotterdam op de 
gevolgen van de economische crisis en de gevolgen daarvan voor Rotterdam en 
de Rotterdammers.
• Actieve bemiddeling naar werk;
• Offensief van opleiding en scholing; 
• Aanjagen Rotterdamse economie; 
• Een duw in de rug van de bouwproductie; 
• Versnellen van investeringen in infrastructuur en eigen vastgoed;
• Voorkomen armoedeval en schuldproblematiek. 

een duw in de rug van de bouwproductie
Rotterdam zet het erfpachtinstrumentarium actief in om projecten in de fysieke 
sector een duw in de rug te geven. Door grond aan te kopen van ontwikkelende 
partijen komt geld vrij dat gebruikt kan worden om projecten die belangrijk zijn 
voor de stedelijke ontwikkeling en Rotterdamse economie te financieren. De 
gemeente reserveert in totaal 200 miljoen euro voor grondaankopen. Het 
erfpachtinstrumentarium zal op verschillende manieren worden toegepast.

Uitvoeren en verdere ontwikkeling van de Valencia-
afspraken met marktpartijen.
Versnellen procedures. Proactieve gemeentelijke begeleiding van de werkvoorraad en 
versnellen van gemeentelijke procedures. Invoeren van de flitsvergunning. Dit is een 
versnelde behandeling voor een aantal typen bouw- en sloop vergunningen voor 
kleinere plannen. Naar verwachting kunnen op jaarbasis 400 tot 600 plannen in 
aanmerking komen. De tijdwinst die wordt geboekt bedraagt ca. 10 weken. 
Rotterdam wil ook tempo houden in het binnenstedelijk en duurzaam bouwen in het 
project Stadshavens, een aanpak met een brede agenda waar duurzaam heid, innovatie 
en opleidingen hand in hand gaan. Versnelde uitvoering van de deelprojecten 
Heijplaat, Climate Campus en Waalhaven binnen het Stadshavens programma.

Valencia-afspraken tussen Rotterdam en marktpartijen:
• Ketenkostenreductie
• Vergroten consumentenvertrouwen
• Risicoreductie en financierbaarheid

je voor start van de bouw nooit 70% 
waardoor deze ontwikkelingen, waarvan 
Rotterdam er veel in haar centrum heeft, 
niet van de grond komen. Reden voor de 
gemeente Rotterdam om aan ont-
wikkelaars en corporaties de mogelijkheid 
te bieden om grond in erfpacht af te 
nemen waardoor de financieringsbehoefte 
verlaagd wordt. Ook heeft Rotterdam een 
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bedrag van 200 miljoen als kredietruimte 
voor de aankoop van gronden gecreëerd. 
Deze gronden worden dan tijdelijk in 
erfpacht uitgegeven en bij doorverkoop 

aan de particuliere koper weer in 
eigendom verkocht. Met deze constructie 
worden de financieringslasten van 
ontwikkelaars aanzienlijk verlaagd. De 
constructie wordt toegepast bij een 
selectief aantal woningprojecten in de 
Rotterdamse VIP-gebieden.”

Rotterdam heeft volgens Karakus voor 
de consument als voordeel dat haar 
woningprijzen ten opzichte van andere 
grote steden laag zijn. “Er is zeker voor 
starters in Rotterdam altijd wel iets leuks 
voor een goede prijs te vinden”. Dat de 
prijzen gemiddeld genomen lager dan in 
andere grote steden liggen levert voor de 
productieketen echter ook een grotere 
uitdaging op. De stichtingskosten zijn 
overal in Nederland wel ongeveer gelijk 
dus de ruimte om rendabel te bouwen is 
in Rotterdam kleiner. Rotterdam zoekt 
daarom eerst op lokaal nivo de grenzen 
op om toch aan de woningbouw behoefte 
te kunnen voldoen. Nadat deze grenzen 
maximaal opgezocht zijn, zal Rotterdam 
pas een beroep doen op de rijksoverheid. 
Dat oprekken van de grenzen doet 
Rotterdam door steeds aan de bovenkant 
van de vraagmarkt te bouwen. Hierdoor 
komt een door stroming opgang waarbij 
de meeste ruimte voor starters ontstaat 
maar ook de ambitie om midden- en 
hogere inkomens vast te houden wordt 
gerealiseerd.
Uit het interview met Hamit Karakus 
wordt duidelijk dat in Rotterdam 
voortvarend wordt gewerkt aan 
oplossingen en kansen bij de crisis. Het 
zou heel goed kunnen dat Rotterdam 
hierdoor snel de weg naar boven 
doorzet.
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op zoek naar de maximale mogelijk-
heden om kwaliteit en ruimte aan je 
huis toe te voegen. Omdat het huis niet 
enorm groot is en zelfs voor mij de 
garage wat aan de ruime kant is zouden 
we graag een gastenverblijf realiseren in 
de nieuwe schuur. In combinatie met 
een waterdichte en verwarmde garage 
natuurlijk… 

Waarom kies je als echte vastgoedman 
voor koop? 
Tja, 6 maanden geleden had ik gezegd 
de investering, maar of dat nu nog 
realistisch is? Een huis dat zo goed bij je 
past is niet eenvoudig in de huursector 
te vinden. Maar dat is van onder-
geschikt belang, uiteindelijke wordt een 
beslissing om te kopen of te huren 
voornamelijk door gevoel ingegeven. 
Ook voor een ‘echte’ Vastgoedman als 
ik.

Hoe ziet jouw ideale woning eruit?
Mijn ideale woning is dit huis met deze 
tuin + omgeving en een nieuwe schuur, 
alleen dan wat centraler gelegen… en 
iets meer gezellige kroegjes op 
loopafstand, want dat mis ik erg van 
het wonen in het centrum van Utrecht, 
wat ik tot voorkort deed.

Beschrijf je huis eens. 
Wat maakt het specifiek jouw (t)huis?
Dit huisje kwamen we op funda tegen, 
gezocht op voor 1930 gebouwd, 
vrijstaand, tuin, garage en gelegen in 
Zuid Holland, omdat ik dichter bij 
OVG wilde wonen. Vanaf het eerste 
moment waren we verliefd op dit huisje, 
volop karakter, perfect afgewerkt, 
heerlijke tuin en een grote schuur. Zodra 
het tuinhek achter me sluit, ben ik in 
een andere wereld. Wat een heerlijk 
plekje rust, nog net binnen de randstad. 
Heerlijke tuin om te rommelen en in te 
leven. Mijn motor en mijn Triumph 
TR6 kunnen hier volop vertroeteld en 
onderhouden worden.

Waarom heb je juist voor dit huis 
gekozen?
Met name het karakter van het huis, de 
tuin en de 120 m² schuur, want hobby’s 
moeten nou eenmaal de ruimte hebben, 
toch?

Wat is je favoriete plek in huis?
Zonder enige twijfel de tuin, liefst op 
de steiger aan het water als het weer het 
toelaat. In de winter zit ik het liefste 
voor de openhaard met een glas wijn, 
hoe cliché het ook moge klinken…. 

En wat is er minder, wat zou je graag nog 
aan je huis veranderd zien? 
De schuur is een voormalige 
kippenschuur en het is in een slechte 
staat. Het dak lekt en is van asbest. De 
schuur moet dus vervangen worden. En 
als ontwikkelaar grijp je dit dan aan om 

M I J N  ( T ) H U I s
De woning van: Marijn Dekker

Burgelijke staat:   Samenwonend 
Kinderen:  Nee
Locatie: IJsseldijk Noord 264
Bouwjaar: 1900
Type: Vrijstaand
Oppervlakte: ca. 110 m² + 1.500 m² tuin



Vormgeven aan 
vooruitgang

Sinds jaar en dag is Bouwfonds Ontwikkeling nauw 
betrokken bij het vormgeven aan een veranderende 
wereld. Een wereld die steeds nieuwe eisen stelt op 
het gebied van wonen, gebruik en leefbaarheid. 
We zijn een betrokken partner voor overheden als 
ont wikke laar van duurzame woongebieden en klein-
schalige multifunctionele projecten. Als onderneming 
van Rabobank staan we dichtbij de samenleving.
 
We brengen alle betrokken partijen bij elkaar. En 
bieden hen kennis, daadkracht en oplossingen die 
veranderingen ombuigen tot vooruitgang. 
Vooruitgang die tot uitdrukking komt in woon-
comfort, beleving en toekomstwaarde. Vanuit deze 

visie werkt Bouwfonds Ontwikkeling al meer dan 
zestig jaar. Niet alleen in Nederland, maar ook in 
andere Europese landen.
 
De vooruitgang staat nooit stil, ook niet voor 
 onszelf. Vooruitgang hebben we daarom vertaald 
naar een ander gezicht. Want voortaan herkent 
u ons aan een nieuw logo. De kleuren zijn gebleven, 
maar zijn in een nieuwe vorm verpakt. Een vorm 
waaraan u Bouwfonds Ontwikkeling direct kunt 
herkennen. Een vorm die hoort bij de naam waar u 
ook de komende jaren als altijd op vertrouwen kunt.

Bouwfonds Ontwikkeling is onderdeel van Rabo Vastgoedgroep



Liggen oplossingen niet voor de hand. Kost het meer moeite om tot een 

succesvolle transactie te komen. Is er meer creativiteit vereist op elk vlak. 

Maar vooral doorzettingsvermogen en inzet.

Vaak na a� oop van een complexe transactie realiseert u zich wat de 

waarde is van professionele ondersteuning en begeleiding.

Misschien moet u nu eens ontdekken wat een kleinere, gespecialiseerde 

en professionele organisatie in deze markt aan koop- en verkooptransacties 

toevoegt. Graag maken wij een afspraak om u in een persoonlijk gesprek te 

overtuigen, voor zover dat al nodig is.

In een moeilijke markt:
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