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Als ervaren gebiedsontwikkelaar weten we
hoe mensen willen wonen en leven, ook in
de stad. We realiseren daarom meer dan 
alleen goede woningen. Een prettige, veilige
en vitale woonomgeving is voor stadsbewo-
ners zeker zo belangrijk. Dus zorgen we voor
aantrekkelijke woongebieden, met voorzie-
ningen die wonen plezierig maken. Waarbij
we aansluiten op de aanwezige cultuur en 
de identiteit van de locatie. Op tientallen 
plekken in Nederland zijn we hier mee bezig.

Niet alleen denkend aan de klassieke binnen-
stadbewoner, maar ook aan stadsgezinnen 
die graag een huis met een tuintje hebben. 
Want we geloven in gemêleerde steden. 
Vaak werken we nauw samen met woning-
corporaties, die net als wij dat echte stads-
gevoel hebben. Zo geven we al jaren de stad 
en haar bewoners een mooie toekomst.

Bouwfonds Ontwikkeling is onderdeel van Rabo Vastgoedgroep

Thuis
in de stad
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Geld genoeg
Geld is een raar begrip. Om de ruilhandel te 
vergemakkelijken is geld uitgevonden. Een universeel 
middel om te kunnen handelen. Niets meer en niets 
minder. Met geld als ruilmiddel kunnen mensen op 
een efficiënte wijze in hun verschillende vormen van 
levensonderhoud voorzien. 

Geld is, als universeel ruilmiddel, een directe kwalificatie van materieel geworden. 
En daarmee is geld in onze samenleving vaak een doel op zich: is het doel van elke 
onderneming niet het maken van winst? In het gunstigste geval om de onderneming 
verder te laten groeien of ontwikkelen.  

We zijn in onze westerse samenleving al zover gevorderd in de geldhandel dat de meesten 
van ons zich geen zorgen hoeven te maken over de primaire levensbehoefte. Via de staat 
en onze belasting zijn veel van de risico’s die met de primaire levensbehoefte samengaan 
afgedekt. Dus onze persoonlijke handel betreft voornamelijk het veiligstellen van de 
secundaire en tertiaire levensbehoeftes: daar werken we voor. Zorgen voor geld genoeg. 
Maar hoeveel geld is geld genoeg? Voor de primaire levensbehoefte is er nog geld 
genoeg. Nog steeds. Ondanks de crisis. Ondanks de nieuwe recessie. Wij zingen het nog 
wel even uit, nietwaar?

Maar natuurlijk gaat het slecht en willen we weer terug naar betere tijden. Vooral 
binnen het vastgoed. Veel architecten zitten werkloos thuis. Ontwikkelaars wachten de 
ontwikkelingen gelaten af. Bouwbedrijven hebben hun orderportefeuille niet meer tot de 
rand gevuld. En alle hieraan verwante vastgoed beroepspartijen leven van de kruimels 
waarop het vastgoed nog draait of teren in op hun eigen vermogens. In hoop op betere 
tijden. 

Mondjesmaat (want ik denk nog steeds dat de crisis niet groot genoeg is en lang genoeg 
duurt voor veranderingen) wordt gezocht naar alternatieven. Het laten renderen van 
braakliggende gebiedsontwikkelingen/terreinen door het vullen met zonnecollectoren. Of 
het onderzoeken naar herbestemmingen van leegstaande kantoorpanden. Dubbelgebruik 
van ruimtes. Duurzaamheid. Allemaal stromingen die mogelijk gaan leiden tot nieuwe 
rendementen en daarmee nieuw licht in de vastgoedtunnel. Ik heb de uitreiking van de 
diploma’s aan de nieuwe lichting MRE’ers bijgewoond. En het is bemoedigend dat veel 
van de scripties zich richten op de vraag hoe dit nieuwe licht 
in de vastgoedtunnel gevonden kan worden. Vanuit alle 
mogelijke vastgoedperspectieven. Onze ‘MRE-jeugd’ heeft de 
toekomst: ik verwacht er veel van.

Deze Masterclass gaat over geld. Onze MRE-achtergrond 
waardig wordt vanuit de verschillende vastgoedperspectieven 
gekeken naar de financiële vastgoedwereld om ons heen. 
Hopelijk inspireert het jullie om nieuw licht te vinden in deze 
donkere tijden. En zoniet: als jullie dit lezen worden de dagen 
alweer langer… 

Veel leesplezier!

Inge van der Meer
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Van de Voorzitter Inhoud
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Ook in 2012 biedt de ASRE nascholingsbijeenkomsten voor 

alumni aan. De data van deze bijeenkomsten zijn: 

• donderdag, 26 januari 2012

• woensdag, 4 april 2012

• donderdag, 14 juni 2012

• donderdag, 18 oktober 2012

Alle bijeenkomsten zijn bij de ASRE in Amsterdam. 

Aanvang 15.30 uur, einde ca. 18.00 uur met aansluitend een 

borrel. 

Het onderwerp van de nascholingsbijeenkomst op 26 januari 

2012 is ‘Zorgvastgoed: een haalbare business case?’ In 

deze nascholing worden de ontwikkelingen in de zorgsector 

uiteengezet en toegelicht vanuit het perspectief van de 

belegger/corporatie, de zorgorganisatie en de project-/

gebiedsontwikkelaar. Aan de orde komen onderwerpen 

als financiering van zorgvastgoed, risico’s van zorgvastgoed 

en kansen tot samenwerking. De ASRE-alumni ontvangen 

binnenkort per e-mail de uitnodiging met het programma.  

De onderwerpen voor de overige drie nascholingsbijeenkomsten 

zijn nog niet vastgesteld. Suggesties zijn van harte welkom en 

kunnen gemaild worden aan Ciska Damen, c.damen@asre.nl. 

Voor vragen over de nascholingsbijeenkomsten kunt u contact 

opnemen met Peter Tempelman, program director executive 

education, 06 34778026 of p.tempelman@asre.nl. 

Verenigingsnieuws

Maak kennis met de MRE en MSRE
Met proefcollege dr. Hans Veldman: strategie en management 

in vastgoed 

Dr. Hans Veldman, Associate Professor Strategie aan de ASRE 

en aan Nyenrode Business Universiteit, neemt toekomstige 

ASRE-masterstudenten mee in de (vastgoed)wereld van de 

strategie. 

Donderdag 22 maart 2012 organiseert de ASRE een 

Mastermiddag voor aankomend studenten. Wellicht kennen 

jullie iemand die geïnteresseerd is om nader kennis te maken 

met de MRE- en MSRE-opleiding. Zou je hem of haar dan 

willen attenderen op deze middag? 

Zie ook www.asre.nl/mre en http://www.asre.nl/msre. 

Het programma voor 22 maart is alsvolgt:

• 16.30 uur Ontvangst & koffie 

• 17.00 uur  Introductie ASRE & haar 

Masteropleidingen MRE en MSRE 

• 17.10 uur  Proefcollege door dr. Hans Veldman, 

Associate Professor Strategie

• 17.45 uur Borrel & hapjes

U kunt u aanmelden voor de Mastermiddag op f.danis@asre.nl

Op dinsdag 15 mei is de volgende Mastermiddag met een 

proefcollege van dr. Ronald Huisman, Fellow Real Estate 

Finance.

ASRE nascholingsbijeenkomsten in 2012

Mastermiddag ASRE Company Visit: Schiphol
Noteer in de agenda: 15 februari 2012 

en houd de mail in de gaten voor nadere info.
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Nu 50% korting op een jaar-
abonnement op Vastgoedjournaal 
exclusief voor MRE-alumni

Als ASRE Alumni Association willen we continu de 

toegevoegde waarde van het lidmaatschap voor alle leden 

zo groot mogelijk maken. Daarbij horen ook relevante 

aanbiedingen voor onze leden, in samenwerking met 

gerenommeerde en relevante partijen. Als eerste aanbieding 

hebben we de volgende propositie:

Leden van de ASRE Alumni Association kunnen nu met 

50% korting een jaar lang profiteren van alle diensten 

van VJ Profs van Vastgoedjournaal, de nieuwe assertieve 

vastgoednieuwsdienst van Nederland. Een abonnement op VJ 

Profs van Vastgoedjournaal biedt tal van voordelen waaronder 

de toegang tot het complete nieuws met achtergronden en 

een dagelijkse nieuwsbrief – die al in de middag verschijnt 

- met up-to-date vastgoednieuws. Ook zijn met dit VJ Profs 

abonnement onbeperkt complete vastgoedonderzoeken te 

downloaden zoals de grote vastgoedbeleggingslijst en de 

ranglijst grootste CV-aanbieders. Bij dit abonnement hoort 

ook twaalf keer per jaar het Vastgoedjournaal E-Magazine. 

Het abonnement is voor meerdere gebruikers binnen één 

organisatie toegankelijk.

In plaats van ¤ 355 per jaar exclusief BTW kost een 

jaarabonnement op de exclusieve nieuwsdiensten van 

Vastgoedjournaal de alumni van ASRE slechts ¤ 177,50.

Wilt u van deze 50% actie gebruikmaken, mail dan naar 

paul@vastgoedjournaal.nl met de kortingscode: VJASRE12. 

 

De voordelen op een rijtje:

• Elke werkdag de nieuwsbrief

• Een jaar lang toegang tot de website

• Een jaar lang toegang tot research

• 12 maal per jaar het Vastgoedjournaal E- Magazine

• Uw bedrijfsprofiel een jaar lang online

• Normaal ¤ 355,- ex. btw p/j, nu slechts ¤ 177,50.

Deze aanbieding is geldig in januari 2012; het abonnement 

gaat na aanmelding direct in (of, bij eerdere aanmelding, op 

1 januari 2012).

Agenda 2012
12 januari Nieuwjaarsborrel, nieuwjaarslezing, ALV

26 januari Nascholing ASRE

15 februari Company Visit: Schiphol

8   maart: Alumni-ontbijt MIPIM

22 maart Mastermiddag MRE / MSRE

4   april Nascholing ASRE

15 mei Mastermiddag MRE / MSRE

5   juni Provada borrel

14 juni Nascholing ASRE

15 juni  ASRE Talent Seminar

12 september Company Visit

18 oktober Nascholing ASRE

Homeplan
Het lustrumjaar 2011 is bijna gedaan. En het was een prachtig jaar 

met onder andere het inspirerende Innovatiecongres van 29 september 

en natuurlijk de spetterende NOM van 24 november. Leden van de 

Lustrumcommissie, jullie worden van harte bedankt! De activiteiten stonden 

dit lustrumjaar in het teken van Homeplan. Onze oproepen tot bijdragen 

en sponsoring hebben een bedrag van ¤ 8.957 euro opgeleverd. Veel dank 

voor jullie gulle gaven. Tijdens de ALV van 12 januari 2012 zal een cheque 

voor dit bedrag aan 

Homeplan worden 

uitgereikt. 
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Verenigingsnieuws

Lichting 2011 en Night 
of the Masters

Op 24 november mochten 29 kersverse MRE-ers hun bul in ontvangst 

nemen. Jaap Snellen, werkzaam bij CBRE Global Investors, studeerde cum 

laude af. Bovendien kreeg hij de Amsterdam School of Real Estate Jaarprijs 

voor zijn scriptie ‘Het effect van financiering op kantoorbeleggingen’. 

Voor de 5e keer ging de Kohnstamm Bokaal voor beste MRE-docent in 

het studiejaar 2011 naar prof. dr. Arnoud Boot van de Universiteit van 

Amsterdam. Mag hij de bokaal nu houden? 

De Night of the Masters stond dit jaar in het teken van het lustrum van de 

ASRE Alumni. Hotel Krasnapolsky in Amsterdam bood een prachtig decor 

voor geborrel, gedineer en gedans. De crisis was voor even vergeten; 

daarvoor kwam een casino in de plaats en was een heus MRE-museum 

ingericht met parafernalia van de opleiding. Volgend jaar weer!
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DonDerDag 12 januari 

uitnoDiging

pakhuis de zwijger

Met nieuwjaarslezing Door Caroline Kievit en alv

Het is het bestuur van de ASRE Alumni Association een genoegen u te mogen uitnodigen 

voor de Nieuwjaarsborrel. Tijdens de borrel zal Caroline Kievit, COO van Corio Nederland en 

uitgeroepen tot Vastgoedvrouw van 2011, de Nieuwjaarslezing houden en daarin de stand in 

vastgoedland toelichten. 

Voorafgaand aan de borrel en lezing zal de Algemene Leden Vergadering (ALV) 

plaatsvinden. De stukken voor de ALV zijn te vinden op de site:  www.asrealumni.nl

15.30 uuR  Ontvangst in Pakhuis De Zwijger

16.15 uuR  algemene leDen vergaDering

17.15 uuR  BOrrel en leZing van CarOline kievit

PAKHuiS DE ZwijgER / PiET HEiNKADE 181-K / 1019 HC AmSTERDAm

TELEFOON 020 788 4444 / www.DEZwijgER.NL
Het aluMnibestuur

Locatie:

caroLine 

kievit

we verheugen ons erop om u op 12 januari 

a.s. te mogen verwelkomen!

aanmeLden: u kunt zich aanmelden 

voor de Nieuwjaarsborrel op:

www.asrealumni.nl

Caroline kievit is dit jaar door  
Dutch women in real estate (Dwire) 
uitgeroepen tot vastgoedvrouw van 
2011. 

uit het juryrapport: ‘Zij is een  
bruggenbouwer pur sang en is  
maatschappelijk zeer betrokken,  
wat zich onder andere uit in haar  
inzet voor het duurzaam ontwikkelen 
van retail. Zij is gericht op innovatie  
en in staat om vooruitgang te boeken. 
Een actieve vrouw met een ‘hands on’ 
mentaliteit en een groot netwerk’

Verenigingsnieuws

aanmeLden 

u kunt zich aanmelden voor de  

nieuwjaarsborrel op www.asrealumni.nl

Locatie

pakhuis de zwijger, piet heinkade 181-k  

1019 hc amsterdam, telefoon 020 7884444 

www.dezwijger.nl

Parkeren

u kunt parkeren in parkeergarage  

de loodsen op ca. 150 meter lopen  

rechts van pakhuis de zwijger. 

uitrijkaarten worden na de lezing 

aan u uitgedeeld.  

adres: withoedenveem, 1019 he. 

WiLt u meer Weten?

neem dan contact op met alexander  

van trigt, a.vantrigt@synchroon.nL,  

of bel 030 6867 435 

www.escalier.nl

••• Escalier achterzijde ASRE:Layout 3  30-09-2011  21:13  Pagina 1

Samenspel
Het ontwikkelen van aantrekkelijke woon-
 gebieden is als een puzzel: alles moet 
precies in elkaar passen. Het is een lang-
durig en gecompliceerd proces. En goed 
samenspel, zo weten we door onze 65 jaar 
ervaring, zorgt voor het succes. Daarom 
brengen we liefst al bij aanvang betrokken 
partijen bij elkaar, zoals gemeenten, 
woningcorporaties, belangengroepen en 
consumenten. Zodat we samen zorgvuldig 
de juiste verbindingen kunnen maken. 
Met inbreng van onze kennis en kunde 

als professionele partner, en natuurlijk 
ons financiële uithoudingsvermogen. Dit 
samenspel maakt het mogelijk de puzzel 
op te lossen en werkelijk innovatieve, 
duurzame woonconcepten te ontwikkelen. 
Met als resultaat een toekomstbestendige 
gebiedsontwikkeling, met een vanzelf-
sprekende kwaliteit voor de mensen die er 
straks nog heel lang zullen wonen.

Bouwfonds Ontwikkeling is onderdeel van Rabo Vastgoedgroep
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Wat anders is het als met geld krediet wordt 

bedoeld. Daar kan in bepaalde gevallen best 

een tekort aan zijn. En soms is dat maar goed 

ook! Dan denk ik niet aan agressieve partijen 

die geen geld hebben om wapens te kopen. 

Neen, dan heb ik het over overheden en 

private partijen die onrendabele investeringen 

willen gaan doen. Helaas was er tot voor 

kort voor hen veel financiering beschikbaar. 

Daarvan plukken wij nu de wrange vruchten. 

De wereld als economisch gesloten geheel 

kan niet boven zijn stand leven, maar landen 

en groeperingen op die wereld kunnen dat 

wel, via het opnemen van kredieten. Nu hoeft 

Is er nog wel 
geld genoeg?
Op deze vraag is gelukkig een kort antwoord mogelijk. Sinds 
de uitvinding van het papiergeld is er collectief gezien maar 
heel zelden een tekort aan geld als ruilmiddel. Dat speelt 
hooguit wanneer er van munt wordt veranderd, zoals bij 
de overgang naar de Euro. Ook gaf het in de jaren twintig 
tijdens de hyperinflatie in Duitsland wel wat werk om de 
benodigde miljoenen papieren Rijksmarken te vergaren om 
een brood te kunnen kopen. 

Van de Professor



dat niet erg te zijn; kredieten en vorderingen 

vallen op wereldniveau immers tegen elkaar 

weg. Het probleem is evenwel dat met de 

kredieten onrendabele investeringen zijn 

gedaan. Zo zijn er in de VS, Ierland en Spanje 

te veel huizen gebouwd (zie bovenstaande 

foto). En toen ik ruim een jaar geleden een 

persoonlijk snelheidsrecord op geheel lege 

Spaanse snelwegen aan het vestigen was, 

vroeg ik mij af of met mijn beetje tolgeld 

wel een kostendekkende exploitatie mogelijk 

zou zijn. In Griekenland, Frankrijk, Italië en 

het VK zijn er verder te veel overheidsbanen 

gecreëerd. Door de kredietverlening is 

welvaart uit de toekomst naar het heden 

overgeheveld, maar die geleende welvaart 

is door verkeerde investeringen vernietigd. 

De kredieten kunnen dus niet worden 

terugbetaald en moeten dus worden 

afgeschreven. In de balansen van overheden, 

banken en beleggers zijn derhalve gaten 

geslagen. Die moeten worden gerepareerd, 

vooral door te bezuinigen en meer te sparen, 

al dan niet gedwongen door de banken. Dat 

heeft uiteraard gevolgen voor de toekomstige 

welvaart. 

Belangrijk is ook dat door de gaten in de 

balansen het vertrouwen in veel overheden, 

banken en andere zwaar gefinancierde 

partijen is afgenomen. Heel begrijpelijk. 

Veel banken hebben het ook naar gemaakt, 

door met steeds minder eigen vermogen 

meer krediet te verlenen. Door het besef 

dat kredieten wel eens niet meer kunnen 

worden terugbetaald, is de risicoperceptie 

toegenomen en is er een vlucht ontstaan 

naar liquide, veilige vermogensobjecten, zoals 

goud en Duitse staatsobligaties, al leveren 

die geen tot weinig lopend inkomen. Een en 

ander leidt evenwel tot een wegvallen van 

de economische groei en nog erger, tot een 

neergaande economische spiraal. Denk dan 

aan de effecten op het besteedbare inkomen 

van hogere rentebetalingen door zwakke 

overheden, bezuinigingen van overheden 

en bedrijven, faillissementen (ook van 

banken), koersdalingen op effectenbeurzen 

en negatieve vermogenseffecten, 

schuldsanering, meer werkloosheid, minder 

belastingopbrengsten, een groter beroep 

op overheidsondersteuning en meer 

gedwongen sparen voor pensioenbehoud. 

Door het wantrouwen in banken kunnen zij 

hun werk niet meer goed doen en loopt de 

kredietverlening terug. 

De geschetste ontwikkelingen zijn door 

een kunstmatig laag houden van de rente 

door de Europese Centrale Bank niet tegen 

te gaan. Wranger is nog het volgende: 

“schuldenaren” worden zo ook nog geholpen, 

waardoor zij mogelijk de nodige aanpassingen 

achterwege laten. Institutionele beleggers 

daarentegen worden “extra” gestraft, niet 

alleen door een waardedaling van hun meer 

riskante beleggingen, maar ook door een 

waardedruk op hun (pensioen)verplichten 

als gevolg van de laag gehouden rente. Een 

forse recessie lijkt in zicht. Hopelijk wordt 

die gebruikt om snel balansen te schonen 

en groeibelemmeringen in de verschillende 

landen weg te nemen. Ik blijf natuurlijk een 

optimist.

Maar hoe zit het nu met een tekort aan 

krediet? Omdat banken na het likken van hun 

wonden ook weer verder willen, denk ik niet 

dat zij de kredietkraan echt dicht draaien. 

Maar in hun kredietverlening zijn zij wel 

selectiever geworden. Te laat, maar het is niet 

anders! Voor goede investeringen is er dus wel 

geld. Al is het nu toch nog een lang antwoord 

geworden.

Peter van Gool
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Is met mijn tolgeld wel 
een kostendekkende 

exploitatie mogelijk?
Lege appartementen in Spanje
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Triple net sale-and-
leaseback erfpachtlease

Door: David van Dijk 

1) Als gevolg van nieuwe boekhoudregels zal het off-balance voordeel voor partijen die hun financiële verslaggeving inrichten volgens US GAAP of IFRS waarschijnlijk vervallen.

Door de economische crisis 
zit de financierings markt op 
slot, met als gevolg dat ook de 
beleggingsmarkt grotendeels 
stil ligt. Eén transactiecategorie 
lijkt hierdoor niet te 
worden getroffen: sale-
and-leaseback transacties. 
Deze transactievorm lijkt 
zelfs een positieve impuls 
te hebben gekregen door 
de terughoudendheid van 
financiers.  
Bij sale-and-leaseback worden 
materiële vaste activa – veelal 
onroerende zaken – off-balance 
gebracht door overdracht van 
die activa aan een koper met 
gelijktijdige terughuur door de 

verkoper. In plaats van eigenaar 
wordt de gebruiker huurder. 
Belangrijke voordelen van sale-
and-leaseback voor de verkoper 
zijn verkorting van de balans1 
(en daarmee verbetering van de 
solvabiliteit) en het vrijmaken 
van liquide middelen.
Verkoop van onroerend goed 
levert over het algemeen meer 
liquide middelen op dan een 
reguliere bedrijfsfinanciering 
met de onroerende zaak als 
onderpand, omdat banken in 
het laatste geval doorgaans 
niet de volledige waarde van 
de onroerende zaak zullen 
willen financieren. Sale-and-
leaseback is daarmee primair 

een financieringsinstrument 
geworden en wordt daarom 
ook wel aangeduid met de 
term credit lease. 
Een variant op de klassieke 
sale-and-leaseback is 
de structuur waarbij de 
terugverhuur plaatsvindt in de 
vorm van een erfpachtrecht. 
Daardoor kunnen substantiële 
fiscale besparingen worden 
gerealiseerd.
Deze bijdrage bevat een 
overzicht van de sale-and-
leaseback transactiepraktijk 
en varianten daarop, zoals 
triple net lease, credit lease, 
hell or high water lease en 
erfpachtlease. 
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Sale-and-leaseback en  
credit lease

Incourant
Sale-and-leaseback wordt in Nederland 

met name toegepast bij minder courante 

objecten. Veelal gaat het om tailor-made 

productiefaciliteiten of logistieke centra. A1 

vastgoed zal doorgaans niet via een sale-

and-leaseback transactie worden verkocht. 

Een bekende uitzondering hierop is de 

VendexKBB transactie in 2005, waarbij circa 

75 Bijenkorf, V&D en Hema winkels op veelal  

A1 locaties door VendexKBB  voor circa EUR 

1 miljard werden verkocht aan IEF Capital en 

teruggehuurd. 

Een ander meer recent voorbeeld is de sale-and-

leaseback door C1000 van alle distributiecentra 

van C1000 aan W.P. Carey voor een bedrag van 

circa EUR 165 miljoen. 

Credit lease
Karakteristiek voor sale-and-leaseback 

transacties is dat de financiële positie van de 

huurder belangrijker is dan de staat en de 

courantheid van de onroerende zaak. Veelal 

gaat het om opslag- of productiefaciliteiten 

die zijn gerealiseerd voor een specifieke 

gebruiker. Wederverhuur van de onroerende 

zaken is niet eenvoudig en het onderhoud 

is veelal zeer specifiek. In die gevallen is bij 

sale-and-leaseback in feite sprake van een 

financieringsinstrument (credit lease) met de 

onroerende zaak als onderpand. Vanwege 

de hoge financieringsratio (100% van de 

waarde) nemen bij dergelijke transacties ook de 

garantiestructuur van de huurder (en het concern 

van de huurder) en de business forecast analyse 

een veel prominentere positie in dan bij reguliere 

koop- of verhuurtransacties. 

Anti-cyclisch
De economische crisis lijkt sale-and-leaseback 

transacties een impuls te hebben gegeven. Dit 

houdt verband met de financieringsproblematiek 

van werkkapitaal aan de zijde van de verkoper. 

De verkopende ondernemingen zijn niet in staat 

om via de reguliere bancaire kanalen financiering 

van werkkapitaal aan te trekken, of zij willen 

bestaande relatief dure kredietfaciliteiten 

aflossen door middel van herfinanciering. 

Door de afwezigheid van reguliere financiering 

besluiten dergelijke partijen om hun materiële 

vaste activa te verkopen, teneinde de 

verkoopopbrengst  te gebruiken als alternatieve 

bedrijfsfinanciering. Sale-and-leaseback 

is daarmee bij uitstek een anti-cyclische 

transactiestructuur. 

Triple net

Beleggen op afstand
Een variant op de reguliere sale-and-leaseback 

transacties is de triple net structuur. Deze 

structuur benadrukt het financieringsaspect 

doordat de verplichtingen terzake onderhoud, 

belastingen en verzekeringen (triple net) 

gealloceerd worden bij de huurder. De koper 

wordt daarmee slechts geldverschaffer zonder 

onderhoudsplicht en zonder de verplichting om 

de onroerende zaak te verzekeren en aan de 

onroerende zaak gerelateerde belastingen te 

dragen. In feite zet de verkoper als huurder het 

gebruik van de onroerende zaak integraal voort 

na de overdracht, inclusief de verplichtingen om 

de zaak te onderhouden, te verzekeringen en de 

belastingen te dragen.

Maximalisering koopprijs
De triple net variant is hiermee ideaal voor 

beleggers op afstand, zonder een eigen beheer-

apparaat in Nederland. Door deze variant wordt 

bovendien de verkoopopbrengst gemaximeerd. Door 

de allocatie van de verplichtingen ten aanzien van 

onderhoud, belastingen en verzekeringen, is de 

koper immers in staat om voor de onroerende zaak 

een hogere koopprijs te betalen dan het geval is bij 

een reguliere huurovereenkomst.

Hell or high water
De meest extreme vorm van triple net lease 

waarbij de huurder in feite het volledige 

economische risico van de onroerende zaak 

draagt, wordt wel aangeduid met de term hell or 

high water lease. 

Allocatie economische risico’s
De verantwoordelijkheden en risico’s van de 

huurder gaan in deze variant zó ver, dat de 
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huurder zelfs gehouden is de huur door te 

betalen in de meest extreme situaties waarin 

het gehuurde buiten zijn schuld geheel of 

gedeeltelijk tenietgaat. Te denken valt aan 

natuurrampen (overstromingen, aardbevingen) 

of andere extreme calamiteiten zoals instorting, 

ontploffing of brand (hell or high water). 

Toepassing van de hell or high water variant 

leidt tot een verdere optimalisatie van de 

verkoopopbrengst, omdat de risico’s van 

tenietgaan door calamiteiten ook zijn verlegd van 

de verhuurder naar de huurder.  

Erfpachtlease en 
overdrachtsbelasting

Erfpacht
In plaats van het terughuren van de 

overgedragen onroerende zaak kan bij sale-

and-leaseback van onroerende zaken ook 

gekozen worden voor erfpacht. Erfpacht kan 

gevestigd worden nadat de onroerende zaak 

is overgedragen, maar kan ook bij overdracht 

daarvan worden voorbehouden. Erfpacht 

ontstaat dan direct bij overdracht van de 

onroerende zaak. Een dergelijk erfpachtrecht 

kan zodanig worden vormgegeven dat het de 

facto alle karakteristieke eigenschappen van een 

huurovereenkomst bevat.

Overdrachtsbelasting
Als de leaseback plaatsvindt in de vorm van 

een huurovereenkomst is de koper in beginsel 

6% overdrachtsbelasting verschuldigd over 

de koopprijs van de onroerende zaak (c.q. 

de waarde van de onroerende zaak in het 

economische verkeer indien deze hoger is dan de 

koopprijs).

Door gebruik te maken van de erfpachtstructuur 

is het mogelijk om de druk van de 

overdrachtsbelasting aanzienlijk te verminderen. 

De leaseback vindt dan niet plaats in de vorm 

van een huurovereenkomst maar in de vorm van 

een erfpachtrecht.

In het systeem van de overdrachtsbelasting is niet 

alleen de juridische eigendomsverkrijging van een 

onroerende zaak belast met overdrachtsbelasting, 

maar ook de verkrijging van een erfpachtrecht. 

Als gevolg daarvan mag bij de verkrijging van de 

juridische eigendom van een onroerende zaak 

bezwaard met een erfpachtrecht, de waarde van 

dat erfpachtrecht in mindering worden gebracht 

op de maatstaf van heffing. In de praktijk 

betekent dit, dat als een eigendom bezwaard met 

een erfpachtrecht (de bloot-eigendom) wordt 

verkregen, voor de berekening van de verschuldigde 

overdrachtsbelasting de contante waarde van 

de in de toekomst te betalen erfpachtcanons in 

mindering mag worden gebracht op de koopsom 

van het bloot-eigendom. Overdrachtsbelasting 

is dan uitsluitend verschuldigd over het verschil 

tussen die twee waardes.

De wet kent een vaste methode om de contante 

waarde van de in de toekomst verschuldigde 

erfpachtcanons te berekenen. Deze contante 

waarde loopt al snel hoog op. Bij een 

erfpachtrecht voor 15 jaar en een canon gelijk 

aan 8% van de koopsom voor de bloot-eigendom 

van de onroerende zaak bedraagt de contante 

waarde bijna 80% van de koopsom. Dat betekent 

dat bijna 80% van de overdrachtsbelasting wordt 

bespaard. Ingeval van een erfpachtrecht van 10 

jaar in plaats van 15 jaar zou de besparing in dit 

voorbeeld bijna 60% bedragen.

Daarnaast zal de canon veelal ook nog jaarlijks 

worden geïndexeerd. Ook daar mag rekening 

mee worden gehouden, waardoor de contante 

waarde nog hoger wordt en de besparing aan 

overdrachtsbelasting nog hoger uitvalt. 

Het is essentieel dat de onroerende zaak op het 

moment van verkrijging al is bezwaard met het 

erfpachtrecht. Het is niet (meer) toegestaan dat 

eerst de volle eigendom wordt overgedragen en 

vervolgens het erfpachtrecht wordt gevestigd 

(in dezelfde akte dan wel in een andere akte 

op dezelfde dag). Aan dit vereiste kan worden 

voldaan door de erfpacht voor te behouden bij 

overdracht van de onroerende zaak. 

Conclusie
Triple net sale-and-leaseback via een 

erfpachtleaseconstructie  is een anti-cyclische 

transactiestructuur die zowel gebruikers als 

beleggers voordelen biedt ten opzichte van 

klassieke transactiestructuren. 

De meest prominente voordelen zijn de 

besparing van overdrachtsbelasting en het 

faciliteren van beleggen op afstand, waardoor de 

belegger niet hoeft te beschikken over een locaal 

beheerapparaat.  

Toepassing van varianten zoals de triple net 

variant of de extremere hell or high water 

variant kan leiden tot een optimalisatie van 

de verkoopopbrengst die ver uitstijgt boven 

reguliere verkoopopbrengsten. 

David van Dijk MRE MRICS is advocaat te 

Amsterdam en partner/voorzitter van de Benelux 

Real Estate Group van NautaDutilh N.V. 

Sale-and-leaseback is bij uitstek een 
anti-cyclische transactiestructuur
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Peter Noordanus
Oude functie: Bestuursvoorzitter AM Vastgoedontwikkeling

Nieuwe functie: Burgemeester van Tilburg

De Nieuwe Werkelijkheid begint 
zich te zetten. De stofwolken 
van de vastgoedcrisis zijn nog 
lang niet opgetrokken, toch lijkt 
iedereen langzamerhand te wennen 
aan de veranderde wereld. Veel 
van onze collega’s hebben een 
overstap gemaakt naar een ander 
vastgoedbedrijf of zijn voor zichzelf 
begonnen. Anderen zijn inmiddels 
uit het wereldje vertrokken; maar 
ook zijn er nieuwkomers met nieuwe 
ideeën ingestapt. In de rubriek 
De Kentering legt Masterclass 
een aantal vragen voor aan (oud)
collega’s die een opmerkelijke 
carrièrestap hebben gezet.

De Kentering

Wat heeft u tot deze stap doen 
besluiten?
Een kleine 1,5 jaar geleden ben ik vertrokken bij 

AM. De redenen zijn volgens mij wel bekend:  de 

crisis had heftig toegeslagen en we verschilden 

met elkaar van mening over de bedrijfsvoering. 

Na mijn vertrek ben ik gevraagd voor Tilburg 

en ik hoefde daar eigenlijk niet lang over na te 

denken. Ik begeef me mijn hele werkzame leven 

namelijk al op het snijvlak van het private en 

publieke domein. Vanuit AM lag de focus meer 

op de private kant van het grid; nu zit ik nog 

steeds op hetzelfde snijvlak maar aan de andere 

kant. Ik kan overigens iedereen aanbevelen 

om tussen beide werelden heen en weer te 

pendelen; dat zou goed zijn voor beide kanten. 

Je handelingsrepertoire wordt een stuk groter als 

je beide werelden snapt.

In welk opzicht bent u erop 
vooruit gegaan?
In het bedrijfsleven telt vooral datgene wat 

onder de streept staat, zeker in tijden van crisis. 

Het gaat natuurlijk niet alleen om de centen 

maar het is toch een wat smallere scope dan het 

publieke domein. Ik vind het nu weer oprecht 

leuk om m’n belangstelling groter te laten zijn, 

om m’n maatschappelijke interesse te tonen. Dat 

is een wat bredere scope.

In welk opzicht bent u erop 
achteruit gegaan?
Ik heb altijd dingen willen maken; ik ga er als 

sociaal-democraat vanuit dat de samenleving 

maakbaar is en help daar dan graag aan mee. 

Ik houd me nu nog wel bezig met ontwikkelingen 

maar als burgemeester mis je toch de directe 

betrokkenheid bij de stenen.

Wat heeft u tot nu toe niet gemist?
De dagelijkse huishouding van een commercieel 

bedrijf. Ik ben blij dat ik niet meer te maken heb 

met al het corporate gedoe, met de rapportages, 

blij dat dat ik geen discussies meer hoef te voeren 

met risk managers….

Wat heeft u meegenomen uit uw 
vorige baan?
Mijn vooruitgangsoptimisme, de dynamiek en wil om 

dingen tot stand brengen, hoe lastig dat nu ook is.

Wie is uw bron van inspiratie?
Mooie vraag die ik ook weer vanuit de private 

en de publieke hoek kan beantwoorden. Aan de 

publieke, politieke kant heeft de gedrevenheid 

en de brede, intelligente rijkdom van Joop den 

Uyl me altijd geïnspireerd. Hij was een échte 

sociaal democraat maar geen verstatelijkt sociaal 

democraat; hij wilde niet álles overlaten aan de 

overheid. Aan de publieke kant noem ik verder 

Wibaut; hij was bepalend voor Amsterdam en 

leerde ons op een geheel nieuwe manier kijken 

naar en denken aan de stad. In het bedrijfsleven 

herken ik de ondernemende versie van Wibaut 

in Ton Meijer van MAB met wie ik samen ‘De 

Resident’ in Den Haag heb mogen ontwikkelen. 

Zijn betrokkenheid, ook over projecten heen, is 

enorm. Daarnaast noem ik Hans van Veggel, ook 

een gedreven en grensverleggende ondernemer 

met een grote wil tot verandering.

Wat is het hoogtepunt uit uw 
carrière?
Dat moet nog komen.

Welk boek las u het laatst?
Bonita Avenue van Peter Buwalda. Een hilarisch 

boek dat je niet meer kan wegleggen als je er 

eenmaal aan begonnen bent.

Peter Noordanus
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De afgelopen periode is er voor corporaties veel veranderd op 

het gebied van financieren. Stefan van Schaik licht toe: “Een 

woningcorporatie heeft drie belangrijke financieringsbronnen: 

Middelen die overblijven uit het verhuren van het bestaande 

bezit, oftewel datgene wat er uit de operationele kasstromen 

overblijft, opbrengsten uit verkopen en lenen bij een bank. 

Tot voor kort was lenen bij een bank relatief eenvoudig. Als 

gevolg van de WSW-borging konden we met een triple A-rating 

lenen. Dit betekent dat goedkoop geld geleend kon worden. De 

afgelopen tijd is hier echter heel veel in veranderd. Enerzijds is 

er de invloed van de crisis waardoor het veel moeilijker is om te 

lenen; anderzijds zijn de spelregels veranderd als gevolg van de 

EU-beschikking. Als gevolg van deze veranderingen kunnen we 

een deel van ons bezit en de projecten die we in ontwikkeling 

hebben niet langer financieren met WSW-borging. Dus we 

moeten buiten het WSW om geld lenen waarbij we echter tegen 

problemen aanlopen. Lenen is nog redelijk eenvoudig als het gaat 

om projecten binnen de toegelaten instelling, dat is de corporatie 

zelf, maar vooral als je projecten onderbrengt in een dochter-

BV is het lenen heel lastig. Dit komt doordat er heel weinig geld 

beschikbaar is, met name lang geld. We merken al dat het met 

staatssteun lastig is om geld langer dan 10 jaar te lenen, laat 

staan zonder staatssteun. Daarnaast is de kostprijs van het geld 

een probleem. We betalen fors hogere opslagen dan voor het 

‘staatssteungeld’ waardoor het erg lastig is om te financieren.” 

De staatssteundiscussie draaide onder andere om het level 

playing field van corporaties. Stefan van Schaik: “Vergeleken met 

corporaties kunnen commerciële partijen wellicht nog gunstiger 

financieren door de risico-opslag die wij moeten betalen. Een 

belangrijk onderscheid daarbij is wel of je je niet-DAEB bezit 

binnen de toegelaten instelling financiert en de stichting dus de 

contractpartij is of dat je binnen een BV financiert. Als het gaat 

om de toegelaten instelling, dan is de kostprijs wel vergelijkbaar 

met grote commerciële partijen. Maar als we een project in een 

BV onderbrengen wordt het tegenpartijrisico door de banken toch 

wel heel hoog ingeschat, wat leidt tot een hoge opslag. Hoe dat 

komt is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk bestaat het beeld 

bij banken dat het binnen de sector nog ontbreekt aan een stukje 

professionaliteit. Er slechts één corporatie met een eigen rating, dat 

is Stadgenoot. Om een eigen rating te kunnen verkrijgen is echter 

een zeker volume nodig, waarvoor veel corporaties te klein zijn.”

De beschikbaarheid van geld is dus een probleem. Dat geldt 

niet alleen voor het niet-DAEB bezit maar eigenlijk ook voor het 

DAEB-bezit als gevolg van de crisis. “Bij de twee huisbankiers 

die we altijd hebben gehad, de Nederlandse Waterschapsbank 

en de Bank Nederlandse Gemeenten, konden we in het verleden 

op eenvoudige manier lenen. Dat kwam enerzijds door de 

staatssteun, maar anderzijds hadden zij voldoende geld om 

uit te zetten. Zij konden gemakkelijk geld  aantrekken op de 

kapitaalmarkt. Door de nieuwe spelregels voor banken is daar 

nu verandering in gekomen. BASEL III zorgt ervoor dat ook 

banken minder makkelijk geld kunnen uitlenen aan corporaties, 

dat zij veel meer liquiditeit moeten achterhouden en selectiever 

moeten zijn aan wie zij hun geld uitlenen. Dat zorgt ervoor dat 

we als corporaties op zoek zijn naar andere financieringsbronnen 

dan traditionele bankfinanciering. Zo zijn er nu corporaties 

bezig met een eigen EMT-programma, dat wil zeggen een eigen 

emissie om geld aan te trekken op de kapitaalmarkt. Er is één 

corporatie die dat individueel doet en daar erg ver in is, namelijk 

Ymere. Daarmee zetten zij de naam van de sector neer op de 

internationale kapitaalmarkt. Het WSW steunt ze hierbij. De 

verwachting is dan ook dat hierna andere corporaties zullen 

volgen. Je hebt echter wel een bepaalde schaal nodig, dus voor 

sommige corporaties zal dat betekenen dat ze samen moeten 

werken met andere corporaties omdat ze alleen te weinig geld 

ophalen. Het omslagpunt hierbij ligt overigens ongeveer op een 

half miljard euro.” 

Een ander aspect dat bij het financieren van niet-DAEB projecten 

komt kijken is de complexiteit. “Je moet nu per project een 

bidbook maken waarin je aangeeft welk rendement je uit het 

Nieuwe wegen 
voor corporatie-

financiering
Door: Annique Bruin

Niet alleen binnen de commerciële sector is het 
thema financiering een “hot item”. Ook voor de 
corporatie sector is dit onderwerp zeer actueel. 
Niet alleen als gevolg van de crisis, maar ook 
door ontwikkelingen op het gebied van wet- en 
regelgeving. Reden genoeg om hier dieper op in 
te gaan. Masterclass sprak met Stefan van Schaik, 
concerncontroller bij Wooncompagnie uit Hoorn.
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project gaat halen. Dat zijn we als corporatie niet gewend. 

Vroeger brachten we een complex in en daar kregen we borging 

op. Maar nu moeten we gaan werken met glossy magazines. 

Daar zijn we niet in thuis. Om in te kunnen spelen op alle 

ontwikkelingen is samenwerking tussen corporaties heel 

waardevol. Voor ons geldt dat we met een aantal corporaties 

willen gaan samenwerken op het gebied van treasury. We hebben 

een soort menukaart gemaakt met allerlei onderdelen waarop 

we mogelijk willen samenwerken. Hierbij kun je denken aan het 

aantrekken van geld, maar ook aan rentemanagement of cash 

management. Samenwerking is iets waar je als corporatie bijna 

niet aan ontkomt.” 

“Tegelijkertijd zijn we op zoek naar andere, creatieve 

financieringsbronnen als oplossing voor het financieren van het 

niet-DAEB bezit. Eén van mogelijkheden is om samen met een 

aantal andere corporaties een beursgenoteerd vastgoedfonds 

op te richten waarvan je aandelen kunt uitgeven en zo geld 

kunt aantrekken van derden. Je bent dan niet gehouden aan 

de spelregels die gelden voor een toegelaten instelling. Er zijn 

verschillende van dergelijke initiatieven in het land, alleen vallen 

deze nu even stil in afwachting van de Algemene Maatregelen 

van Bestuur (AMVB’s) die nog moeten volgen vanuit de 

herziening van de woningwet. We moeten eerst weten wat we 

mogen doen met ons bezit, of we het mogen afstoten aan zo’n 

Sectorbreed 
zijn we even 
gegijzeld in 
onzekerheid

in
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Stefan van Schaik
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fonds, of niet. Sectorbreed zijn we nu dus als het ware even 

gegijzeld in onzekerheid.” 

Er zijn echter nog andere mogelijkheden. Stefan van Schaik legt 

uit: “Je kunt ook je niet-DAEB bezit verkopen aan een belegger 

en afspraken maken over beheer en toewijzen zodat je daar 

grip op houdt. Je ziet bij de pensioenfondsen en verzekeraars 

dat zij wel interesse hebben om te participeren. Het belang 

voor die partijen is dat zij hun inflatierisico afdekken. Als het 

rendement voldoende is om dat risico te dekken, dan gaat dat 

goed. “

“Kijkend naar de toekomst denk ik dat bankfinanciering bijna 

zal opdrogen waardoor de sector afhankelijk wordt van andere 

spelers op de kapitaalmarkt dan de banken. Dat betekent dat 

de sector een grote professionaliseringsslag moet maken, 

expertise zal delen en krachten zal bundelen. Er is een nieuwe 

orde ontstaan waarin de banken niet meer domineren op de 

kapitaalmarkt.”

Staatssteun of geen staatssteun
Van oudsher kunnen woningcorporaties bij financieringen gebruik maken van borging (in de vorm van overheidsachtervang 

) door het WSW, het waarborgfonds sociale woningbouw. Deze WSW-borging is één van de drie vormen van staatssteun. 

De andere twee vormen zijn korting op de grondprijs en sanering- en projectsteun door het CFV, het Centraal Fonds 

Volkshuisvesting. Lange tijd heeft discussie plaatsgevonden over deze staatssteun en het level playing field van corporaties. 

Deze discussie is door de Nederlandse overheid tot op Europees niveau gevoerd en heeft in december 2009 tot een beschikking 

geleid met de Europese Unie. Centraal in de discussie stond de vraag voor welke activiteiten van woningcorporaties staatssteun 

gerechtvaardigd is. Het antwoord hierop luidde dat staatssteun is toegestaan voor activiteiten die kunnen worden beschouwd 

als zogenaamde Diensten van algemeen economisch belang, oftewel DAEB. Hieronder wordt onder andere verstaan het 

bouwen en verhuren van woningen met een huurprijs tot de huurtoeslaggrens en bepaalde categorieën maatschappelijk 

vastgoed. Voor niet-DAEB projecten (dus bijvoorbeeld huurwoningen in de vrije sector) kan derhalve geen gebruik meer worden 

gemaakt van staatssteun. De regelingen die uit de EU-beschikking voortvloeien, zijn ingevoerd per 1 januari 2011.   

Samenwerking is iets 
waar je als 

corporatie bijna niet 
aan ontkomt
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Beschrijf je huis eens?
Ik woon in een appartement in het centrum van ’s-Hertogenbosch. 

Het appartement maakt onderdeel uit van het complex de 

Brusselse Poort, dat gebouwd is tussen 1983 en 1985 in de 

stijl van de Bossche School. Op de locatie van het complex 

stond vroeger de bekende De Gruyterfabriek. De fabriek stond 

aan het water voor de aan- en afvoer van goederen: de Smalle 

Haven. Dit is een soort gracht met hoge kademuren, waar de 

Dieze (het riviertje van ‘-Hertogenbosch) stroomt. Het complex is 

vernoemd naar de Brusselse Poort die vroeger naast het complex 

stond, zie bijgaande kaart uit ca.1645. Dit was één van de 3 

toegangspoorten van het middeleeuwse ’s-Hertogenbosch. 

Mijn appartement ligt aan het water op het zuidwesten en ik 

woon op de begane grond (overigens wel ca 1 meter boven 

maaiveldniveau). Mijn appartement ligt op een hoek, zodat ik 

veel licht in huis heb. De indeling is als volgt: een hal waarop alle 

kamers uitkomen, 1 slaapkamer, 1 woonkamer (met loggia), 1 

badkamer en een berging. Verder heb ik zelfs een parkeerplaats in 

de garage onder het complex.

Wat maakt je huis bijzonder?
Vooral de locatie maakt het huis bijzonder. Ik woon op 5 minuten 

lopen van het station en op 3 minuten lopen van de markt. Kortom 

een hele centrale plek om te wonen en dat vind ik erg prettig. 

Omdat ik aan het water woon heb ik wel veel licht (de afstand tot 

de overburen is vrij groot). En het straatje waaraan ik woon is zeer 

rustig, dat is ook fijn in de binnenstad. Verder vind ik het heerlijk 

om aan het water te wonen. 

Waarom heb je specifiek voor dit huis gekozen?
Ik ben in dit huis gaan wonen toen ik in ’s-Hertogenbosch een 

baan kreeg. Ik wilde graag in de binnenstad wonen en deze 

woning paste daar goed bij. Ik reis veel met de trein en dan is dit 

de ideale locatie om te wonen. 

Heb je er veel aan gedaan en hoe is dat gegaan?
Ik heb bijna niets aan dit huis gedaan toen ik erin kwam. Ik ben 

er in 1998 ingetrokken en ik heb alleen nieuwe vloerbedekking en 

laminaat laten leggen. 

Hoe ziet je ideale woonomgeving er uit?
Ik zou heel graag in een oud huis willen wonen. Zowel de stijl 

van huizen uit de jaren ’30 vind ik erg mooi, maar ook huizen 

die nog ouder zijn (19e eeuws of zelfs van daarvoor). Ik realiseer 

met dat dit veel meer onderhoud vergt, maar ik merk dat de 

sfeer van een huis voor mij ook belangrijk is. In het centrum van 

’s-Hertogenbosch staan veel huizen te koop uit de 19e eeuw (en 

ouder). De afgelopen maanden heb ik al meerdere woningen 

bezichtigd. Het is nog de oriënterende fase, dus wie weet wat er 

de komende maanden te gebeuren staat.

Mijn (t)huis

De woning van: 
Janneke Schreuder
Burgelijke staat:   LAT

Kinderen:  geen

 

Locatie:  ’s-Hertogenbosch centrum

Bouwjaar: 1985

Type: appartement

Oppervlakte:  ca. 70 m² 
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En levert de historie geen oplossing voor de 

financiële crisis in Europa? De receptuur is er, 

gebaseerd op kennis en ervaringen met crises 

in het recente verleden.

Echter, in de discussie maken politici en 

populisten zich meester van de discussie, 

zonder zich te realiseren welke de desastreuze 

gevolgen zijn van de door hen gedane 

voorstellen en oplossingen. 

In 1972 begon mijn reis in de 

projectontwikkeling. De reis heeft wel iets van 

Bruce Chatwin’s ‘the Patagonian Express’. Een 

rustig begin maar eindigend in een ruwe door 

de natuur (markt!) geregeerde wereld.

Fascinerend om terug te kijken hoe 

allerlei maatschappelijke ontwikkelingen 

het vastgoed beïnvloed hebben en hoe 

projectontwikkelingsmarkten functioneren en 

disfunctioneren en wat daar de oorzaken en 

gevolgen van zijn.

Torsten Hägerstrand (Universiteit van 

Lund, Zweden) deed in de zestiger jaren 

al onderzoek naar de effecten van techno-

logische innovaties op vastgoed(markten).

We hebben onder andere de telefoon, de auto, 

de fax, het vliegtuig, de hogesnelheidstrein, 

de computer en het internet zie passeren.

Plat geredeneerd zouden alle innovaties tot 

een geweldige deconcentratie van activiteiten 

(wonen, werken, recreëren, winkelen etc.) 

hebben moeten leiden. Het tegendeel is 

echter gebeurd. Technische innovaties leiden 

tot een versterking van de grote steden en 

verscherpen de hiërarchie tussen steden. 

Onderzoek naar de effecten van de Hoge 

Snelheids Lijn in Frankrijk geeft aan, dat 

de grote steden aan het eind van de lijn de 

winnaars zijn. 

En Professor Molenaar van de Erasmus 

Universiteit zit er natuurlijk helemaal naast 

met zijn conclusies (30 % leegstand!) 

omtrent de effecten van het internet op het 

winkelvastgoed. 

Maar goed, dit past wellicht ook in een 

trend dat sommige hoogleraren in deze tijd 

nogal gemakkelijke en voorbarige conclusies 

trekken. 

Leslie Austin Crowe schreef in de zeventiger 

jaren zijn ‘Property Development’.

Eén keer uitgeleend en nooit teruggekregen! 

Het was het eerste boek, dat ik over 

projectontwikkeling las. Kernpunt van 

het boek was de stelling dat deze 

markten echte niche-markten zijn en 

dat markt en vastgoedconcept(produkt) 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: 

de niche-marktfilosofie! De verschillende 

ontwikkelingsmarkten (winkels, woningen, 

kantoren, bedrijfsgebouwen, leisure) 

verschillen qua kenmerken en functioneren 

sterk van elkaar. Ze bewegen mee op de 

golven van de demografie, economie/

conjunctuur en de rente. Het zijn in de kern 

sterk cyclische markten, echte, keiharde niche-

markten en gefragmenteerd/gesegmenteerd 

naar locatie en product. 

De wetmatigheid is, dat slechts een klein 

percentage elk jaar aan de bestaande 

voorraad in een bepaald marktsegment 

kan worden toegevoegd. Dit vraagt, zeker 

wanneer op risicodragende basis (ook deels 

voorverhuurd) geopereerd wordt, om goede 

marktanalyses, ondernemerschap en feeling 

en het goed lezen van de marktcyclus.

In het anti-cyclisch ontwikkelen toont 

de ontwikkelaar zijn vakmanschap. Een 

voorbeelduit midden negentiger jaren toen de 

gemiddelde kantorenleegstand in Nederland  

15 % bedroeg ende prognoses nog negatiever 

waren. Ik kon een project doen van 40.000 

m2 (4-6 gebouwen), op een ijzersterke A1 

locatie, waar ook de komende jaren geen 

ander concurrerend aanbod gerealiseerd kon 

worden.

De investeringscommissie keek naar de 

15 % en wees het voorstel af, en had 

geen oog voor de fijnzinnige analyse. Het 

project werd uiteindelijk een feest voor de 

ontwikkelaar, die het project wèl omarmde. En 

de belegger had een fantastische belegging 

(waardegroei)!

Dat is één van de redenen waarom 

ontwikkelaars niet kunnen functioneren 

binnen grote instituten.

Maar het arcadische marktlandschap met 

zijn normale golfbewegingen verandert 

wanneer vastgoedmarkten in een rijpheidsfase 

belanden.

Market - or demanddriven development 

maakt plaats voor capitaldriven development, 

leidend tot ontwrichte markten, crises, en 

sterk stijgende prijzen. Het wordt nog erger 

wanneer een ruim aanbod van goedkoop geld 

samengaat met fiscale stimulansen.

John Plender, de Dirk Rompelman van 

Engeland, beschrijft in zijn ‘That’s the way 

the money goes’ hoe dit in de tachtiger 

jaren leidt tot een crash op de commerciële 

vastgoedmarkt.

Anthony Downs: ‘Niagara of Capital’ 

schetst dat nog eens voor het eerste 

decennium van deze eeuw in de Verenigde 

Staten. Ook Nederland, een rijk land 

met een rijpe economie, ontkomt niet 

aan verrottingsverschijnselen in zijn 

vastgoedmarkten.

Het is opmerkelijk en tekenend voor 

de branche dat in de vastgoedmarkt/

Ken Uw klassieken, 
ook in de vastgoedsector

Doorgeefcolumn

Elk onderdeel van onze maatschappij kent zijn eigen 
historie, verankerd in boeken, muziek, onderzoek, 
herinneringen, ervaringen en anecdotes. Zo is het fietsen en 
de wielersport in zijn hardheid, tactiek en mystiek prachtig 
beschreven in het boek ‘De renner’ van Tim Krabbé, en ‘Giro 
d’Italia’ van Dino Buzatti. 
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projectontwikkeling niemand rept over een 

scherpe analyse van TU Delft uit 2008, waar 

duidelijk de kunstmatig gecreëerde luchtbel in 

de woningmarkt wordt aangetoond.

Door veel en goedkoop geld en een fiscale 

stimulans van ongekende omvang zijn onze 

woningen gemiddeld 25 % te duur geworden 

(in casu het contant gemaakte fiscale 

voordeel over de totale hypotheekschuld).

Leg de historische analyse van de voorgaande 

dip in de tachtiger jaren ernaast en trek je 

conclusies. De markt heeft altijd gelijk en 

zal de prijscorrecties doorvoeren. Dit zal 

nog jaren duren. Het is dan wel gênant 

dat een vastgoedbranche door middel van 

financiële stimulansen de markt weer op 

orde wil brengen. Neen, ontwikkelend 

Nederland! Wij hebben behoefte aan een 

goed functionerende woningmarkt op lange 

termijn. Ga een open discussie aan over een 

(gedeeltelijke) afschaffing van de fiscale 

aftrek. De modellen liggen in de kast en de 

maatregelen zullen de ontwikkelingsbranche 

minder pijn doen dan een crisis op de 

nieuwbouwmarkt elke 25 jaar.

Een ander fenomeen van een rijpe 

ontwikkelingsmarkt is de wasdom van het 

aantal ontwikkelaars.

In de hoogtijdagen zijn in Nederland misschien 

wel 1.000 ontwikkelaars met verschillende 

petten en doelstellingen, en van verschillende 

signatuur actief (ontwikkelaars, bouwers, 

beleggers, corporaties, zorginstellingen, 

gemeenten, autohandelaren, accountants, en.....

boefjes etc). Een ieder heeft één doel, namelijk 

produceren. Ondanks perfecte marktinformatie 

en -onderzoekingen, die duidelijk de 

beperkingen van de niche-markt aangeven, 

idealiseert elke partij haar eigen plan.

De bodem is gelegd voor een supply 

-led development. Veel te veel plannen 

en potentieel aanbod in relatie tot de 

marktvraag. Met name de kantorenmarkt en 

de woningmarkt, ook in Nederland, worden 

gegijzeld door dit fenomeen. Het Urban Land 

Institute schetste in de negentiger jaren 

in ‘The bust and boom of office markets’ 

de gevaren van structureel overaanbod op 

kantorenmarkten door het grote aanbod van 

ontwikkelaars en geld.

Hier kan maar één scheidsrechter zijn en 

dat is een locale overheid, die een strak 

beleid voert: gebaseerd op de verschillende 

wensen van de markt (segmentatiebeleid) het 

aanwijzen van een beperkt aantal locaties, en 

toegevoegde waarde/synergie voor de stad 

realiseren.

Zo heb ik eind tachtiger jaren de gemeente 

Groningen sterk aanbevolen om vast te 

houden aan de vestiging van de Rechtbank 

in het centrum van de stad, terwijl de 

Rijksgebouwendienst zich perifeer wilde 

vestigen. Met alle gevolgen van dien! 

Gelukkig bleef de Rechtbank, door 

herontwikkeling van de bestaande panden, 

gevestigd in de binnenstad.

In de oratie van Professor Buit ‘Ruimtelijke 

Impactanalyse’ wordt op een vlijmscherpe 

wijze geanalyseerd wat de effecten, positief 

en negatief, zijn van de vestiging van 

grote kantoorgebruikers op een bepaalde 

locatie, de zogenaamde synergie- en 

agglomeratievoordelen.

Dat gaat over ultieme duurzaamheid. Sinds 

de negentiger jaren is het kantorenbeleid in 

veel gemeenten een speelbal geworden van 

doelstellingen, die weinig van doen hebben 

met de toegevoegde waarde en attractiviteit 

voor de stedelijke economie en - structuur.

Gretige en aantrekkelijke grondopbrengsten 

en mobiliteitsbeleid (autootje pesten) waren 

de hoofdpunten van het kantorenbeleid.

Ik heb het niet onderzocht, maar ik durf 

te stellen dat het beruchte ABC-beleid (1 

parkeerplaats per 250 m2 bvo) op A-locaties 

geleid heeft tot de bouw van 10 miljoen m2 

op veelal niet duurzame perifeer gelegen 

locaties.

Kantorenbeleid dient een integraal beleid 

te zijn, anders ben je niet goed bezig in het 

fragiele systeem van de grote (kantoren)stad 

en het maken van aantrekkelijke steden.

Voor mij was de jaarlijkse uitgave van het 

boek ‘Nieuw Commercieel Vastgoed’, met 

goede bedoelingen om een goed overzicht 

van de toekomstige planvoorraad te geven, 

een voorbeeld van een ontwikkelingsbranche, 

die ontspoord is. Waar de de niche-filosofie 

gebleven?

Nog teleurstellender is de receptuur, die de 

ontwikkelingsbranche aandraagt om weer 

naar normale marktverhoudingen op de 

kantorenmarkt te gaan. Een glimlach kan ik 

zo nu en dan  niet onderdrukken, wanneer ik 

het scala aan onzinnige beleidsmaatregelen 

zie, die de markt weer in het gareel moeten 

brengen.

Mijn voorstel: Maak eens een goede analyse 

hoe andere steden in de wereld het probleem 

van de kantorenmarkt hebben aangepakt. Een 

historisch rondje van New York, via Londen 

en Parijs, tot de Duitse steden, Rotterdam 

en Amsterdam geeft een goed inzicht welke 

maatregelen echt effect hebben gehad en 

welke totaal niet of zelfs averechts hebben 

gewerkt. 

Van de geschiedenis kan je veel leren, ook in 

de project- en stadsontwikkeling.

In de projectontwikkeling wordt sterk 

geponeerd, dat alles aan het veranderen is. Ik 

blijf vasthouden aan de oude waarden van het 

vak, ‘De dynamiek van het constante’.

Ik draag het stokje over aan Ir Marianne 

Timmer, stedenbouwkundige bij ASR Vastgoed 

Ontwikkeling. Ik riep wel eens “Timmertje, 

Timmertje, wat doe je nu weer”. Geen punt,  

Marianne gaat niet voor zilver, maar alleen 

voor goud!! 

drs. Tie Liebe

Projectontwikkelaar sinds 1972 Bilthoven, 

december 2011

Giro Toertocht Amsterdam 2010

Tie Liebe met in zijn wiel Jan Hagendoorn  

(gem. Amsterdam) en Ruud Bergh (Schiphol ADC)

Foto: Aktiefoto
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Na een start als commercieel manager bij Uni-invest in de jaren 

’90 en 10 jaar ervaring bij CBRE als ondermeer Executive Director 

Capital Markets is Willem Hendrik met TW Real Estate Investment 

Management B.V. zijn eigen bedrijf begonnen. Hier combineert 

hij de kennis van de beleggingsmarkt en het management  

van vastgoed ten behoeve van vermogende particuliere en 

professionele partijen die hun directe en indirecte  rendement 

willen verbeteren.

Professionele private belegger ziet in deze 
markt zijn kans schoon
Om te beginnen schetst Van de Wetering de recente veranderingen 

in de financiële wereld van vastgoed. In een tijdsbestek van 4 

jaar is het transactievolume van de Nederlandse beleggingsmarkt 

afgenomen van meer dan 10 miljard euro in 2007 naar een 

te verwacht volume van net boven de 4 miljard euro in 2011. 

Hierdoor en door het ontbreken van een goed perspectief 

op een indirect rendement, wordt het direct rendement 

doorslaggevend voor het overleven in de huidige markt. Goed 

vastgoedmanagement is daarmee essentieel in deze markt. Van de 

Wetering gaat nader op deze stelling in: 

Het eigen vermogen dat in direct vastgoed wordt geïnvesteerd is 

te onderscheiden in privaat vermogen en institutioneel vermogen. 

Privaat vermogen is vervolgens weer te onderscheiden in het 

zogenaamde ‘georganiseerde geld’ (o.a. CV’s en gesloten fondsen) 

en het ‘zelfstandig privaat vermogen’ (particuliere belegger / family 

office). Het institutioneel vermogen laat zich moeilijker definiëren 

maar tot op zekere hoogte kan het onderscheid gemaakt worden 

tussen het direct premie gerelateerde vermogen (pensioenfondsen 

en verzekeringsmaatschappijen) en het indirect premie gerelateerde 

vermogen (o.a. Spezialfondsen en REIM fondsen). 

Vandaag de dag is het lastig om privaat vermogen georganiseerd 

bij elkaar te krijgen. Dit blijkt onder ander uit het feit dat er 

momenteel slechts een beperkt aantal Nederlandse CV’s en 

Duitse Closed End fondsen met Nederlands vastgoed op de markt 

worden gebracht. De particulier is om verschillende redenen zeer 

terughoudend geworden om zijn spaarvermogen te beleggen in 

dergelijke verbanden. Daarentegen is de professionele private 

belegger wel zeer actief. Juist in de hoogtijdagen van de markt 

kwamen deze vaak conservatief investerende particulieren maar 

moeilijk aan goede directe vastgoedbeleggingen. Nu zien deze 

partijen hun kans schoon, met name als het gaat om kleinere (tot 

5 mio) beleggingen op lokale markten.

Het institutionele vermogen dat investeert in de Nederlandse 

vastgoedmarkt wordt voornamelijk gevoed door het direct 

premie gerelateerde vermogen. Deze instellingen ontvangen 

maandelijks verzekerings- en pensioenpremies welke o.a. ook in 

vastgoed geïnvesteerd moeten worden. Hoewel het volume fors is 

afgenomen door onder meer de allocatieverhouding met andere 

beleggingscategorieën binnen deze instellingen, hebben deze 

partijen ook een betere concurrentiepositie dan enkele jaren terug. 

Winkelvastgoed op A1 locaties en woningen in 
het middensegment zijn nog interessant
In hoofdlijnen zijn de beleggingscategorieën woningen, kantoren, 

bedrijfsruimten en winkels te onderscheiden. Over de problemen 

op de kantorenmarkt is in het augustusnummer van Masterclass 

al geschreven. Willem Hendrik verwacht zelf dat deze markt, die 

momenteel nog een voorraad kent van 48 miljoen m2,  over 10 

jaar een gebruikersbehoefte van maximaal  ca. 30 miljoen m2 

zal hebben. Het een en ander is uiteraard ingegeven door de 

huidige economische situatie en het zogenaamde nieuwe werken. 

Maar daarnaast speelt een niet te onderschatten element als een 

verwachtte toename van het structurele overaanbod als gevolg 

van de demografische ontwikkelingen welke in de nabije toekomst 

al merkbaar zullen zijn. 

Met uitzondering van misschien enkele Duitse fondsen op 1 

of 2 toplocaties, zijn er in Nederland op dit moment weinig 

beleggers die investeren in de categorie kantoren. Dit is niet 

alleen ingegeven door de angst voor een structureel oplopende 

Er is nog geld voor de 
vastgoedsector

Door: Dennis Damink

Of het nou is om woningbouw te ontwikkelen, 
een verhuurd pand in belegging te nemen of voor 
je eigen bedrijf een nieuwe loods te bouwen; 
geld speelt een essentiële rol in de huidige 
vastgoedmarkt en wordt steeds vaker genoemd als 
bottleneck. Wat zit er achter dit probleem en is er 
wat aan te doen? Willem Hendrik van de Wetering 
houdt zich dagelijks met deze problematiek bezig 

in
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leegstand maar ook simpelweg omdat de gemiddelde looptijden 

van verhuurde kantoren onvoldoende zijn om te voldoen aan de 

criteria die het rechtvaardigen om te beleggen in vastgoed (lees; 

rendement- risicoprofiel).

Zowel het actieve private vermogen als het actieve institutionele 

vermogen richt zich vandaag de dag met name op de categorieën 

woningen en winkels. Ondanks dat er in met name de 

woningbeleggingsmarkt een aanmerkelijke prijscorrectie heeft 

plaatsgevonden, blijven deze categorieën populair bij beleggers. 

Met name het winkelvastgoed op A1 locaties en woningen in het 

middensegment.

Er is nog geld en het wordt nog steeds belegd 
in vastgoed
Nu duidelijk is waar het eigen vermogen vandaan komt en waar het 

in belegd wordt, komt de vraag op waarom het transactievolume zo 

fors is gedaald. Op basis van het bovenstaande wordt duidelijk dat 

een deel van het antwoord te vinden is in een kleiner aandeel eigen 

vermogen. Echter een aanmerkelijk deel van het transactievolume 

wordt mede gefinancierd met vreemd vermogen, middels bancaire 

financieringen. Dit aandeel is spectaculair gedaald als gevolg van 

gemiddeld lagere bevoorschotting per transactie. Ga ervan uit 

dat banken tegenwoordig gemiddeld niet meer dan 50% van de 

koopsom bereid zijn te financieren ten opzichte van gemiddeld 75% 

van 4 jaar geleden. Dit betekent dat in 2007 circa ¤ 2,5 miljard aan 

eigen vermogen in de markt werd geïnvesteerd ten opzichte van 

¤2 miljard in 2011. Een afname van ‘slechts’ 20% in geïnvesteerd 

eigen vermogen terwijl het beleggingsvolume met circa 60% is 

gedaald, beide bekeken over een tijdsperiode van 4 jaar. 

Een conclusie van het bovenstaande is dat het risicodragend 

kapitaal (lees; eigen vermogen) nog steeds erg actief in de markt 

en misschien wel 20% minder maar nog wel steeds substantieel 

investeert in de vastgoedmarkt. Die 20% afname van het eigen 

vermogen wordt grotendeels veroorzaakt door een afname van 

buitenlands (lees; Duits) eigen vermogen dat van oorsprong met 

name in de kantorenmarkt actief was. 

Het is dus met name de afname van het vreemd vermogen 

(banken) wat er voor heeft gezorgd dat het transactievolume 

zo fors is gedaald in 4 jaar tijd. Willem Hendrik kent hiervoor 

ook wel de voordehand liggende en begrijpelijke verklaringen 

maar belangrijker is om te kunnen constateren dat met name de 

Nederlandse private en institutionele belegger nog steeds actief 

belegd in de Nederlandse vastgoedmarkt. Met ander woorden; is 

er nog geld? Het antwoord is; Jazeker en het wordt nog steeds 

belegd in vastgoed!

Verwacht niet te veel van de buitenlandse 
beleggers
Tenslotte nog even naar het buitenland. Wat kunnen we 

verwachten van de Chinezen? Willem Hendrik wil deze 

verwachtingen gelijk temperen. De Chinezen maar ook de grote 

Canadese of Koreaanse pensioenfondsen zijn alleen geïnteresseerd 

in grote volumes per belegging. Daarvan hebben we in Nederland 

te weinig product. Daarnaast te bedenken dat alleen al de Parijse 

kantorenmarkt groter is dan de hele Nederlandse kantorenmarkt 

en daarnaast een veel gunstiger leegstandspercentage kent, dan 

hoeft van dit type grote buitenlandse beleggers voorlopig niet te 

veel verwacht te worden.

Willem Hendrik van de Wetering
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APF International initieert vastgoedfondsen die beleggen in duurzame, 

solide verhuurde vastgoedobjecten in Nederland en Europa. Daarnaast is 

APF Investment manager voor buitenlandse institutionele beleggers. .

Wat maakt een initiatiefnemer van particuliere 
vastgoedfondsen in deze tijd succesvol? 
“Regelmatig contact met de belegger belangrijk, niet alleen bij 

goed bericht, maar zeker ook bij slecht bericht. Wij behandelen 

onze investeerders als onze klanten, maar het regelmatige 

contact met de huurders van het vastgoed is zeker zo belangrijk. 

In de vastgoedbranche lijkt pas de laatste jaren het besef te 

zijn ontstaan dat huurpenningen de basis zijn van succesvolle 

vastgoedinvesteringen.”

“Een belangrijk onderdeel van het succes is het besef bij het 

management dat het niet gaat om korte termijn “eigen gewin”. 

In het verleden hebben aanbieders evidente risico’s op langere 

termijn, zoals leegstand, aanzienlijk onderschat.”

“Het beheren van vastgoedfondsen waarin particuliere beleggers 

investeren is een specialisme. Veel partijen merken, nu het 

economisch tegenzit, dat het beheren van een dergelijk fonds 

meer is dan het aansturen van externe adviseurs. Beleggers eisen 

terecht meer inzicht in de gang van zaken bij een fonds en willen 

in meer keuzes gekend worden.” 

“In de top van de markt waren er ongeveer 120 aanbieders en 

beheerders van niet genoteerde vastgoedfondsen, voornamelijk 

CV’s en maatschappen. Dat aantal is inmiddels gehalveerd. Als je 

dan kijkt naar welke partijen in deze tijd de financiële middelen 

hebben om nieuwe investeringen te doen, dan wordt die groep 

van aanbieders nog veel beperkter. Aankomende (Europese) 

regelgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Ik verwacht een 

grote consolidatie in de sector. De beslissing van Homburg Capital 

om te gaan samenwerken met Annexum is daar een recent 

voorbeeld van.”

Wat zijn de alternatieve kapitaalbronnen nu de 
reguliere financiers de kluizen gesloten houden?
“Niet alle reguliere financiers houden de kluizen gesloten. Het 

zijn met name de voorwaarden waaronder gefinancierd wordt, die 

zijn veranderd. Lagere LTV’s, hogere aflossing en hogere risico- en 

liquiditeitsopslagen. Maar er zijn wel nieuwe of herintredende 

buitenlandse spelers die van de huidige marktsituatie gebruik 

maken om marktaandeel te winnen. Deze volumes zijn overigens 

bescheiden vergeleken bij de traditionele grote spelers als 

bijvoorbeeld ING en FGH, die overigens ook nog wel in beperkte 

mate financieringen te verstrekken.” 

“Reguliere financiers willen versneld terug in hun bevoorschotting. 

De hiervoor benodigde liquiditeiten zijn lang niet altijd aanwezig 

in vastgoedfondsen. Wij zien dan ook steeds meer initiatieven 

voor mezzaninefinancieringen ontstaan. Dit is een belangrijke 

ontwikkeling voor veel initiatiefnemers van vastgoedfondsen. 

Overigens niet altijd in positieve zin. De vergoeding op 

mezzaninefinancieringen is aanzienlijk hoger dan bij reguliere 

financiering en dit gaat ten laste van het rendement.” 

“Vanwege aangescherpte wet- en regelgeving, zoals Solvency II, 

gaan wij ervan uit dat pensioenfondsen en verzekeraars slechts in 

zeer beperkte mate in het financieringsgat zullen springen.”

Wie zijn jullie beleggers?
“Onze beleggersgroep bestaat voornamelijk uit vermogende 

Nederlandse particulieren en hun houdstermaatschappijen en 

(relatief) kleinere buitenlandse institutionele beleggers. De 

Nederlandse particulieren zijn vaak voormalig zelfstandige 

ondernemers, zoals accountants, fiscalisten, (voormalige) DGA’s uit 

het midden- en klein bedrijf, family offices. 

“De buitenlandse institutionele fondsen voor wie wij het 

investment management van de Nederlandse portefeuille doen 

zijn divers, met noteringen in onder meer Budapest en Tel 

Aviv. Enerzijds zijn het fondsen met een notering die wel een 

grootaandeelhouder kennen. Anderzijds gaat het om buitenlandse 

private equity huizen.”

Is het type belegger veranderd sinds het 
intreden van de crisis? 
“Ik denk niet zozeer dat het type is veranderd, als wel de omvang 

en de spreiding per fonds. Veel particuliere beleggers hebben 

hun vermogen in andere beleggingscategorieën sterk zien 

afnemen, met als gevolg dat er in sommige gevallen een keuze 

is gemaakt om ook minder in niet-beursgenoteerd vastgoed te 

beleggen. Hierdoor is met name de omvang van de deelname 

sterk veranderd. Daarnaast is er meer diversiteit in de beleggingen 

gekomen, met kleinere participaties in meer fondsen. 

Cash nog steeds king
Door: Eefje van Bommel

Beleggers worden steeds terughoudender en de 
onzekerheid op de vastgoedbeleggingsmarkt 
neemt toe. Is daar reden toe? Er zijn nog steeds 
vastgoedfondsen met portefeuilles van goed 
verhuurde objecten op goede locaties. Waar komen 
de investeerders, liquiditeiten en financieringen 
precies vandaan? We vroegen het aan Martijn 
Windels, medeaandeelhouder van APF International 
en medeverantwoordelijk voor de acquisitie en het 
asset management binnen het vastgoedbedrijf. 
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“Verder zien we aanzienlijke wijzigingen in het beleggingsvolume. 

Het midden segment van ¤ 50.000 tot ¤ 100.000, wat in de hoogtij 

dagen het grootste gedeelte van de uitgegeven participaties was, 

is veel minder geworden. Het afgelopen jaar hebben wij ons op het 

grotere segment gericht, dus vanaf ¤ 250.000,-.”

“Ook zien wij dat enkele grote liquide particulieren aan het 

investeren zijn. Onze laatste drie vastgoedfondsen zijn geplaatst 

bij zeer vermogende, veelal bestaande relaties.”

Waarin wordt in deze crisistijd nog geld  
geïnvesteerd? 
“Duidelijk afgebakende themafondsen met een heldere strategie 

en structuur. In 2009 en 2010 was er bij particuliere beleggers 

met name een sterke vraag naar winkels. Langzamerhand groeit 

echter ook daar het besef dat ook de winkelmarkt te kampen 

heeft met een teruglopende vraag en dalende huurprijsniveaus. 

Supermarkten blijken bij particuliere beleggers daarentegen nog 

steeds populair.”

“Woningportefeuilles worden door de spreiding en de 

financierbaarheid ook als aantrekkelijk gezien. Uitpondscenario’s 

zijn daarbij niet meer vanzelfsprekend en de kapitalisatiefactoren 

waarop wordt ingekocht liggen aanmerkelijk lager dan voorheen.”

“Concrete themafondsen die APF recentelijk heeft geplaatst zijn 

‘duurzaamheid’ zoals Breeam Excellent UPC gebouw Leeuwarden 

en ‘de creatieve sector’ zoals de kauwgomballenfabriek in 

Amsterdam in samenwerking met Lingotto. Bij deze aankopen 

was geen overdrachtsbelasting verschuldigd, waardoor er veel 

ruimte in de berekeningen was voor voorzieningen en, in sommige 

gevallen, ook aflossing op de banklening.” 

“In 2012 lanceren we een maatschappelijk en zorgvastgoedfonds. 

Het gaat hier om solide vastgoed met lange huurcontracten van 

15-25 jaar. Doel is spreiding van geografie en branches binnen 

de portefeuille. Beleggen in deze sector vraagt veel research 

naar solvabiliteit en rentabiliteit. Vaak betreft het organisaties 

waar veel cash flow in om gaat, maar waar de winstgevendheid 

beperkt is. Het is in ieder geval belangrijk bij de inkoop van het 

zorgvastgoed niet te betalen voor de zgn “zorgcomponent” 

en er zodoende een echte vastgoedinvestering van te maken. 

Huurprijzen per vierkante meter zijn anders vaak (te) hoog.”

Wat zie je de komende tijd als de grootste 
bedreiging voor (initiatiefnemers) van vast-
goedfondsen met particuliere beleggers?
“Er zijn veel fondsen in de markt die op basis van hun prospectus 

naar een exit zouden toe moeten werken. Kijk bijvoorbeeld naar 

de fondsen die in de periode 2000 – 2005 tot stand zijn gekomen. 

In sommige gevallen is dit door de lagere waardering van het 

vastgoed in de huidige markt niet mogelijk. Er zit dan niets anders 

op dan verder te exploiteren. Dit betekent vaak dat financieringen 

dienen te worden verlengd. Voorwaarde voor banken om dit 

mogelijk te maken is vaak dat er voldoende cashflow uit de 

fondsen dient te komen. Dit betekent dat er met de huurders moet 

worden gesproken over verlenging van de huurovereenkomsten. 

Huurders zijn hier best toe bereid, maar vaak dienen daarvoor 

wel incentives te worden verstrekt in de vorm van een huurvrije 

periode of upgrading van het gebouw. Dit kan tot gevolg hebben 

dat uitkeringen door het fonds worden verlaagd of bevroren en in 

sommige gevallen zelfs leiden tot het verzoek aan beleggers om 

additioneel kapitaal te storten ter bescherming van het initieel 

gestorte eigen vermogen. Het besloten karakter van het fonds kan 

dan tot problemen leiden. Voor de initiatiefnemer van dergelijke 

fondsen is het vervolgens niet eenvoudig om bij dezelfde 

beleggers nieuw kapitaal op te halen voor een nieuw fonds.”

Wat zie je de komende tijd als de grootste kans 
voor (initiatiefnemers) van vastgoedfondsen 
met particuliere beleggers?
“Wij verwachten de komende jaren naast voornoemde problemen 

ook veel kansen in de markt voor nieuwe fondsen. Partijen 

met eigen vermogen die met beperkte leverage kunnen kopen, 

kunnen heel goed zaken doen. Met te verwachten hogere 

aanvangsrendementen, de lage rente en de hedge voor inflatie 

de komende jaren is en blijft vastgoed wanneer er sprake is van 

betrokken en actief management een absoluut interessante 

beleggingscategorie. Het is aan de initiatiefnemers om aan te 

tonen dat de betreffende panden en huurders voor het fonds 

en overige stakeholders zoals de bank van voldoende kwaliteit 

zijn om de komende zware jaren door te komen. Ik ben er van 

overtuigd dat de komende tijd meer liquiditeit naar nieuw 

opgerichte vastgoedfondsen gaat van vastgoedinvesteerders die 

aan het voorgaande voldoen.”

Martijn Windels
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Gezien de omvang van dit artikel en het 

onderwerp van deze uitgave van het ASRE 

magazine wordt op dit laatste niet nader 

ingegaan. 

Ten aanzien van Islamic Banking, dat aan diverse 

restricties is gebonden, bestaan diverse vragen en 

onduidelijkheden. De vragen zien op de praktische 

kant van de structurering van de financiering 

maar ook het object van de investering en/of 

financiering. 

Door het vormen van bijvoorbeeld een Sharia 

compliant fund legt het fund management 

zichzelf de restrictie op om zich te houden aan 

de Sharia wetgeving. Deze restrictie uit zich 

(i) in het acquisitiebeleid, bijvoorbeeld niet elk 

soort huurder/soort vastgoed is toegestaan, 

maar ook (ii) door de manier van financiering; 

een conventionele lening met rente is niet 

mogelijk. Toch zal de wens bestaan om met 

vreemd vermogen (een deel van) het vastgoed te 

financieren; het rendement op het eigen vermogen 

wordt verhoogd door een deel te financieren met 

(goedkoper) vreemd vermogen. 

Tot ongeveer 25 tot 30 jaar geleden was het 

concept Islamic Banking relatief onbekend. 

Vandaag de dag is de marktomvang, ondanks de 

huidige financiële crisis1, nog steeds groeiende 

met ongeveer 15% per jaar. De Verenigde 

Arabische Emiraten hebben de laatste jaren, 

naast het uitbreiden van hun netwerk, ook veel 

regulering en regelgeving geïmplementeerd. 

Dit laatste heeft geresulteerd in de oprichting 

van diverse toezichthoudende organen. Islamic 

Banking kan dan ook gezien worden als een qua 

omvang als qua regulering mature markt en als 

een groeiende deelmarkt van de wereldwijde 

financiële sector.

Sharia wetgeving en restricties
Islamic Banking is gebaseerd op Sharia 

wetgeving. Sharia betekent in het Arabisch: 

de ‘weg’ of de ‘route’. De Sharia wetgeving 

poogt dan ook een richting te geven op de 

wijze waarop moslims hun leven en hun relaties 

onderling en hun relatie met Allah dienen in 

te vullen en geeft regels en wetten voor de 

deling en allocatie hulpbronnen, management, 

productie, consumptie, kapitaalmarkten en de 

verdeling van inkomen en welvaart. Daarnaast 

geeft Sharia wetgeving een raamwerk voor het 

ontwerpen van financiële en bancaire systemen 

en structuren. De Sharia wetgeving is gebaseerd 

op de Koran. 

Doordat het raamwerk van de Sharia wetgeving 

en de ahkam (normen en waarden binnen de 

Islam) beide van toepassing zijn, kent Islamic 

Banking in vergelijking met conventionele 

banken een vijftal restricties: (i) Riba (rente), (ii) 

onzekerheid (gharar), (iii) gokken of speculatie 

(maisar), (iv) een aantal verboden activiteiten, 

(v) investment activiteiten. Hieronder volgt een 

toelichting. 

Sharia Financiering
Door: mr Laurentien Kok

De laatste jaren is er meer belangstelling voor Islamic 
Banking en Sharia financiering in de Westerse wereld. Van 
oorsprong Islamitische banken maar ook Westerse banken 
bieden Sharia compliant financieringsproducten aan op 
de Europese en de Nederlandse markt, aan andere de kant 
besluiten Islamitische banken en bedrijven om te investeren 
in Europa, onder andere in vastgoed. In dit artikel worden 
de hoofdlijnen van Sharia banking besproken waaronder 
het renteverbod, de oorsprong en andere bindende regels 
van de Sharia en de historie van de acceptatie van rente in 
de Westerse wereld in de laatste 350 jaar. 

1)  Of misschien juist dankzij de financiële crisis, Islamic Banking is immers gebaseerd op andere principes dan die de conventionele banken hanteren waar thans zoveel 

kritiek op bestaat. 

Laurentien Kok met zoon
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(i)Riba (vermeerderen, rente): riba komt niet 

geheel overeen met de Westerse term ‘rente’ 

maar is het meest gelijkend. Rente houdt in elke 

vergoeding voor het gebruik van geleend geld, 

die de geldlener aan de bank betaalt. Het verbod 

op het betalen en ontvangen van rente is een 

van de belangrijkste verbodsbepalingen uit de 

Sharia wetgeving die voortvloeit uit de Koran. 

(ii)Gharar (onzekerheid): een overeenkomst die 

gebaseerd op onzekerheden, het wel of niet 

voorwaardelijk plaatsvinden van een gebeurtenis 

of een voorwaardelijke toekomstige gebeurtenis 

is, in het algemeen, niet toegestaan. Voordat de 

overeenkomst wordt gesloten dient zekerheid 

te bestaan over de zaak of het object van de 

aankoop, de prijs en de afleveringscondities. 

Onder de verboden vallen bijvoorbeeld hedging, 

het afdekken van valutarisico’s en swaps en maar 

ook, als de klassieke voorbeelden, de verkoop 

van nog niet gevangen vis, ongeboren kalveren 

en nog niet gerijpte oogst.

(iii)Maisar (gokken of speculatie): transacties 

gebaseerd op puur speculatieve gronden 

met een aanmerkelijk financieel risico 

zijn niet toegestaan. De grens hiervoor is 

erg moeilijk trekken. Echter handels- of 

investeringstransacties die enig risico kennen 

maar ook een waardestijging, vallen niet onder 

deze definitie van speculatie.

(iv)Een aantal verboden activiteiten en 

bezittingen: de Sharia kent een aantal verboden 

voor Moslims. De financiering of anderszins 

betrokkenheid als bank is dan ook niet 

toegestaan bij: (i) varkensvlees, (ii) pornografie 

en prostitutie, (iii) conventionele financiële 

dienstverlening, (iv) wapens en munitie, (v) 

bioscoop, (vi) tabakindustrie, (vii) gokken en 

casino’s en (viii) alcohol.

(v)Investment activiteiten: op de activazijde 

van de balans van de bank, kunnen banken 

geen geld uitlenen aan cliënten maar dienen 

de banken hun balans en hun activiteiten zo te 

structureren dat er wordt ‘meegedeeld in’ en 

wordt geïnvesteerd in toegestane activiteiten. 

Omgekeerd ontvangen clienten die geld ‘geven’ 

aan de bank geen rente maar een deel van de 

behaalde winst van de bank.  

Door naleving van bovenstaande geboden bij 

beleggingen, legt een ondernemer/koper zichzelf 

bepaalde restricties op. Zo kan er bijvoorbeeld 

niet belegd worden in een onderneming die een 

varkensfokkerij exploiteert. Indien het gaat om de 

acquisitie van (winkel)vastgoed, is bijvoorbeeld 

een slager, een slijterij maar ook een bank (die 

immers geld uitleen tegen rente) als huurder niet 

toegestaan. Ingeval van een distributiecentrum, 

is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat het om 

het logistieke hoofdkantoor van Durexcondooms 

gaat voor West Europa. 

De belangrijke rol van rente 
nader toegelicht
Islamic Banking en daarom ook Sharia Finance 

heeft als belangrijkste en meest bekende 

element dat de betaling en de ontvangst van 

rente verboden is. De restrictie van rente is erg 

expliciet verwoord in de Sharia wetgeving en 

er wordt grote waarde aan gehecht. Hoewel 

er discussies zijn geweest onder Islamitische 

wetenschappers over de oorzaak van 

bovengenoemde verboden, is het duidelijk dat 

er voor Moslims geen ruimte bestaat om er een 

andere interpretatie erop na te houden of om 

het renteverbod te omzeilen. In het algemeen 

wordt aangenomen dat de bescherming van de 

armen en minder welgestelden en het voorkomen 

van machtsmisbruik door zeer welgestelden ten 

grondslag liggen aan deze verbodsbepaling.

In de huidige Westerse wereld wordt thans 

vreemd aangekeken tegen het principiële verbod 

op rente en met name tegen de zeer strikte 

naleving ervan. 

De Islam is historisch gezien niet de enige 

godsdienst die afwijzend staat tegenover 

het concept rente. De Grieken in de Oudheid 

veroordeelden het concept rente op filosofische 

gronden; geld kon niet worden gebruikt 

voor de verwerving van rijkdom en kan geen 

ander geld voortbrengen, was de algemeen 

geaccepteerde leer. Geleidelijk aan, in de 

Middeleeuwen, werd binnen het Jodendom en 

het Christendom gezocht naar een aanpassing 

en een ‘versoepeling’ van het renteverbod. Het 

onderscheid tussen rente en woekerrente speelde 

hierbij een belangrijke rol. Dit onderscheid kwam 

op in de dertiende en veertiende eeuw; algemeen 

geaccepteerd werd dat degene die geld uitleende 

hiervan schade ondervond omdat hij het geld zelf 

niet gebruikte. De geldschieter mocht daarvoor 

een compensatie ontvangen voor het ‘geleden 

verlies’ en het ‘wegvallen van de winst’. 

In de Gouden Eeuw werd het uitlenen van 

geld tussen rijken en kooplieden onderling  

geaccepteerd, in aanmerking genomen dat de 

rente redelijk was. Een belangrijk onderdeel voor 

de acceptatie was gelegen in het feit dat in de 

Noord-Europese landen de rente relatief laag 

was door de goedfunctionerende geldmarkten 

en handel. 

Structurering
In een conventionele financiering is het systeem 

gebaseerd op een hoofdsom en rente en 

worden de rente en de hoofdsom beschermd 

doordat, ongeacht de behaalde winsten en 

geleden verliezen, altijd de rente en hoofdsom 

betaald dienen te worden door de ondernemer. 

De geldnemer loopt dan ook een risico voor 

de zaken terwijl de bank ‘eigenaar’ blijft 

van het geld. Islamitische banken kennen dit 

basisprincipe niet gezien het renteverbod; een 

ander uitgangspunt dient derhalve gehanteerd te 

worden. Om hun cliënten te kunnen financieren, 
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hebben de Sharia banken diverse financiële 

instrumenten ontwikkeld. In plaats van een 

rentevergoeding voor het ter beschikking 

stellen van kapitaal, ontvangen banken over het 

algemeen een deel van de behaalde winst of een 

vaste opslag gedurende een periode, eventueel 

gekoppeld aan een (deel van) eigendom van 

het vastgoed gedurende de looptijd van de 

financiering. Doordat de winstdelingen met de 

bank niet (per definitie) gerelateerd zijn aan 

het aandeel van de bank in de eigendom van 

het vastgoed, is het mogelijk om te variëren 

met deze winstuitkeringen aan de bank en kan 

een optimaal leverage effect bereikt worden 

voor de ondernemer. In economische termen; 

via een Sharia overeenkomst kan dan ook 

nagenoeg hetzelfde bereikt worden als via 

een conventionele lening met bijbehorende 

rentebetalingen. 

Acht financiële instrumenten
In principe staat het Islamitische partijen vrij 

om een overeenkomst aan te gaan. De Koran 

echter kent een aantal basisovereenkomsten 

die door Sharia juristen worden beschouwd als 

rechtsgeldig en daardoor enige beperkingen 

oplegt. Daarnaast kent de Koran een aantal 

principes zoals wederzijdse overeenstemming 

tussen partijen. Wederzijdse overeenstemming 

betekent echter niet dat op die wijze de 

basisovereenkomsten als genoemd in de Koran 

en de waarden en normen opzijgezet kunnen 

worden. 

Sharia banken hebben, mede op basis van deze 

basisovereenkomsten, een aantal instrumenten 

ontwikkeld om financieringen te arrangeren. 

In de literatuur worden soms meer of soms 

minder instrumenten erkend, omdat diverse 

variaties op een overeenkomst/instrument  

worden beschouwd als een zelfstandig 

instrument en vice versa. In dit artikel heb 

ik de indeling aangehouden zoals gebruikt 

in het boek ‘Islamic Banking and Finance in 

the Kingdom of Bahrain’2. De instrumenten 

worden toegepast naar gelang de zaak (asset 

class) die gefinancierd dient te worden en de 

looptijd van de financiering. Een aantal van deze 

instrumenten wordt gebruikt om vastgoed te 

financieren. 

De acht basisinstrumenten kunnen 

worden onderverdeeld in vijf verschillende 

overeenkomsten op basis van hun kenmerken: 

(I) partnerschappen met een winstdeling 

(mudaraba en musharaka), (II) overeenkomsten 

met een koop-verkoop element waarbij een 

eigendomsrecht op zaken/goederen (en diensten) 

wordt overgedragen (murahaba en istisna), (III) 

overeenkomsten die een afgeleide zijn van koop-

verkoop (salam, istisna), (IV) een overeenkomst 

van huur-verhuur (ijara) en (V) securitisatie 

(sukuk). 

Hieronder heb ik de twee, voor de acquisitie 

en financiering van vastgoed gebruikte, 

instrumenten, nader uitgewerkt en schematisch 

weergegeven. 

Murabaha – financiering
De Murabaha is de meest voorkomende vorm 

van Islamitisch financieren. Volgens diverse 

bronnen vindt meer dan 70% van de Islamitische 

financieringen plaats door middel van een 

Murabaha. Bij toepassing van een Murabaha 

doet de Bank de aankoop (tegen een door de 

Ondernemer en de verkoper overeengekomen 

koopsom K) en krijgt in eigendom geleverd de te 

financieren zaak. Vervolgens verkoopt de Bank 

de zaak weer door aan de Ondernemer voor een 

hogere koopsom (K+X). Dit surplus is de winst 

voor de Bank. De overeenkomst voorziet erin dat 

de Ondernemer de koopsom betaalt in termijnen 

of in z’n geheel op een overeengekomen datum. 

2)  Reden hiervoor is dat deze indeling opgesteld is door een officieel toezichthoudend orgaan van een overheid uit een Islamitisch land, en niet door een (Westerse) 

auteur met veelal een persoonlijke mening.
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Voordeel voor de Ondernemer ligt erin dat 

deze de zaak tot zijn beschikking krijgt reeds 

voordat hij K+X heeft voldaan aan de Bank en 

dus binnen zijn onderneming kan gebruiken 

om zijn onderneming te drijven en dus winsten 

te behalen en op deze wijze K+X aan de Bank 

kan betalen. De Ondernemer geeft veelal de 

aangekochte zaak weer in onderpand aan de 

Bank als extra zekerheid voor de nakoming van 

zijn verplichtingen jegens de Bank. 

Bijzonder aan een Murabaha is dat 

overeengekomen kan worden dat de eigendom 

nog niet geleverd wordt aan de Ondernemer 

totdat (een deel van) de overeengekomen 

termijnen zijn betaald. De Bank kan dus 

het risico dragen van tenietgaan, verlies of 

beschadiging van de zaak in de periode gelegen 

tussen de levering van de verkoper aan de Bank 

en de levering van de Bank aan de Ondernemer. 

De Murabaha overeenkomst komt (economisch) 

het meest overeen met een rentedragende lening 

aangezien in de praktijk het surplus van de 

koopsom en dus de winst voor de Bank berekend 

op basis van een referentierente. 

Een ander aandachtspunt is dat, indien 

de Ondernemer in verzuim is met de 

overeengekomen betalingen, de Bank geen 

boete(rente) in rekening mag brengen bij de 

Ondernemer3. Omgekeerd mag de Bank geen 

korting verlenen indien de Ondernemer overgaat 

tot vervroegde aflossing aan de Bank van de 

termijnen omdat op die wijze aan het begrip 

‘geld’ een tijdwaarde wordt toegekend hetgeen 

verboden is.  

Musharaka – deelname 
middels kapitaal
Een Musharaka is een partnerschap, in de 

vorm van een nieuwe onderneming, tussen een 

Onderneming, degene die geld nodig heeft, en 

de Bank, degene die geld verschaft. Door de 

Ondernemer en de Bank wordt gezamenlijk een 

nieuwe onderneming opgericht of aangegaan 

en de Bank wordt aandeelhouder/gerechtigde 

voor een percentage van de verschaffing van 

het kapitaal. In plaats van een rentebetaling 

over de verschaffing van het kapitaal, 

zoals bij een conventionele financiering zal 

plaatsvinden, ontvangt de Bank een uitkering 

ten titel van dividend op zijn aandelenkapitaal 

of een uitkering van de winst indien de 

onderneming is gestructureerd in vorm van een 

samenwerkingsverband of een entiteit zonder 

rechtspersoonlijkheid en geen in aandelen 

verdeeld kapitaal kent. De verantwoordelijkheden 

van de twee partners jegens elkaar worden 

geregeld in een overeenkomst: (i) De 

Ondernemer en de Bank brengen beide kapitaal 

in de nieuwe onderneming, (ii) de Ondernemer 

en de Bank komen een winstdeling overeen, 

deze winstdeling is niet noodzakelijk gelijk 

aan de winst indien uitgekeerd zou worden op 

basis van hun deelname in het kapitaal van de 

Onderneming, (iii) eventuele verliezen van de 

onderneming worden wel gedeeld naar rato 

van kapitaaldeelname en (iv) Partijen kunnen 

een ‘aflopende’ of ‘afnemende’ Musharaka 

overeenkomen hetgeen inhoudt dat de 

Ondernemer na afloop van een bepaalde periode, 

gedurende een bepaalde periode of gedurende 

de looptijd van de financiering het deel of 

een deel van (de aandelen) van de Bank kan 

verwerven. 

Bovenstaande zijn twee voorbeelden van hoe 

een Sharia vastgoed financiering gestructureerd 

kan worden, hierop bestaan echter vele nuances 

en variaties. Duidelijk is wel dat de structurering 

van een Sharia financiering anders verloopt dan 

een conventionele financiering met een lening en 

rente en dat er andere aandachtspunten zijn voor 

de betrokkenen.

Laurentien Kok is kandidaat-notaris bij  

Bird & Bird LLP Singapore en Nederland.

3)  Algemeen aanvaard wordt om de boetes aan een stichting te laten betalen die een algemeen charitatief doel heeft en de ontvangen boete als gift aan een ‘goed 

doel’ schenkt.

De structuur van een Murabaha overeenkomst

De structuur van een Musharaka overeenkomst
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Onze reis startte in Tokyo, gelegen op Centraal-

Honshu. Tokyo is een geweldige, dynamische 

stad wat niet verwonderlijk is gezien het grote 

aantal inwoners (ruim 13 miljoen). Ondanks de 

drukte heerste er een rustige, serene sfeer, wat 

vooral veroorzaakt wordt doordat alles extreem 

goed is georganiseerd en doordat de mensen 

uiterst gedisciplineerd en respectvol zijn. Een 

uitzondering op de rustige sfeer was overigens 

Shinjuku Station, een trein- en metrostation 

midden in de stad, waar elke dag 4 miljoen 

reizigers aankomen en vertrekken. Dit gebied 

wordt ook wel het Times Square van Tokyo 

genoemd, dat zegt genoeg! Tokyo kent veel 

historische gebouwen, met name tempels, maar 

ook oneindig veel moderne architectuur waarbij 

beton vaak de hoofdrol speelt. 

Na een paar dagen Tokyo reisden we verder naar 

Mount Fuji en Hakone. Mount Fuji is de hoogste 

en bekendste berg van Japan. Het bergachtige 

Hakone staat bekend om haar zwavelbronnen 

en thermale baden, onsens genaamd. Ook 

hier kwam de gedisciplineerde kant van de 

Japanners naar boven. Voor het gebruik van een 

onsen geldt een uitgebreide procedure die strak 

gevolgd dient te worden.  

Vanuit Hakone was het met de trein een paar 

uurtjes reizen naar Takayama. Takayama is een 

stad in het berggebied noordwestelijk van Tokyo. 

Van hier tot… Tokyo!
Alweer een jaar geleden kreeg ik de MRE-scriptieprijs 
2010. De prijs heb ik besteed aan een prachtige reis naar 
Japan. Het doel: onderzoeken wat zich daar afspeelt op 
de vastgoedmarkt, in hoeverre het uitgebreide openbaar 
vervoernetwerk leidt tot stedelijke concurrentie en 
natuurlijk het bewonderen van de moderne architectuur. 
Na een paar spannende maanden van voorbereiding waarin 
de aardbeving en de tsunami de kernramp in Fukushima 
veroorzaakten en waarbij op de dag van ons vertrek typhoon 
Roke nog over Tokyo trok, konden mijn vriend en ik op 21 
september vertrekken naar het land van de rijzende zon, 
geisha’s en samurai en sushi, heel veel sushi. 

Door: Annique Bruin
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De stad staat bekend om haar oorspronkelijke 

Japanse architectuur. In het centrum van het 

stadje was dit duidelijk terug te zien in de houten 

woonhuizen. Maar de sfeer van het verleden en 

de karakteristieke bebouwing was buiten de stad 

nog beter te zien in het bergdorp Hida. Hier is 

de bebouwing van een paar eeuwen geleden in 

stand gebleven. Wat op zichzelf al bijzonder is, 

omdat alle oorspronkelijke gebouwen van hout 

waren en daarmee nogal brandgevaarlijk. Veel 

historische gebouwen in Japan zijn dan ook al 

een keer (of soms meerdere malen) afgebrand en 

teruggebouwd. 

De volgende bestemming, Kanazawa, nog wat 

verder noordwestelijk, bereikten we binnen 

zeer korte tijd dankzij de Shinkansen, de 

hogesnelheidstrein. Met een snelheid van meer 

dan 300 kilometer per uur kun je in een paar 

uur het land doorkruisen. Dit stelt de bevolking 

in staat om op grote afstand van hun werk te 

wonen en de reistijd toch beperkt te houden. 

Als de Shinkansen vertraging heeft (wat bijna 

nooit voorkomt), dan bedraagt die vertraging 

gemiddeld 15 seconden. Kom daar maar eens 

om bij de NS… Kanazawa zelf is een stad van 

contrasten. Aan de ene kant oude paleizen, 

tempels en de wijken waar vroeger samurai en 

geisha’s leefden, en aan de andere kant moderne 

winkelcentra en een prachtig museum van 

SANAA Architecten.

Ook de volgende bestemming was contrastrijk, 

maar dan op een geheel andere manier. Na 

Kanazawa volgde namelijk Hiroshima. Deze 

stad is vooral bekend van de atoombom die 

de Amerikanen aan het eind van de Tweede 

Wereldoorlog recht boven de stad tot ontploffing 

hebben gebracht, met desastreuze gevolgen 

voor de stad en de directe omgeving. De beelden 

van die periode staan in schril contrast met het 

huidige Hiroshima, dat een levendige, bruisende 

stad is met een veel jongere bevolking dan de 

andere steden die we hebben bezocht. Even 

buiten Hiroshima ligt het eiland Miyajima, met de 

bekende drijvende Torii, de rode toegangspoort 

tot het achterliggende tempelcomplex dat 

eveneens in het water lag. 

Na Hiroshima volgde een tempelovernachting bij 

boeddhistische monniken, hoog in de bergen in 

het bedevaartsoort Koyasan. Tenslotte kwamen 

we aan bij de laatste bestemming, Kyoto. Ook dit 

was weer een gigantische stad met 1,5 miljoen 

inwoners. In de westerse wereld is Kyoto vooral 

bekend als de stad van het Kyoto Verdrag (dat de 

vermindering van de uitstoot van broeikasgassen 

regelt). Maar Kyoto is ook de stad met de 

bekendste geishacultuur en het grootste 

boeddhabeeld van het land.  

Terugkijkend op onze reis is het moeilijk 

te zeggen of we het land en de Japanners 

hebben kunnen doorgronden. Op vragen over 

de economische situatie of de situatie op 

de vastgoedmarkt kregen we vooral sociaal 

wenselijke antwoorden. Hoe vriendelijk de 

mensen ook zijn, we zullen er wel nooit achter 

komen wat ze werkelijk denken en vinden. En 

zo blijft ook na onze reis de magie van Japan 

bestaan!  

Geisha’s, samurai en sushi, 
veel sushi
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Even niet! Invast
. . . die discussie over geld. 

In deze december periode goed om na te denken over de 

immateriële waarde die de gebouwde omgeving 

voor ons doet.  

In januari gaan wij weer praten over het benodigde geld om 

vastgoed te verwerven en rendabel te maken. Tot in 2012.


