
nr 36 - december 2014 

MasterClass is een forum van

In dit nummer o.a.:
• N ight of the Masters 2014

•  Jan Hein Vink over private equity 

in beleggershuur

•  Paul Bremmer van Kroonenberg Groep 

over Huys in NYC

• De woningmarkt volgens Johan Conijn 

En verder:

•  Boris van der Gijp over samenwerking 

tussen coöperaties en beleggers

•  Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

•  Het nieuwe erfpachtstelsel

WONINGBOUW

AAAMRE_MC_36.indd   1 05-12-14   16:28



 

Van de Voorzitter  2
Verenigingsnieuws 3
Interview Ger Hukker, 
Voorzitter NVM 7
Interview Jan Hein Vink 10
Interview Paul Bremmer, 
Kroonenberg Groep  12
De woningmarkt volgens 
Johan Conijn 15
Coöperaties en beleggers 
moeten elkaar vinden in de stad 18
Tijdelijke verhuur via de 
Leegstandwet 20
Interview Koen de Lange, 
voorzitter SEBA 22
Wonen in assets 24
 Doorgeefcolumn 27
Van der professor 28
Mijn favoriete … 31
 De Overstap: 
Cees van Boven, directeur-
bestuurder van Parteon  32
Dertiende penning afgeschaft 34
Vriendenformulier AAAMRE 35

Colofon
Redactie:

• Eefje van Bommel

• Cornélie Arnouts

• Dennis Damink

• Willem Rodermond

• Annique Verkoeijen-Bruin

• Ate Wijdeveld

Redactie-adres:

eefje@gijsheutinkadvocaten.nl

Vormgeving: Koos in Vorm 

Druk: MediaCenter Rotterdam

Zwembad in mijn huis
Ongeveer twee jaar geleden heb ik mijn woning in Amsterdam 
Westerpark verkocht. Precies op het moment dat, naar nu 
blijkt, het laagste punt van de markt bereikt was. De aankoop 
was helaas op het hoogtepunt van de markt, dus ik heb een 
prachtige rit gemaakt, alleen dan de verkeerde kant op. 

Sinds de verkoop van mijn woning, hebben mijn vriendin en ik twee keer een huis aangekocht. Het 

blijkt dat wij een enorm goede neus hebben voor het aankopen van huizen met een souterrain 

met een lekke funderingsbak. Een zwembad is interessant, maar dan wel op een plek waar wij het 

willen. Derhalve hebben wij beide aankopen twee keer moeten ontbinden. 

Sinds deze twee debacles is het ons nog niet gelukt een ander huis te vinden. Inmiddels staan wij 

tegenwoordig met dertig andere stellen te dringen om een nieuw op de markt gekomen woning 

te bezichtigen. In Amsterdam is het weer een complete gekte. Prijzen stijgen snel, de interesse 

is gigantisch en zonder makelaar kun je achter in de rij aansluiten. Het valt mij nog mee dat we 

niet hoeven te betalen om een woning überhaupt te mogen bekijken. Ik ben dan ook benieuwd 

wanneer dit wordt ingevoerd. Een bod op een huis uitbrengen heeft daarbij overigens ook niet 

zoveel zin, inschrijving is het toverwoord. Een bieding onder de vraagprijs is veelal kansloos. 

Misschien dat wij het toch maar eens buiten de stad gaan zoeken, wellicht kunnen we daarmee 

deze gekte een beetje ontwijken. Of is er wellicht sprake van een tijdelijke gekte en wordt de 

markt in januari weer wat rustiger. Ik denk dat ik na het schrijven van dit voorwoord in ieder geval 

voor de zekerheid toch maar even de funda app opstart. 

Niet alleen in Amsterdam en omgeving trekt de woningmarkt aan, maar ook in de rest van 

Nederland. Helaas verschilt de mate waarin de markt aantrekt aanzienlijk. Het zal dan ook nog 

geruime tijd duren voordat de prijsdalingen van de afgelopen jaren overal goed zijn gemaakt. Als 

dat in de komende jaren al zal gebeuren. Net als de souterrains in de woningen die wij hebben 

aangekocht, zullen derhalve ook vele hypotheekconstructies de komende jaren onder water blijven 

staan. 

De aantrekkende woningmarkt zorgt ook voor een stijgende interesse vanuit de professionele 

vastgoedmarkt. Woningontwikkelaars zoeken naar nieuwe locaties om nieuwbouw te ontwikkelen 

en beleggers kijken weer naar beleggingsmogelijkheden. Voor deze Masterclass zijn de 

redactieleden op zoek gegaan naar zij die het verschil maken op de woningmarkt. Dit heeft een 

diversiteit aan interessante artikelen opgeleverd. Ik wens u veel inspiratie en leesplezier toe.

Tot slot wens ik u, mede namens het bestuur van de AAA MRE en de redactie van de Masterclass, 

ontzettend fijne feestdagen, 

een goed uiteinde en een 

prachtige start van 2015 toe!

Met vriendelijke groet,

Thomas Liebrand 

liebrand_t@schiphol.nl

Van de VoorzitterInhoud
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Verenigingsnieuws

AGENDA
In december, januari, februari en maart 2015 starten er weer diverse 

Executive Education programma’s. Ook zijn er nascholingsbijeenkomsten 

speciaal voor ASRE-alumni. Het actuele aanbod vindt u in de agenda op 

www.asre.nl. 

25 maart & 16 juni 2015:Open dag ASRE
Op 25 maart en 16 juni 2015 vindt een Open Dag plaats voor aankomende 

studenten. Een Fellow of Hoogleraar geeft die middag een proefcollege en 

er zijn ASRE-studenten aanwezig om over hun ervaringen te vertellen. Wees 

welkom met een geïnteresseerde collega voor een proefcollege en een drankje!

Aanvang 16.30 uur. Voor vragen: l.vanwankum@asre.nl

Sloepentocht
Op 4 september 2014 organiseerde de AAAMRE in 

samenwerking met Gijs Heutink Advocaten alweer de tweede 

sloepentocht door de Amsterdamse grachten. De rondvaart 

kon rekenen op een prachtige nazomerdag.

Op donderdag 13 november is een groep alumni 

onder begeleiding van Frank van Kessel en Patrick van 

Lammeren van Topvastgoed gaan “pre-shoppen” bij het 

herontwikkelingsproject Nieuwendijk-Damrak. Het betreft de 

oude C&A complexen aan de Nieuwendijk en het Damrak. 

Gebouwd in de jaren 60 en 80, waren deze gebouwen aan 

vernieuwing toe. In opdracht van eigenaar Bouwinvest realiseert 

Top Vastgoed de herontwikkeling van deze 3 gebouwen. Door 

de oorspronkelijke kantoorverdiepingen in de verschillende 

complexen bij het winkelgedeelte te betrekken, wordt een 

aanzienlijk winkelvolume gerealiseerd. Het gebouw aan het 

Damrak wordt momenteel ontmanteld en voorzien van een 

geheel nieuwe gevel. Deze gevel is ontworpen door Robert 

Stern (NY). De nieuwe zestig meter brede gevel heeft veel 

raakvlakken met het originele werk van H.P. Berlage. Het 

gebouw is inmiddels volledig verhuurd aan Primark en aan C&A, 

die aldaar hun Flagship Stores zullen vestigen. Het gebouw aan 

de Nieuwendijk bestond hoofdzakelijk uit 4 etages verouderde 

kantoorruimte. Dit gebouw wordt momenteel volledig gesloopt 

en wordt, op basis van een ontwerp van Kees Rijnboutt en 

Frederik Vermeesch, herontwikkeld tot 3 lagen winkelruimte. 

Zara heeft inmiddels 3.000 m2 gehuurd. Tot slot omvat het 

project ook de renovatie van het monument aan het Damrak 

80. Dit object  is inmiddels na een renovatie opgeleverd en 

verhuurd aan Starbucks. Tijdens de presentatie en rondleiding 

hebben de heren van Top Vastgoed de complexiteit van het 

herontwikkelen in een binnenstedelijke omgeving en de hoge 

mate van ambitie wat betreft het kwaliteitsniveau laten zien.

Voor meer informatie over het project, zie: www.nowadays.nl

Development Visit Nieuwendijk-Damrak
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Op 27 november jl. heeft MRE-jaargang 2012-2014 in de 

Lutherse Kerk haar diploma in ontvangst genomen. Daarna 

bezochten circa 150 alumni, docenten en bestuursleden de 

feestelijke Night of the Masters in het Scheepvaartmuseum.

Graduation Day MRE / 
Night of the Masters 2014

Achterste rij (van links naar rechts): Stefan van Loon / Stadlander, Dennis Verhagen / MN Services, 
Isham Adams / RVG Real Estate, Bjørn te Nijenhuis / Corio Nederland, Huub Kamphuis / FGH Bank, Martijn Slegers / Merin
Middelste rij (van links naar rechts): Roel Schulte / Inditex, Yüksel Yildirim / ING Real Estate Finance 
Wouter Zwetsloot / VALAD Europe, Ernie van Dalen / Feenstra, Jur Niemeijer / A.S.R. Vastgoevermogensbeheer, Bjørn Brink / CBRE 
Voorste rij (van links naar rechts): Erik Tillemans / Colliers International, Thijs Berens / Deloitte Real Estate Advisory, 
Susan Van de Koppel-Nagelmaeker / Syntrus Achmea Vastgoed, Annemarie Maarse / Altera Vastgoed, 
Chris Pettersson / De Alliantie, Martijn Nijland / ING Commercial Banking Real Estate Finance
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 De Architect
In 2012 bezocht de AAAMRE de bouwplaats van Rotterdam CS. Ruim twee jaar later, op 29 

oktober 2014, bekeken 20 alumni samen met architect Wouter Thijssen van MVSA Architects, 

het eindresultaat. Na ontvangst in het Groot Handelsgebouw gaven Thijssen en zijn collega 

Jim Navarro een toelichting op het Rotterdamse project, ontworpen door Team CS (Benthem 

Crouwel, MVSA Meyer en Van Schooten en West 8). Het 

oude station, in 1957 gebouwd naar ontwerp van architect 

Sybold van Ravesteyn heeft in de periode 2007-2014 een 

complete gedaanteverandering ondergaan, waarbij sommige 

onderdelen van het oude stationsgebouw in de nieuwbouw 

zijn geïntegreerd. Ook andere projecten van MVSA passeerden 

de revue zoals het Ministerie van Financiën in Den Haag, de 

Nieuwe Bibliotheek van Almere en uiteraard het ontwerp 

waarmee MVSA grote bekendheid verwierf: het ING House in 

Amsterdam (2002). 

Het was een zonnige, mooie en warme dag. In de bedrijfs- annex 

voorlichtingsruimte op de bouwplaats was het zo mogelijk nog veel warmer. 

Daar gaf DUS architects, de initiator van dit unieke 3 jaar durende 

onderzoeksproject, waarbij een team van partners samenwerkt aan het 3D 

printen van een grachtenpand, toelichting en uitleg over het project. Er werd 

bijzondere aandacht besteed aan de techniek van 3D printen. Prototypen en 

schaalmodellen van 3D prints werden getoond. En als je met een 3D printer 

een object van 20 cm hoog/breed kunt printen, waarom dan ook niet met een 

hele grote 3D printer elementen printen waaruit uiteindelijk geassembleerd 

een grachtpand kan worden gebouwd… En dat was precies wat buiten kon 

worden aanschouwd. Het grachtenpand stond er nog niet, maar de eerste (trap) 

elementen waren geprint, fascinerend. Minder fascinerend, maar wel zeker zo 

zonnig en verheffend was de afsluitende, gezellige evaluatieborrel na afloop op 

het terras van de Tolhuistuin. (www.3dprintcanalhouse.com)

3D Print Canal House
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Komt er al een vervolg op Wonen 4.0?
“Niet op korte termijn, maar we zijn wel aan het kijken of we een 

update moeten maken, om het iets breder te trekken, rekening 

houdend met flexibele arbeid en de zorg.”

Bestaat er consensus over hoe de woningmarkt 
eruit gaat zien met meer ZZP-ers, veranderende 
doelgroepen, meer eenpersoonshuishoudens, 
de vraag naar kleinere woningen? 
“Je ziet de arbeidsmarkt structureel veranderen, maar je ziet 

eigenlijk dat de veranderingen op het financiële vlak nog maar 

in de kinderschoenen staan. We hebben de stresstest van de 

banken net achter de rug en die viel alleszins mee, dat hadden we 

natuurlijk ook wel verwacht. Onderhuids gebeurt er natuurlijk best 

veel. De annuïteit is geïntroduceerd, ‘Loan-to-value’ (LTV) wordt 

afgebouwd naar 100%, maar er wordt nu al voorgesorteerd, 

ten behoeve van uniformering en condities van banken, op een 

verlaging naar 90% misschien wel naar 80% en dat heeft alles 

te maken met het feit dat Nederland toch wel gezien wordt als 

een economisch onevenwichtige economie als het gaat om de 

woningmarkt. Naar mijn idee zou het beter zijn om voor starters, 

en omwille van startersmarkt, toch die 100% aan te houden. 

Gebruik daar dan de Nationale Hypotheek Garantie voor. Maar je 

ziet dat we in een transitieperiode zitten.”

“Mensen in Nederland zijn honkvast, de mobiliteit is minimaal. We 

gaan dit jaar 150.000 woningen verkopen in de bestaande bouw 

en 25.000 in de nieuwbouw, en dat op 4,2 miljoen koopwoningen 

op een totaal van 7,2 miljoen woningen. We bouwen minimaal 

en daarnaast zie je dat mensen heel lang op dezelfde plek blijven 

wonen en niet altijd verleid worden met de goede producten. 

Feitelijk zijn er eigenlijk maar een paar momenten waarop 

Nederlanders openstaan voor verhuizen. Als we het ouderlijk huis 

uitgaan, een studie hebben afgerond, als er kinderen komen, maar 

daarna verhuizen we een hele tijd niet, totdat de kinderen de deur 

uitgaan. Eigenlijk hebben we maar een paar momenten in een 

wooncarrière dat we open staan voor verhuizen.”

Het Nieuwe Wonen

Zijn veranderingen in 
de woningmarkt al 

(voldoende) zichtbaar?
Door: Ate Wijdeveld

In 2012 presenteerden de Woonbond, Vereniging 
Eigen Huis en Aedes samen met de NVM, VBO en 
VastgoedPro hun plan voor integrale hervorming van 
de Woningmarkt: Wonen 4.0.
Het betrof een oproep tot het anders organiseren van 
de woningmarkt: “De huidige woningmarkt voldoet 
niet meer aan de eisen van deze tijd. Vastgeroeste 
systemen, intransparante werkwijzen en de enorme 
belangen die voortdurend in het geding zijn, staan in 
de weg aan de noodzakelijke hervormingen”.
Genoeg aanleiding voor een gesprek met 
Ger Hukker, Voorzitter van de Vereniging van 
Nederlandse Makelaars (NVM).

Ik blijf een rasoptimist

in
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De momenten van verhuizen werden voorheen 
toch ook bepaald door de waardestijging van 
de woning? 
“Dat klopt. Men werd toen mede gemotiveerd om te verhuizen 

vanwege het feit dat de rente heel hard daalde en men voor 

dezelfde woonlasten veel meer huis kon kopen. En datzelfde 

moment doet zich overigens nu ook weer voor. De mensen die 

net niet gekocht hebben voor de crisis losbarstte, nog steeds een 

gelukkige relatie hebben en een baan, die zie je op dit moment 

wel interesse tonen in wat anders.”

“Je ziet dat er meestal sprake is van een lokale verhuizing. Terwijl 

juist het nieuwe werken verhuizen over afstand best mogelijk 

maakt. Dus ik denk dat er voor het landelijk gebied best wel hoop 

is. Nu zie je een herstel in stedelijk gebied, de trek naar de grote 

steden, versus de leegloop op het platteland. Voor een deel, zeker 

als het interessante kernen zijn, denk ik dat het wal het schip weer 

keert. Mensen zullen bereid zijn om te forenzen, om de trein te 

pakken om dan 1 of 2 dagen in de stad te blijven, om vervolgens 

de rest van de tijd te werken vanuit een mooie omgeving.”

Hoe zie jij de huidige woningmarkt?
“We hebben naar mijn idee nog een beetje een onevenwichtige 

markt, met een grote sociale sector en een kleine markt vrije 

sectorhuur. Op dit moment heeft men eigenlijk geen keuzevrijheid. 

En dat is toch het ideaal. Wat je ook ziet, is dat er een ongelijk 

speelveld is tussen de huur- en de koopkant. Wij hebben de 

Nederlandse woningmarkt bijna helemaal dichtgeregeld, zowel 

aan de huurkant, maar eigenlijk ook aan de koopkant. Die is 

volledige gefi scaliseerd, met 

overdrachtsbelasting, onroerend 

zaakbelasting, huurwaardeforfait 

en de knop van de 

hypotheekrenteaftrek. Er is niet 

echt sprake van een vrije markt 

zonder subsidies, het is het 

rondpompen van subsidiegeld.”

De aanbevelingen in Wonen 4.0 gaan daar toch 
juist over? 
“We hebben 4.0 geschreven met het idee: ga 4.0 uitvoeren als 

de crisis zo’n beetje achter de rug is. Je repareert het dak ook 

niet als het regent. Men heeft het toen uitgelegd als: jullie willen 

nu ineens de hypotheekrenteaftrek afschaffen terwijl we daar 20 

jaar over zouden doen. Maar ons voorstel daarbij was, verlaag 

ook de inkomstenbelasting. Lage inkomstenbelastingtarieven, 

daar hebben ook huurders voordeel van. Nu zie je dat er aan een 

nieuw belastingstelsel wordt gewerkt, maar ik vrees dat gezegd 

wordt: die woningmarkt daar doen we niet te veel aan. Terwijl 

het nu juist het momentum zou zijn om met een nieuw fiscaal 

stelsel te bekijken of we al die subsidies wel goed rondpompen. 

En moeten we niet naar een soort woontoeslag die ongeacht het 

object verstrekt wordt, gewoon op basis van inkomen. Ik blijf een 

rasoptimist, daarom denk ik dat uiteindelijk de ideeën van 4.0 wel 

een keer gerealiseerd zullen worden.”

De overheid stuurt meer en meer op de 
woningmarkt. 
“Dat klopt. En je zou kunnen zeggen dat de paracetamol van de 

overheid heeft gewerkt, want we gaan dit jaar 40.000 woningen 

meer verkopen, 110.000 woningen vorig jaar, dit jaar 150.000, 

dus dat is een mooi succes. Er is meer vertrouwen en prijzen dalen 

niet meer verder. Dat is voor de woningmarkt geweldig. Krijg je 

de woningmarkt niet aan de gang, dan krijg je naar mijn idee 

ook het economisch herstel niet aan de gang. Wat dat betreft is 

de doelstelling wel geslaagd, maar als je beter inzoomt op de 

woningmarkt, dan zie je dat die op zich nog niet geheel gezond is, 

dat we nog verder moeten renoveren.”

Welke successen heeft de NVM de afgelopen tijd 
behaald?
“Waar ik trots op ben is dat wij erin geslaagd zijn om inzicht 

te geven in hoe sterk de markt lokaal, regionaal verschilt. Tot 

een jaar of acht geleden groeiden de bomen tot aan de hemel, 

maar we hadden één woningmarkt. We kenden alleen wat 

krimpgebieden. We zijn er als NVM in geslaagd om duidelijk 

te maken hoe lokaal die markt verschilt. En dat het wel of niet 

hebben van een goede verbinding naar een snelweg grote 

gevolgen kan hebben voor een woningmarkt in dat gebied. De 

tweedeling in de markt tussen stad en platteland. Men heeft wel 

gezien dat de NVM niet een club is die alleen maar roept dat 

de prijzen heel hard stijgen en heel hard dalen en dat er zit niks 

tussenin zit. We kunnen heel goed een genuanceerd beeld geven.”

“Daarnaast zie je de invloed van social media en internet, die 

het mogelijk maakt om via e-commerce te toetsen hoe groot 

de belangstelling voor een locatie, voor een product is. Als 

makelaar moet je ook in dat proces opschuiven. Doe je dat 

namelijk niet, dus als jij niets over de vraagzijde kan vertellen, 

dan wel die vraagzijde niet monitort, dan heb je ook in de 

keten van ontwikkelen en verkopen niets te zoeken. De marges 

worden minder. Bijna iedereen die in een ontwikkelproces geen 

toegevoegde waarde levert, wordt eruit gesneden.”

We hebben naar 
mijn idee nog 
een beetje een 

onevenwichtige 
markt
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Kun je in de woningmarkt een trend 
ontdekken? Het Nieuwe Wonen, is dat groot 
wonen, klein wonen, buiten wonen, grote of 
kleine woonkamers? 
“Daar kun je nooit helemaal een passend antwoord op geven. De 

komende jaren zal er, volgens de voorspellingen, een enorme groei 

zijn van eenpersoonshuishoudens. De vraag is natuurlijk waar 

en hoe willen deze mensen wonen en hoe de woningvoorraad 

er dan uitziet. Grote winst is dat bouwen veel goedkoper is 

geworden. En de winst zit hem ook in de nieuwe mogelijkheden 

tot flexibel bestemmen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een 

bestemmingsplan sneller kunnen wijzigen als de vraag aantoont 

dat we moeten wijzigen. En je ziet ook dat, ook al is dat nog 

niet generiek het geval, gemeenten beseffen dat als de 70% 

voorverkoop niet wordt gehaald, ze je niet kunnen verplichten dat 

je de volledige grond moet afnemen. Dus we maken progressie, 

maar het zijn hele kleine stapjes.”

Hoe komen woningeigenaren hun waardever-
mindering te boven?  
“Het afwaarderen van door gemeenten of ontwikkelaars 

aangekochte (bouw)grond doet pijn. Maar dat geldt ook voor 

particulieren, die hebben ook een soort verliesaversie. Van de 

vorige crisis eind jaren zeventig heb ik geleerd dat sommige 

gemeenten en ontwikkelaars heel snel hun verlies accepteerden 

en weer opnieuw adem konden halen, dat leverde veel 

rendement op. Maar dan moet je dat ook kunnen pakken. Toen 

deze crisis zich in 2008 aandiende heb ik tegen mijn mensen 

gezegd, jongens, dit gaat 

lang duren, prijzen gaan 

behoorlijk naar beneden, dus 

bij twijfel, wees assertief. 

Als je niet meer gelooft dat 

een product verkocht gaat 

worden, kun je beter meteen 

van de markt halen.”

“Je ziet het ook bij de groep 

die uit de koopsector stapt. 

Die hadden vaak een doel 

voor ogen, mijn huis brengt 

een half miljoen op, er zit 

nog twee ton hypotheek op, dus ik heb drie ton overwaarde. 

Daar kan ik leuke dingen voor doen. Maar nu brengt datzelfde 

huis geen vijf ton meer op maar vier ton, misschien maar 

EUR. 375.000 met maar EUR.175.000 overwaarde. Voor die 

overwaarde was de woning misschien niet eens te koop komen 

te staan. Dat zie je nu bijvoorbeeld bij twee onder éénkappers. 

Mensen die eigenlijk uit willen stappen, maar voor wie het nu 

eigenlijk het verkeerde moment is. En daarnaast, een stap maken 

naar een huurwoning lukt ook niet altijd. Het aanbod is er niet 

of men heeft de perceptie dat de huurprijzen jaarlijks met 5-6% 

stijgen. Dat is ook geen aanlokkelijk alternatief.”

Heb je nog tips voor de overheid?
“De eerste tip: draai nou niet teveel aan de knoppen. Laat ik 

het zo zeggen, ik zou het geweldig vinden als men toch het lef 

heeft om, even los van de waan van de dag, te bedenken wat een 

gezonde, evenwichtige woningmarkt is door niet alleen kijken naar 

grondpolitiek, maar ook bijvoorbeeld naar regelgeving. Je ziet dat 

daar wel iets in gebeurt, maar ik vind sowieso dat het veel te lang 

duurt voordat je iets kan veranderen. Ik vind ook dat er heel sterk 

aan de knoppen gedraaid wordt door financiën. Draai de knop 

heel snel terug dat een ondernemer nog maar 50% (of 60%) op 

zijn bedrijfspand kan lenen. Dat was 100% en dat betekent een 

enorme verdamping van vermogen. Ik denk dat er teveel gedraaid 

wordt aan knoppen zonder dat men beseft wat voor de consument 

daarvan de gevolgen zijn.”

“Ik vind dat wij in Nederland erg betuttelen. Alsof Nederlanders 

niet voor zichzelf kunnen denken. En dat besef leidt tot tip 

nummer twee: Leg aan Nederlanders, die echt wel volwassen 

in de markt staan, uit waarom het hebben van een hoge LTV 

nadelen op kan leveren. Vraag aan de markt naar oplossingen en 

alternatieven voor dit vraagstuk wat we moeten verantwoorden 

aan Europa. Dan zou ik aangeven: zet het instrument Nationale 

Hypotheek Garantie niet meer massaal in, zoals we dat in het 

verleden deden, maar meer voor die mensen met flexibele 

arbeidscontracten, en hanteer voor starters die 100%. Met een 

annuïteit ben je na 10 jaar al 20% van je lening kwijt, zonder 

gekke dingen. Wat wil je nog meer? Op het moment dat de 

waarde van een woning met 1% per jaar stijgt, zit je al op 70% 

LTV. Dan liggen er geen risico’s meer.”

Kadaster registreert in 
oktober 2014 meer verkochte 
woningen
In oktober 2014 registreerde het Kadaster 

14.353 verkochte woningen. Dit is een 

stijging van 44,6 procent ten opzichte van 

oktober 2013 (9.929). Vergeleken met de 

voorgaande maand, september 2014, is er 

sprake van een stijging van 10,8 procent. 

Het Kadaster registreerde toen 12.949 

verkochte woningen. (Persbericht Kadaster, 

17 november 2014).
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Beleggingskansen
Jan-Hein Vink heeft twee jaar geleden de 

dappere stap gezet van directeur ontwikkeling 

van Maarsen Groep naar een eigen bedrijf en 

heeft daar zeker geen spijt van. “Juist in een 

moeilijke markt zijn er ook kansen. Ruimte om 

te experimenteren en daarmee te laten zien 

dat het ook anders kan. Nu de markt weer 

aantrekt, zijn er meer private equity partijen 

die willen investeren. Sterker nog, je ziet dat de 

grote beleggers ook weer meer gaan investeren 

in de huursector. De concurrentie wordt weer 

groter om de aantrekkelijke beleggingskansen te 

benutten”.

Als belegger zit Jan-Hein het liefst in het 

segment net boven de liberalisatiegrens. “Je 

bent dan vrij om het juiste huurniveau te kiezen 

waarbij ontwikkelen voor eigen belegging 

nog aantrekkelijk is. Nu het puntenstelsel 

is aangepast, zijn de kansen vergroot. Om 

voldoende punten te halen moest je een aantal 

jaren geleden al snel meer dan 80 m2 bouwen. 

De kostprijs is navenant. Nu kan je met de 

energielabel-punten en schaarstepunten erbij 

ook goede appartementen van 50 tot 70 m2 

bouwen, waarmee je ruim voldoende punten 

haalt om in de liberale huur te vallen. In het 

segment van 700 tot 1.000 euro is veel vraag 

naar een goed product op een goede locatie. 

Kleinere appartementen betekent ook lagere 

bouwkosten voor een goed appartement dat wel 

voldoet aan alle moderne eisen zoals een goede 

buitenruimte en bergingen. Hiermee kan de 

private-equity belegger een aantrekkelijk direct 

Koopmarkt wordt 
bevoordeeld ten opzichte 

van de huurmarkt
Jan-Hein Vink over Private equity in beleggershuur

Door: Dennis Damink

Als je van de ontwikkelingsafdeling van ING Real Estate 
via vastgoedinvesteerder Maarsen Groep nu zelfstandig als 
private equity ontwikkelaar/belegger zelf een eerste volledige 
woongebouw realiseert, mag je wel zeggen dat je kan meepraten 
over ontwikkelingen in de woningmarkt. Jan-Hein Vink van JV 
Investment | Ideas B.V. is te bescheiden om dat te zeggen, maar 
voor mij is het wel reden om hem te interviewen over kansen, 
bedreigingen en ontwikkelingen in dit vastgoedsegment.

Goed vastgoed is nog steeds een 
inflatiebestendige belegging
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rendement worden geboden. Als het product 

goed is en op een goede locatie is gebouwd, 

kan dit vastgoed ook nog een inflatiebestendige 

belegging zijn. Particuliere beleggers vinden 

het aantrekkelijk om zelf te kunnen begrijpen 

waarom dit een investering met goede 

perspectieven is en te kunnen zien waar ze hun 

geld in hebben geïnvesteerd. Mijn business 

model werkt zo dat ik zelf initiatief neem en 

goede investeringskansen opzoek. Vervolgens 

worden de plannen uitgewerkt en gerealiseerd 

in samenwerking met een beperkt aantal 

particuliere investeerders. Hierbij participeer 

ik zelf ook risicodragend op 

precies dezelfde condities. Dat 

geeft de investeringsgroep ook 

het vertrouwen dat je er zelf 

voor 100% in gelooft. Omdat ik 

kleinschalig werk, kan ik meer 

energie stoppen in kleinere 

en lastige locaties. Voor grote 

institutionele beleggers geldt 

vaak nog dat zij voldoende 

volume nodig hebben, dat op 

hoog niveau in de organisatie wordt afgevinkt 

op een aantal risicofactoren. Sommige locaties 

met potentie blijven hierdoor buiten beeld en 

schakelen kost meer tijd. Wij moeten het juist 

hebben van de locaties die anderen over het 

hoofd zien en ons onderscheiden door deze 

kansen voortvarend en met veel persoonlijke 

betrokkenheid op te pakken. Het eerste project 

met 34 huurwoningen dat nu wordt gebouwd op 

IJburg in Amsterdam is hier een goed voorbeeld 

van. Op een grasveld langs de IJburglaan 

waar jaren geleden plannen zijn gemaakt 

voor een bedrijfsgebouw, konden vanwege de 

gemengde bestemming eigenlijk ook woningen 

worden gebouwd. Wij zijn met dit plan naar 

de bestuurder van Stadsdeel Amsterdam Oost 

gegaan die hier heel enthousiast op reageerde. 

Binnen anderhalf jaar na het eerste idee, hebben 

we de eerste paal geslagen. 

Koop versus huur
Met de huidige tendens dat corporaties 

zich steeds meer op hun kerntaak moeten 

toeleggen is Jan-Hein niet ontevreden. “Hierbij 

zal aan huurders moeten worden uitgelegd 

dat huurwoningen voor marktconforme 

prijzen worden verhuurd, met uitzondering 

van sociale huurwoningen die alleen bedoeld 

zijn voor huurders met een laag inkomen. Als 

huurders hier op basis van hun inkomen voor in 

aanmerking komen, gelden in populaire gebieden 

bovendien lange wachtlijsten voor die woningen. 

Nieuwe toetreders tot de markt hebben daarmee 

geen andere keus dan te kiezen voor goedkope 

koop of een hogere liberale huur. Goedkope koop 

is daarbij voor veel starters niet altijd een echte 

optie. Hypotheekverstrekkers willen meestal een 

vaste arbeidsovereenkomst en de mogelijkheden 

daarvoor worden alleen maar minder. Daarnaast 

is voor die groep het inbrengen van eigen geld 

bij aankoop van een woning een probleem”. Toch 

is er volgens Jan-Hein nog steeds sprake van 

bevoordeling van de koopmarkt ten opzichte van 

de huurmarkt. De hypotheekrenteaftrek wordt de 

komende jaren weliswaar iets 

afgebouwd, maar de externe 

financieringskosten van een 

huurwoning (zonder aftrek) zijn 

nog steeds aanzienlijk hoger 

dan de financieringskosten 

van een eigen koopwoning, 

waarvoor wel een behoorlijke 

aftrek geldt. Als je er lang blijft 

wonen, blijft een koopwoning 

voordeliger. Daartegenover 

staat dat een huurwoning voor velen makkelijker 

toegankelijk is en vooral veel flexibeler.

Sturing overheid
Jan-Hein is van mening dat de belemmeringen 

om juist voor de starters en mensen met een 

inkomen net boven de sociale huurgrens een 

goede woning te bieden slecht is voor de 

vitaliteit en economie van steden en Nederland 

in het algemeen. De lange wachtlijst voor sociale 

huurwoningen, de drempels in de goedkope 

koopsector en het ontbreken van voldoende 

huurwoningen net boven de liberalisatieprijs 

zorgen ervoor dat niet iedereen kan wonen 

en werken waar hij of zij het liefst zou willen. 

Amsterdam is bijvoorbeeld een stad met veel 

werkgelegenheid, maar de beperkte toegang 

tot de woningmarkt kan een belemmering 

zijn om hier een baan aan te nemen. Als de 

woning er niet is, zul je een langere reistijd 

moeten accepteren en dat is voor banen in het 

middensegment lang niet altijd interessant. 

Voor groei van de sterke steden en de economie 

in het algemeen is het belangrijk dat mensen 

wel kunnen verhuizen naar de plek waar zij 

de beste kansen hebben. Jan-Hein vindt dat 

de lokale en landelijke overheid hier meer 

aandacht voor zou moeten hebben. De lokale 

overheid kan dit doen met gedifferentieerde 

grondprijzen en door gericht te sturen op 

de ontwikkeling van nieuwe huurwoningen. 

Iedere gemeente zou na moeten denken over 

hoe de samenstelling van de woningvoorraad 

(koopwoningen, sociale huurwoningen en vrije 

sector huurwoningen) beter zou kunnen worden 

afgestemd op de toekomstige behoefte. Het meer 

gelijk trekken van de financieringskosten van 

huur- en koopwoningen kan de investeringen in 

huurwoningen verder stimuleren. 

Toekomst
Tegelijkertijd is het belangrijk te realiseren dat 

er de afgelopen jaren al heel veel is veranderd 

in de regels voor de woningmarkt. Stabiliteit 

voor de langere termijn is nu misschien wel de 

belangrijkste voorwaarde voor investeerders 

om te beleggen in (nieuwe) huurwoningen. 

Hiermee moet zekerheid worden geboden voor 

het exploitatierendement van huurwoningen. 

Daarnaast hebben investeerders uiteindelijk ook 

belang bij een stabiele waardeontwikkeling van 

de koopprijzen. Met het verder doorzetten van 

beleid en marktontwikkelingen van de afgelopen 

jaren ziet de toekomst voor de investeerders in 

huurwoningen er veelbelovend uit. 

Belemmeringen 
voor starters 

zijn slecht voor 
de vitaliteit en 
economie van 

steden

Jan-Hein Vink
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Kan je wat vertellen over de geschiedenis van 
het project?
“Kroonenberg Groep heeft al jarenlang een samenwerking met 

een partner in de VS met wie we meerdere projecten hebben, 

onder andere in Chicago en Miami. Tevens zat dit object in New 

York in die samenwerking. Het pand is ruim tien jaar geleden 

gekocht als kantoorbelegging. Er was toen nog geen intentie 

het object te herontwikkelen naar luxe appartementen. Een 

aantal jaren geleden is echter het tweede Gansevoort hotel van 

New York geopend direct naast het gebouw van Kroonenberg 

Groep. Het eerste Gansevoort hotel in het Meatpacking district 

is een begrip onder New Yorkers. Onder andere door de komst 

van het Gansevoort hotel is de hele buurt rond Park Avenue 

South sterk in trek gekomen, zo ook voor woningen. In 2009 is 

volledig tegen de markt in (anticyclisch) besloten om het object te 

herontwikkelen tot luxe appartementen. Ongeveer tweeëneenhalf 

jaar geleden is gestart met de bouw. De eerste appartementen 

worden nu gefaseerd opgeleverd. Het gebouw bestaat uit 

achttien verdiepingen en behelst 56 appartementen, inclusief zes 

penthouses op de bovenste drie verdiepingen.”

 

In hoeverre is Nederlandse kwaliteit 
belangrijk?
“Het concept van het gebouw is Dutch design; wij brengen een 

stukje Nederland naar New York. Alle designelementen van het 

project hebben een Nederlandse oorsprong. Dit geldt onder 

andere voor het interieur (Piet Boon), de tuin op het dak (Piet 

Oudolf) en de kunstobjecten in het gebouw. Zelfs het PR-bureau 

achter het project is Nederlands (…,Staat Amsterdam). Onze 

ervaring is dat in Nederland de kwaliteit van bouwen over het 

algemeen hoger is dan in New York. Met name in de afwerking 

schiet men vaak tekort. Als bedrijf heeft Kroonenberg Groep 

kwaliteit bovenaan staan. Hier worden geen concessies aan 

gedaan. We hebben hier regelmatig discussies over met onze 

New Yorkse aannemer. In de VS en bij dit project werkt een 

hoofdaannemer met vele onderaannemers. Door gebrek aan 

onderling respect van de onderaannemers voor elkaars werk 

moet er achteraf weer veel hersteld worden. Op de begane grond 

Huys, Dutch design in hartje Manhattan, New York

Een herontwikkeling 
als een jongensdroom

Interview met Paul Bremmer, Kroonenberg Groep – Huys, 404 Park Avenue South, NYC
Door: Willem Rodermond

Kroonenberg Groep herontwikkelt op dit moment 
een luxe appartemententoren aan 404 Park Avenue 
South in het hartje van Manhattan, New York. We 
spraken Paul Bremmer MRE, die verantwoordelijk is 
voor de commerciële kant van het project.

Wij brengen een stukje 
Nederland naar New York
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hebben we een sales office gerealiseerd, waar we de verschillende 

elementen zoals de keuken, badkamer, vloeren en gangzones 

hebben nagebouwd. Hierna hebben we een modelappartement op 

de zesde verdieping gerealiseerd. Dit gaf ons de mogelijkheid om 

met de aannemer gefaseerd onze kwaliteitseisen over te brengen 

en af te stemmen. De procedure voor vergunningen aanvragen in 

New York is erg bureaucratisch. Op dit vlak kunnen de Amerikanen 

nog wat leren van Nederland. Voor de diverse onderdelen van het 

project moet apart een vergunning worden aangevraagd.”

Liepen jullie bouwkundig nog tegen zaken aan? 
“Het object betreft een solide gebouw uit de jaren ‘20 van de 

vorige eeuw met kolommenstructuur en gemetselde gevels en een 

goede plattegrond om er appartementen van te maken. De vrije 

hoogte is ca. 3 meter, wat hoog is ten opzichte van concurrerende 

nieuwbouwprojecten. Piet Boon is de designer van Huys. Hij heeft 

de gevelaanpassing getekend, de woningplattegronden en ook de 

salesappartementen ingericht. De woningen hebben allemaal een 

hoogwaardig opleveringsniveau. De woningen worden opgeleverd 

met volledig uitgeruste keuken, houten vloer, een wasmachine 

en droger, maar ook raambekleding wordt bij het appartement 

geleverd. Doordat iedereen dezelfde raambekleding heeft is er 

eenheid van buitenaf en wordt het aanzicht van het gebouw niet 

gedetoneerd.”

Wat voor faciliteiten heeft het gebouw?
“Een gedeelte van het dak behoort toe aan een duplex penthouse 

op de 17e en 18e verdieping, waar het een eigen open haard, 

bubbelbad en buitenkeuken heeft. De overige ruimte op het dak 

is ten behoeve van de overige bewoners. Tevens is op het dak 

een buitenkeuken gesitueerd voor alle bewoners. Het design van 

de beplanting op het dak komt van Piet Oudolf, een Nederlandse 

toptuinarchitect. Oudolf heeft ook de beplanting van onder andere 

de High Line en Battery Park in New York ontworpen. Verder 

beschikt het gebouw over een 

Entertainment room met een 

keuken in de kelder. Er is een 

Children’s room en een zeer luxe 

Gym op de eerste verdieping. 

Op geen enkel onderdeel is 

bezuinigd. Alles is topkwaliteit. 

Het object heeft overigens geen 

eigen parkeerplaatsen, wat in 

New York ook helemaal geen 

issue is. Zo is er nog niet één koper geweest die hier een vraag over 

heeft gesteld. Buitenruimte is in New York heel ongebruikelijk. Wij 

vonden buitenruimte daarentegen wel belangrijk en hebben dit 

door middel van Franse balkons en zogenaamde ‘window boxen’ 

gecreëerd. Wij hebben onze makelaar echt moeten overtuigen dat 

buitenruimte iets toevoegt.”

Onderdeel van de discussie: pricing?
“Wij hebben vanaf de eerste plannen een grote New Yorkse 

makelaar, gespecialiseerd in woningontwikkelingen, bij dit 

project betrokken, Corcoran Sunshine. Op enig moment kwamen 

we in een fase dat we de pricing moesten doen, oftewel het 

vaststellen van de verkoopprijzen. Onze makelaar had een daarin 

gespecialiseerde persoon. Deze ‘pricing guy’ begon alleen maar 

over referenties uit de omgeving, maar hield daarbij geen rekening 

met het kwaliteitsniveau dat wij wilden realiseren. Dat werd 

dan ook een kort gesprek met deze persoon. Natuurlijk is de 

omgeving belangrijk, maar hoogwaardige kwaliteit en faciliteiten 

kunnen niet genegeerd worden. Uiteindelijk hebben we samen 

de vraagprijzen vastgesteld. De marktbeweging in New York 

heeft ons in de tussentijd geen windeieren gelegd. Wij hebben de 

Vlnr: Roland Kokkeler, Olaf Nieuwenhuis, Paul Bremmer, 

Frederik Molenschot, Lesley Bamberger, Piet Boon

Wij hebben onze makelaar 
moeten overtuigen dat 

buitenruimte iets toevoegt
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vraagprijzen uiteindelijk meerdere keren 

tussentijds kunnen verhogen.  Prijzen 

lopen uiteen, afhankelijk van de grootte 

(ca. 65 tot 300 m²) en de verdieping, 

van $16.000 tot $35.000 per vierkante 

meter. Van de 56 appartementen zijn er 

nu nog slechts 5 te koop.”

Wat is de doelgroep?
“De doelgroep bestaat voornamelijk uit Amerikanen, maar ook 

Aziaten en personen uit Europa. Het penthouse van ca. 10 miljoen 

dollar is net verkocht aan iemand uit de financiële sector met 

meerdere huizen over de hele wereld. Mensen kopen het voor 

uiteenlopende doeleinden: voor bewoning, als tweede huis of als 

investering. Sommige eigenaren van dit soort appartementen zijn 

er slechts een paar weken per jaar.”

Zijn er verder nog dingen die leuk zijn om te vertellen?

“We hebben veel gratis publiciteit gekregen rond het project. 

Zelf ben ik geïnterviewd door de Wall Street Journal en is Lesley 

Bamberger onder andere twee keer door de New York Times 

geïnterviewd. Daarnaast hebben we recent een makelaarsevent 

georganiseerd waar maar liefst ruim 200 makelaars op afkwamen. 

Waar we ook veel publiciteit 

mee hebben gekregen is 

toen wij het pand tijdens 

de bouw hadden ingepakt 

als Delfts Blauw gebouw. 

De huisnummers en het 

kunstwerk in de hal zijn 

ontworpen door Frederik 

Molenschot. Een grote 

vaas in de hal is van Royal 

Makkum en ontworpen door 

Hella Jongerius. Kortom, ook 

op gebied van kunst: volledig 

Dutch design.”

Smaakt het project naar meer?
“Op dit moment zijn we met veel grote herontwikkelingsprojecten 

bezig in Nederland, zoals de winkelcentra Gelderlandplein, de 

Barones, het Hilvertshof en hebben we recent de Kalvertoren 

aangekocht. Hier hebben we onze handen al behoorlijk vol aan. 

Manhattan is best een intensief project, alleen al vanwege het 

tijdsverschil. We vliegen iedere maand die kant op. We zien dan 

weinig van de stad en zitten de hele dag in meetings. Ik zou er 

zelf zo kunnen wonen, maar dan wel met een tweede huis. New 

York is geweldig, maar in de zomer is het een concrete jungle 

en kan het er niet uit te houden zijn door de hitte. Het is een 

waanzinnig project, wat ik in ieder geval niet had willen missen. 

Enorm leerzaam en eigenlijk een soort jongensdroom.”

De marktbeweging in 
New York heeft ons 

geen windeieren gelegd

Het penthouse van ca. 10 miljoen  
dollar is net verkocht
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Op de vraag aan Johan Conijn hoe hij naar de 

huidige situatie op de Nederlandse woningmarkt 

kijkt, geeft hij aan dat je onderscheid moet 

maken tussen de koop- en de huurwoningmarkt. 

“De koopwoningmarkt is weer wat aan het 

opkrabbelen. Dat blijkt ook uit de cijfers van 

het Kadaster en van de NVM: het aantal 

transacties is toegenomen en prijzen zakken 

niet meer verder. Maar ik denk wel dat het 

een heel onzeker en broos herstel is, omdat 

een voorspoedige ontwikkeling wordt geremd 

door het aantal huishoudens waarvan de 

koopwoning onder water staat. Het gaat 

om een miljoen huishoudens, die bij een 

verhuizing een restschuld mee moeten nemen. 

Dat belemmert een verhuizing. De bank vindt 

dat niet altijd een probleem, maar het is voor 

zo’n huishouden zelf wel een probleem. Het is 

immers geen prettig idee om met een restschuld 

door te verhuizen. Deze belemmeringen 

maken dat we echt moeten afwachten hoe de 

koopwoningmarkt zal herstellen. Ik ben daar 

zelf niet onverdeeld optimistisch over. Soms lees 

De woningmarkt 
volgens Johan Conijn

Door: Annique Verkoeijen-Bruin

Prof.dr. Johan Conijn is buitengewoon hoogleraar Woningmarkt 
aan de Universiteit van Amsterdam en directeur bij 
adviesbureau Ortec Finance. Hij is verbonden aan de ASRE. 
In dit interview licht hij toe hoe hij naar de situatie op de 
Nederlandse woningmarkt kijkt en legt hij uit wat er voor 
nodig is om de woningmarkt beter te laten functioneren.  

Het herstel van de koopwoningmarkt 
is onzeker en broos
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je berichten dat de huizenprijzen binnenkort 

weer met 5% gaan stijgen, maar ik vraag me 

af of dat snel gaat gebeuren. Het zal een tijd 

duren voordat het prijsniveau van vóór de crisis 

weer behaald wordt. Het feit 

dat het aantal transacties wel 

weer is gestegen, heeft veelal 

te maken met uitstel. Als er 

sprake is van een prijsdaling, 

dan stellen huishoudens hun 

verhuizing uit omdat je op die 

manier makkelijk geld kunt 

verdienen. Daarnaast heeft 

dit jaar de vrijstellingsregeling 

voor schenkingen een rol 

gespeeld. Er is weinig feitelijke 

informatie beschikbaar over 

de mate waarin gebruik is 

gemaakt van deze regeling. Er 

is een enquête gehouden onder 

notarissen. Daaruit bleek dat een 

kwart van de aankopen mede 

werd gefinancierd door een 

schenking op basis van de vrijstelling. De vraag 

is natuurlijk wel of deze aankopen niet hadden 

plaatsgevonden zonder de vrijstellingsregeling.”

Huurwoningmarkt
Johan Conijn legt uit dat de huurwoningmarkt 

eigenlijk niet zoveel last heeft gehad van de 

crisis: “Wat ik een hele positieve ontwikkeling 

vind, is dat het middensegment nu wat meer 

tot ontwikkeling komt, ook al gaat dat heel 

langzaam. Er zullen nog vele jaren overheen 

gaan voordat we een middensegment hebben 

van enige omvang. Beleggers uit het buitenland 

tonen meer interesse, zoals bijvoorbeeld te zien 

is aan de verkoop van een deel van de Vestia-

portefeuille aan Patrizia. Wat opvalt aan deze 

verkoop is dat de portefeuille veel gereguleerd 

bezit bevatte, dus met een heffing, maar dat er 

wel een hoge prijs voor is betaald. Het is lastig 

om in te schatten of dit de eerste zwaluw is en er 

nog meer buitenlandse beleggers zullen volgen, 

of dat het achteraf een incident blijkt te zijn. 

Wat betreft Nederlandse beleggers zie je dat de 

grote institutionele beleggers vooral kijken naar 

nieuwbouw, waarbij ze heel selectief zijn wat 

betreft de locatie. Die beleggers worden beperkt 

door de funding: de groei van hun portefeuille 

is erg afhankelijk van de mate waarin de 

pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen 

geneigd zijn om funding te leveren. Family 

funds zie je ook in de huurmarkt stappen. 

Hierbij richten ze zich voor een belangrijk deel 

op uitponden. Het is logisch dat deze partijen 

zich bewegen op de markt, aangezien het 

rendement op huurwoningen relatief hoog is. 

Zelfs als je geen rekening houdt met het indirecte 

rendement, dan is het directe rendement een 

stuk hoger dan dat van staatsobligaties. Je hebt 

weliswaar wat onzekerheid over onderhoud- en 

beheerkosten, maar het risico is beperkt. De 

belangstelling verbaast me dus niet”. 

Corporatiewoningen
“Als het gaat om de verkoop van 

corporatiewoningen aan beleggers, dan zijn twee 

bewegingen van belang”, legt Johan Conijn uit. 

“De eerste beweging is de scheiding tussen het 

DAEB en niet-DAEB  bezit, die ertoe leidt dat 

sommige corporaties hun niet-DAEB portefeuille 

afstoten. Daarnaast is mijn beeld dat corporaties 

de verhuurderheffing wel hebben opgelost. De 

huurstijging is gerealiseerd, efficiencyslagen 

worden gemaakt en investeringen zijn gedaald. 

Gemiddeld genomen is de financiële situatie 

van corporaties niet slecht en is er dus geen 

financiële noodzaak om veel meer woningen 

te verkopen. Helemaal omdat corporaties niet 

verkopen om winst te realiseren, maar alleen 

om te kunnen investeren. Daarom zie je ook dat 

corporaties uitponden en over het algemeen 

alleen complexgewijs verkopen als er een 

direct financieel probleem is. Als de financiële 

noodzaak er niet is en je geen haast hebt, dan 

kun je beter uitponden. En dat gebeurt dan ook.”  

Middensegment
Op de vraag wat er nodig is 

om de woningmarkt echt te 

hervormen, geeft Johan Conijn 

aan dat een heel belangrijke 

voorwaarde voor hervorming van 

de woningmarkt het ontwikkelen 

van het middensegment  is. “Het 

middensegment zoals dat nu 

bestaat, is beperkt van omvang 

waardoor de doorstroming en 

het goed functioneren van de 

woningmarkt worden belemmerd. 

Minister Blok heeft een aantal 

stimuleringsmaatregelen 

genomen, maar het zal tijd kosten 

om het middensegment verder te 

ontwikkelen. Daarnaast worden 

(fiscale) subsidies op de koopwoningmarkt 

afgebouwd. Je ziet dat de huurprijsniveaus 

meer marktconform worden en bovendien 

dat uitponden niet altijd meer oplevert dan 

exploiteren. Lange tijd was een koopwoning 

veel meer waard dan een huurwoning, wat een 

onevenwichtige woningmarkt veroorzaakte. 

Die situatie is nog wel aanwezig, maar in 

veel mindere mate. Naar mijn mening gaat 

de groei van het middensegment te langzaam 

om de woningmarkt als geheel beter te laten 

functioneren. Dit kan versneld worden door 

corporatiebezit dat daar kwalitatief voor in 

aanmerking komt, over te hevelen naar het 

middensegment. Dit zijn de woningen die 

qua prijs-kwaliteit sterk concurreren met het 

bezit van beleggers in het middensegment. In 

grote delen van Nederland is het belangrijk 

dat een deel van het corporatiebezit naar het 

middensegment gaat. Hiervoor is de DAEB-

scheiding een belangrijke stimulans. Het feit dat 

je de mogelijkheid hebt om extra huurwoningen 

naar het niet-DAEB over te brengen is een 

belangrijk middel om het middensegment te 

versterken, maar het is de vraag in welke mate 

corporaties hier gebruik van gaan maken. De 

visie van de corporaties speelt hierbij een rol. 

Als je als corporatie de overtuiging hebt dat je 

Een heel belangrijke voorwaarde voor hervorming van de 
woningmarkt is het ontwikkelen van het middensegment
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al je woningen als sociale huurwoning moet 

blijven verhuren en je hanteert daarbij een (voor 

de huurder) gunstige prijs-kwaliteit verhouding, 

dan verhuur je onder de marktprijs en blijf je 

de woningmarkt verstoren ten opzichte van 

beleggers. Dat is één van de redenen waarom de 

woningmarkt zo slecht blijft functioneren en de 

onevenwichtigheid blijft bestaan.“

“Kortom, het gaat erom dat het middensegment 

uitgroeit tot een substantiële omvang, van 

minimaal 10% maar liever nog zo’n 15% van 

de totale woningmarkt. Een extra mogelijkheid 

om het middensegment te vergroten, is het 

verlagen van de liberalisatiegrens van E 699 

naar bijvoorbeeld E 550 per maand. Door de 

staatssteungrens te verlagen, krijg je meer niet-

DAEB woningen die commercieel geëxploiteerd 

gaan worden en daarmee tot het middensegment 

gaan behoren. Dat zou een wenselijke dynamiek 

opleveren, want je kunt als corporatie mensen 

makkelijker doorverwijzen naar de woningen met 

een huurprijs vanaf E 550. De verdringing die 

nu op de sociale huurwoningmarkt plaatsvindt, 

wordt dan minder.”    

Toekomstverwachtingen
Op de vraag hoe hij verwacht dat de 

woningmarkt zich zal ontwikkelen, antwoordt 

Johan Conijn: “De koopwoningmarkt zal zich 

herstellen, maar het is afwachten in welk 

tempo. De druk op de huurwoningmarkt blijft 

voorlopig groot. De nieuwbouwproductie is 

immers laag, terwijl het aantal huishoudens in 

Nederland verder groeit. Volgens prognoses van 

het PBL komen er nog een miljoen huishoudens 

bij, en die moeten toch een woning hebben. 

Dat betekent dat een forse uitbreiding van 

de woningvoorraad nodig is, terwijl de 

nieuwbouwproductie ver beneden het gewenste 

niveau ligt. Je ziet de nieuwbouw overigens 

wel aantrekken. De nieuwbouwproductie zal in 

tegenstelling tot vroeger in veel mindere mate 

van de corporaties komen. Hun kredietkraan 

is dichtgedraaid. Het WSW  is een stuk strikter 

geworden in zijn risicobeleid. Door de WSW-

beoordelingen hebben veel corporaties geen 

ruimte meer in hun leningportefeuille. In 2012 

en 2013 daalden de investeringen sterk door 

de verhuurderheffing. De verhuurderheffing 

is ondertussen geabsorbeerd. Maar nu wordt 

de kredietkraan een belangrijke beperkende 

factor om te investeren. Corporaties konden in 

de afgelopen jaren heel gemakkelijk leningen 

krijgen, waardoor ze gegroeid zijn. Daar gaat 

nu het deksel op, en je mag niet verwachten 

dat commerciële financieringen aan corporaties 

zullen toenemen. De uitbreiding van de 

nieuwbouw zal dus van commerciële partijen 

moeten komen en niet van de corporatiesector. 

Daarbij moet je je afvragen of commerciële 

partijen voldoende funding hebben.” 

  

Uitdaging
Het tot stand laten komen van het 

middensegment ziet John Conijn als de grootste 

uitdaging voor de overheid. “De grootste 

uitdaging voor corporaties is van een andere 

orde. Die uitdaging heeft betrekking op het veel 

beter en transparanter verantwoording afleggen 

over  de maatschappelijke rol die ze vervullen. Je 

kunt op verschillende manieren kijken naar wat 

er allemaal in de sector mis is gegaan. Ik denk 

niet dat je veel kunt leren van het kijken naar 

de schandalen. Het belangrijkste dat ik ervan 

leer is dat de betekenis van de maatschappelijke 

rol erg onduidelijk is. Wat is de meerwaarde 

van een corporatie, wat kost dat en welke 

maatschappelijke prestaties worden geleverd? 

Dat transparant maken is de belangrijkste 

uitdaging. Verschillende corporaties zijn hier al 

mee bezig. Om een transparante verantwoording 

over de maatschappelijke taak bij alle corporaties 

gerealiseerd te krijgen is externe druk nodig. Een 

transparante manier van verantwoorden moet 

georganiseerd worden door de toezichthouder. 

Het is belangrijk dat de toezichthouder daartoe 

het initiatief neemt.”

 

“Voor de koopsector is de belangrijkste 

uitdaging eigenlijk geen uitdaging, maar een 

bedreiging. Dit is de discussie rondom de loan-

to-value (LTV). We hebben nu een beleid waarbij 

de LTV langzaam moet zakken naar 100% in 

2018. Dat is goed voor de stabiliteit van het 

systeem. Er wordt echter ook over gesproken 

om de LTV verder te laten zakken naar 80%. 

Dat zou erg belemmerend gaan werken voor 

de koopsector. Starters zijn voor een belangrijk 

deel aangewezen op de koopsector, omdat het 

middensegment er nog niet is en ze niet altijd in 

aanmerking komen voor de sociale huursector. 

Als je 25% tot 30% van de marktwaarde van 

de woning die je wilt kopen moet sparen, 

dan vormt dat een grote belemmering om 

ook echt te kunnen kopen. Ik zou het heel 

onverstandig vinden als dat doorgevoerd 

zou worden. De uitdaging is om tot goede 

financiële arrangementen te komen zodat de 

koopwoningmarkt financierbaar blijft voor 

consumenten.” 

Het verder laten zakken van de 
loan-to-value zal belemmerend 

werken voor de koopsector 

Johan Conijn
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Deze cijfers raken de kern waar het gaat om de noodzaak van de 

hervorming van de Nederlandse woningmarkt. Teveel goedkope 

woningen, enorm lange wachttijden voor mensen die een 

betaalbare huurwoning nodig hebben en corporaties die zich 

maar beperkt lijken te richten op hun doelgroep. Niet zozeer de 

bekende incidenten, maar het onvermogen van de politiek en de 

corporatiesector om (samen) dit beeld te kantelen met krachtige 

hervormingen, leverden minister Blok een duidelijke legitimatie 

voor zijn plannen op om de corporatiesector aan te pakken.  

Hoe de corporatiesector er over 5 jaar uit zal komen te zien 

is nog lang niet duidelijk. Dat die anders is dan nu, dat lijdt 

geen twijfel. De onduidelijkheid over de precieze koers komt 

voort uit de verschillen tussen de plannen van de minister 

zoals gepresenteerd in de Novelle en het wetsvoorstel voor de 

herziening van de Woningwet en de aanbevelingen zoals die 

uit de parlementaire enquête naar voren zijn gekomen. Waar 

de minister duidelijk de bestaande situatie op de woningmarkt 

als vertrekpunt heeft genomen, lijkt de parlementaire 

enquêtecommissie meer onbevangen te adviseren. De minister 

kiest voor het toestaan van activiteiten van corporaties die 

buiten hun kerntaken vallen, maar koppelt daar wel een 

aantal complexe randvoorwaarden aan. De parlementaire 

enquêtecommissie kiest juist voor een duidelijk afbakening van 

de taken van corporaties, direct gekoppeld aan het bouwen en 

beheren van vastgoed, hetzij sociale huurwoningen, hetzij een 

nauw geclausuleerde lijst van maatschappelijk vastgoed. Niet 

de kernactiviteiten moeten volgens de commissie zorgvuldig, 

zonder onnodige vermogensschade afgebouwd worden. 

Leefbaarheidsuitgaven mogen wel, maar moeten direct te 

koppelen zijn aan het corporatiebezit en moeten daarbij beperkt 

van omvang zijn. De commissie legt daarmee de primaire 

verantwoordelijkheid voor leefbaarheid in de wijken weer neer 

bij het orgaan dat daar democratische legitimatie voor heeft 

gekregen, de gemeente. Wie zorgvuldig de plannen van de 

minister leest, zou kunnen constateren dat minister Blok min of 

meer hetzelfde eindbeeld van de werkzaamheden van corporaties 

heeft. Als dat zo is, is het nu door de minister gepresenteerde 

beleid een tussenstap. Een tussenstap die alle kenmerken van 

een politiek compromis tussen PvdA en VVD heeft. Misschien dat 

de minister daarom in de verleiding komt om in het uiteindelijke 

politieke debat over de nieuwe Woningwet en de parlementaire 

enquête, gepland in december, meer van de ideeën van de 

parlementaire enquête over te nemen dan buitenstaanders 

zouden verwachten. We moeten nog even geduld hebben.

Gevolgen wetswijziging
Hoe dan ook, het is duidelijk dat de corporaties aan vrijheden 

moeten gaan inleveren. Op microniveau kan dat soms 

ongewenste gevolgen hebben. Soms zeer sympathieke of 

mediagenieke initiatieven zullen onder de nieuwe regels straks 

de financiële steun van corporaties moeten ontberen. Lang 

niet altijd zullen gemeenten die rol van corporaties overnemen. 

Op macroniveau zijn de gevolgen echter meer betekenisvol. 

Corporaties maken zich nu vooral zorgen over de impact van 

vooral de nieuw aangekondigde verhuurdersheffing op hun 

vermogen om te blijven investeren in nieuwbouw en beheer van 

woningen.  Op lange termijn is de combinatie van de inkomens 

afhankelijke huurverhoging in combinatie met de verplichting om 

minimaal 80% van hun woningen aan hun doelgroep te verhuren 

misschien nog wel een grotere bedreiging. Huurders met hoge 

inkomens zullen steeds minder vaak voor sociale huurwoningen 

gaan kiezen. Natuurlijk zijn er voor de corporaties eerst de lange 

wachttijden die ze kunnen wegwerken. Uiteindelijk zullen ze 

steeds vaker met leegstand te maken krijgen, zeker in gebieden 

waar het aantal huishoudens zich ook nog eens negatief gaat 

ontwikkelen. Het is de vraag hoe de politiek daar te zijner tijd op 

zal reageren. De verleiding om de doelgroepen te verruimen zal 

groot zijn. 

Het is zonder meer duidelijk dat als - gevolg van de 

beleidswijzigingen -  de corporaties zich weer meer op sociale 

huurwoningen gaan focussen. Hiermee ontstaat voor beleggers 

meer duidelijkheid en ook meer ruimte om zich op het 

Corporaties 
en beleggers 

moeten 
elkaar vinden 

in de stad
Door: Boris van der Gijp

De gemiddelde wachttijd op een sociale huurwoning 
in Amsterdam bedraagt 8 jaar. En toch is het aantal 
mensen dat qua inkomen in aanmerking zou komen 
voor een sociale huurwoning (31,8%) veel kleiner 
dan het aandeel sociale huurwoningen de stad. 
Bijna 58% van de Amsterdamse woningvoorraad 
is een sociale huurwoning . In 2013 verkochten  de 
Amsterdamse corporaties daarbij 1.915 bestaande 
huurwoningen en verhuurden zij 2.206 woningen 
buiten het sociale segment. In datzelfde jaar 
werden tegelijkertijd slechts 791 reguliere sociale 
huurwoningen door corporaties opgeleverd. Per 
saldo nam de sociale woningvoorraad dus af. 

Corporaties moeten aan 
vrijheden gaan inleveren
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middensegment van de woningmarkt te richten, huurwoningen 

met een huur tussen de 710 en de 1.000 Euro huur per maand. 

Jarenlang hebben institutionele beleggers zich verzet tegen 

de ongelijkheid in investeringscondities. Waar corporaties met 

goedkoop geld, mogelijk gemaakt door overheidsborging, zich 

in het marktsegment begaven, waren beleggers gedwongen 

voor hun verzekeraars of pensioenfondsen marktconforme 

rendementen op te halen. De scheve concurrentiepositie zorgde 

ervoor dat beleggers zeker in internationaal perspectief een 

maar zeer beperkt marktaandeel hadden. Slechts 5% van de 

Nederlandse woningen bestaat uit niet sociale huurwoningen, 

tegen 36% sociale huurwoningen. De rest is koop. Inmiddels 

hebben Nederlandse maar ook buitenlandse beleggers als reactie 

op het door de minister ingezette beleid aangegeven fors, samen 

met meerdere miljarden, in middeldure huurwoningen te willen 

investeren. Syntrus Achmea laat daarbij als marktleider zien dat 

beleggers ook durven te investeren in voormalige krachtwijken in 

Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam. 

Steden
De investeringen van beleggers spelen in op een door 

hen voorziene vraag. Urbanisatie, vergrijzing, maar ook 

demografische groei zijn krachtige motoren achter de vraag naar 

huurwoningen. Nederland krijgt er tot 2040 nog een miljoen 

huishoudens bij, 75% van de groei vindt plaats in de grootste 

25 gemeenten, 33% zelfs in de G4. Juist de steden zijn daarmee 

aantrekkelijk voor beleggers. In de steden is het waar beleggers 

en corporaties elkaar zullen ontmoeten, enerzijds geholpen door 

de extra vraag, anderzijds doordat staand beleid van de overheid  

verplicht om eerst de bestaande verstedelijkingsruimte in de stad 

te benutten, vóór nieuwbouw buiten de stad toe te staan. De 

gezamenlijke opgave in de stad is daarmee enorm. Schattingen 

over de benodigde extra woningen in Amsterdam lopen uiteen 

van 4500 tot 10.000 woningen per jaar. Ook in de andere 

grote steden zijn de komende jaren duizenden extra woningen 

per jaar nodig. Een groot deel van de woningen zal, ondanks 

het bestaande overschot, in het sociale segment gerealiseerd 

moeten gaan worden. Al is het maar om gedateerde bestaande 

woningen te vervangen of om de groeiende groep ouderen 

met lage inkomens huisvesting te kunnen bieden. Daarboven 

op komen dan de huurwoningen van marktpartijen, die voor 

doorstroming op de woningmarkt moeten zorgen en mensen 

met hogere inkomens van meer flexibele huisvesting moeten 

voorzien.

Samenwerking corporaties en beleggers
Het lijkt logisch dat corporaties en beleggers de handen ineen 

slaan om samen een antwoord te geven op de grote vraag 

naar kwaliteit, vervanging van verouderd vastgoed en nieuwe 

betaalbare en middeldure huurwoningen in de steden. De 

grootste winst van het nieuwe beleid is dan ook vooral dat het 

nieuwe beleid er is en dat er daarmee een einde komt aan de 

touwtrekwedstrijd tussen beleggers en corporaties over wie 

tegen welke voorwaarden in welk segment van de woningmarkt 

actief mogen zijn. Samen moeten beleggers en corporaties 

bestaande buurten aanpakken en verbeteren en nieuwbouw 

toevoegen waar mogelijk. De gemeente is de logische facilitator 

van deze nieuwe samenwerking. Als investeerder in de openbare 

ruimte, maar ook de regievoerder van het eigen stedelijk 

gebied. De ambities mogen daarbij best omhoog, zowel wat 

tempo van investeringen betreft, als waar het gaat om het beter 

benutten van bestaand stedelijk gebied, het transformeren 

van leegstaande gebouwen en het ontwerp en beheer van de 

openbare ruimte. Corporaties zijn en blijven daarbij onmisbaar, 

hoe de Woningwet straks uiteindelijk ook zou uitpakken.

Boris van der Gijp is Director Strategy & Research bij Syntrus 

Achmea Real Estate & Finance

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel          

Met het nieuwe beleid eindigt 
de touwtrekwedstrijd tussen 

beleggers en corporaties

Boris van der Gijp
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Het grote voordeel van verhuur op basis van 

de Leegstandwet is dat een aantal dwingend-

rechtelijke huurbeschermingsbepalingen niet van 

toepassing is. Reden genoeg om de Leegstand-

wet in deze bijdrage onder de loep te nemen. 

Toepassing Leegstandwet
Verhuur op grond van de Leegstandwet 

is beperkt tot een drietal categorieën van 

woonruimte, te weten (a) woonruimte in 

een gebouw bestemd voor groepsgewijze 

huisvesting, verzorging of verpleging, logies, 

administratie en/of onderwijs; (b) woonruimte 

in een voor de verkoop bestemde woning; en 

(c) woonruimte in een voor sloop of renovatie 

bestemde huurwoning. Uitsluitend in deze 

categorieën van gevallen kan op grond van de 

Leegstandwet tijdelijk worden verhuurd en kan 

een aantal huurbeschermingsbepalingen worden 

uitgesloten.

Leegstandwetvergunning
Voor tijdelijke verhuur op grond van de 

Leegstandwet is een vergunning van het College 

van B&W nodig. In beginsel wordt de vergunning 

verleend voor ten hoogs te twee jaar en wordt 

de vergunning op verzoek van verhuurder 

telkens met ten hoogste één jaar verlengd tot de 

maximale vergunningtermijn. Voor woonruimte 

in gebouwen wordt de vergunning voor 

maximaal 10 jaar afgegeven of voor de duur 

van de tijdelijke omgevingsvergunning. Voor een 

huurwoning bestemd voor sloop of renovatie 

geldt een maximale vergunningtermijn van 7 

jaar. Voor woonruimte in een voor de verkoop 

bestemde woning is een vergunningtermijn 

van maximaal 5 jaar van toepassing, waarbij 

de vergunning in één keer voor die maximale 

termijn wordt verleend, dus zonder tussentijdse 

verlengingen.

Herhaalde vergunningverlening is enkel mogelijk 

als tussen de afzonderlijke vergunningen 

minimaal een periode van 5 jaar zit. Dit om te 

voorkomen dat op grond van de Leegstandwet 

woonruimte keer op keer tijdelijk wordt verhuurd 

en de huurbeschermingsbepalingen bij herhaling 

kunnen worden omzeild.

De inhoud van de 
huurovereenkomst
De redactie van een huurovereenkomst op grond 

van de Leegstandwet luistert 

nauw. Het komt geregeld 

voor dat partijen kennelijk 

wel de bedoeling hebben 

om een huurovereenkomst 

voor tijdelijke duur aan 

te gaan, maar verzuimen 

de formaliteiten in 

acht te nemen die de 

Leegstandwet voorschrijft. 

Vrij recent oordeelde het 

Hof Arnhem-Leeuwarden 

(2014/7725) dat -ondanks 

de verleende vergunning- er 

geen sprake was van een 

huurovereenkomst op grond 

van de Leegstandwet, omdat 

in de huurovereenkomst 

geen melding was gemaakt van de benodigde 

vergunning. 

Hoe zit het ook al weer? Om huurbescherming 

uit te sluiten dient een huurovereenkomst 

schriftelijk te worden aangegaan en een 

duidelijke koppeling met de desbetreffende 

leegstandwetvergunning te bevatten. Daarnaast 

dient in de huurovereenkomst te worden vermeld 

voor welk tijdvak de vergunning is verleend en - 

indien van toepassing - welke maximale huurprijs 

het College van B&W heeft vastgesteld. Een 

eigenaar van een te koop staande woning is vrij 

in de bepaling van de huurprijs, dat geldt niet 

voor de andere twee categorieën.

Verder zij opgemerkt dat de minimale duur op 

grond van de Leegstandwet 6 maanden is, dus een 

huurovereenkomst voor kortere duur is via deze 

weg niet mogelijk. Partijen zullen dan moeten 

terugvallen op bijvoorbeeld artikel 7:232 lid 2 BW 

(huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur), 

waarop veel van de huurbeschermingsbepalingen 

niet van toepassing zijn.

Tijdelijke verhuur via 
de Leegstandwet

Door: Cornélie J.J.C. Arnouts en Eefje M. van Bommel

Om de gebrekkige doorstroming op de woningmarkt te 
verbeteren, voorziet de Leegstandwet in de tijdelijke verhuur 
voor bepaalde categorieën van woonruimte. Deze regeling 
biedt een oplossing voor situaties waarin eigen bewoning, 
reguliere verhuur, dan wel verkoop van de woning op korte 
termijn niet tot de mogelijkheden behoort. 

 Cornélie Arnouts

Een aantal dwingendrechtelijke 
huurbeschermingsbepalingen is niet 

van toepassing
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Indien het hieronder te behandelen (concept)

wetsvoorstel van kracht wordt, dan zal de 

minimale duur van een huurovereenkomst voor 

een nieuw te introduceren categorie te koop 

staande huurwoningen overigens 3 maanden 

bedragen. 

De huurovereenkomst eindigt wanneer de 

vergunning eindigt, in welk geval geen 

opzegging is vereist. Indien de verhuurder de 

huurovereenkomst wil beëindigen voordat de 

vergunning eindigt, dan geldt voor verhuurder 

een maximale opzegtermijn van 3 maanden. 

Voor de huurder is de termijn 1 maand. Let wel: 

Opzegging is enkel mogelijk tegen het einde van 

een bepaalde termijn en in geval van onbepaalde 

duur tegen een voor betaling overeengekomen 

dag (vaak 1e van de maand). 

Als een verlenging van de vergunning is 

aangevraagd en er is nog geen beslissing 

genomen, dan loopt de huurovereenkomst door 

totdat er op deze verlengingsaanvraag is beslist. 

Tips & Tricks
In praktijk gaat het nogal eens mis met de 

looptijd en opzeggingsmogelijkheden. Indien 

gekozen wordt voor een bepaalde duur, dan is 

tussentijdse opzegging met inachtneming van 

de toegestane opzegtermijnen niet mogelijk. 

Indien gekozen wordt voor onbepaalde 

duur dan bestaat die mogelijkheid wel. Men 

hoeft overigens niet bevreesd te zijn dat de 

huurovereenkomst in dat geval eeuwigdurend 

is, want de huurovereenkomst eindigt van 

rechtswege zodra de vergunning afloopt. Wel 

kan het zijn dat de huurder toch blijft zitten. 

In dat geval doet de verhuurder er verstandig 

aan om door middel van een kort geding 

ontruiming te vorderen, zodat voorkomen wordt 

dat de huurovereenkomst als een gewone 

huurovereenkomst kwalificeert. Illustratief is 

het arrest van het Hof Amsterdam (2014/4154) 

over de Parooltoren waarin de huurders met 

succes betoogden dat de na afloop van de 

leegstandvergunning gesloten (anti-kraak) 

overeenkomsten, inmiddels kwalificeerden als 

gewone huurovereenkomsten.

Het verdient aanbeveling om de huurder dus 

vooraf te waarschuwen voor het eindigen van de 

vergunning en daarmee de huurovereenkomst.

Partijen verzuimen verder nog wel eens de 

bank om voorafgaande toestemming te 

vragen voor de tijdelijke verhuur op grond 

van het huurbeding, dat nagenoeg iedere 

hypotheekakte van woningen kent. Dankzij 

de Leegstandwetvergunning is op voorhand 

duidelijk dat de huurovereenkomst kan worden 

opgezegd en in ieder geval eindigt aan het einde 

van de vergunningtermijn. De verwachting van de 

wetgever is dat banken daarom niet al te moeilijk 

zullen doen wanneer hen om toestemming wordt 

verzocht. Dit was de reden dat bij de wijziging 

van de Leegstandwet in 2013 de benodigde 

vergunning gehandhaafd bleef. 

Ook is het verstandig om nadrukkelijk in 

de huurovereenkomst aan te geven welke 

huurrechtbeschermingsbepalingen niet van 

toepassing zijn. Die uitsluitingen zijn opgesomd 

in de Leegstandwet.

Momenteel ligt een conceptwetsvoorstel 

voor, dat voorziet in een uitbreiding van de 

mogelijkheden tot tijdelijke huur. Zo is het 

onder meer de bedoeling dat de Leegstandwet 

wordt uitgebreid met de mogelijkheid om met 

een vergunning te koop staande huurwoningen 

tijdelijk te verhuren. De vergunning voor deze 

nieuwe categorie wordt verleend voor 2 jaar, 

met de mogelijkheid om telkens met maximaal 

1 jaar te verlengen tot maximaal 5 jaar. Ook 

geldt de huurprijsbescherming, hetgeen 

betekent dat in de vergunning een maximale 

huurprijs wordt opgenomen, gebaseerd op het 

woningwaarderingsstelsel. Het loont wellicht om 

de invoering van deze wet af te wachten.

Afronding 
Onder het huidige huurrecht zijn de 

mogelijkheden om tijdelijke huurovereenkomsten 

bij woonruimte aan te gaan beperkt. Het 

conceptwetsvoorstel beoogt de doorstroming 

op de markt te bevorderen. Dit gebeurt door 

middel van uitbreiding van de opzeggingsgrond 

“dringend eigen gebruik”, verruiming van 

de diplomatenclausule, introductie van een 

huurovereenkomst van maximaal 2 jaar en dus 

verruiming van de Leegstandwet met een nieuwe 

categorie. De beoogde ingangsdatum is echter pas 

1 juli 2015. Ondertussen biedt de Leegstandwet in 

een drietal specifi eke situaties (woonruimte in een 

gebouw, leegstaande woonruimte in afwachting 

van verkoop of sloop en renovatie) al uitkomst, 

mits alle formaliteiten in acht worden genomen. 

Deze bijdrage is bedoeld om die overzichtelijk in 

kaart te brengen. 

In praktijk gaat het nogal eens 
mis met de looptijd en opzeggings-

mogelijkheden

Eefje van Bommel

Leegstandwetvergunning straks 
 ook mogelijk bij te koop staande 

huurwoningen
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Koen de Lange, voorzitter Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) 

Erfpachtstelsel op de schop?
Door: Cornélie Arnouts

Het onderwerp erfpacht mag in een masterclass met 
als thema “Wonen” niet ontbreken. De Gemeente 
Amsterdam is eigenaar van ongeveer 80% van 
alle grond binnen de gemeentegrenzen en een 
groot deel is c.q. wordt in erfpacht uitgegeven. In 
Amsterdam bestaat het erfpachtstelsel sinds 1896. 
Waar de Gemeente een voorstander is en blijft van 
gemeentelijke erfpacht (ook de huidige coalitie) 
zijn er ook tegenstanders, althans critici te vinden. 
Eerdere pogingen om het stelsel te wijzigen liepen – 
mede door het publieke debat  – op niets uit. Eén van 
de critici is drs. Koen de Lange, die van zijn “hobby” 
zijn werk heeft gemaakt. 

Als erfpachter (van een woning in Amsterdam-Zuid) liep ook hij aan 

tegen de mankementen van het huidige erfpachtstelsel. Dit leidde 

er uiteindelijk toe dat hij niet alleen sinds de oprichting van SEBA 

voorzitter van deze stichting is, maar ook samen met zijn compag-

non mr. Otto Koppen NivE heeft opgericht. NivE, het Nederlands In-

stituut van Erfpacht, heeft een breder bereik dan  SEBA die blijkens 

haar statuten tot doel heeft de behartiging van de belangen van 

erfpachters van door de Gemeente Amsterdam aan die erfpachters 

in erfpacht/ opstal uitgegeven of uit te geven gronden.  NivE geeft 

onder meer opinies af in het kader van hypothecaire fi nancierings-

aanvragen en adviseert erfpachters bij erfpacht problemen (zoals bij 

herzieningen en/of particuliere erfpacht). 

De ideale erfpachtwereld
Iemand die zich zowel zakelijk als privé inzet voor de belangen 

van erfpachters, heeft vast wel eens nagedacht over een 

ander (beter?) erfpachtstelsel. Op de vraag hoe de ideale 

erfpachtwereld er uit ziet, volgen slechts twee woorden: 

contractuele duidelijkheid. Op dit moment leidt het Amsterdamse 

systeem er toe dat kopers niet weten waar zij instappen. Dat 

moet anders, aldus De Lange. 

Coalitieakkoord “AMSTERDAM IS VAN 
IEDEREEN”
In het coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen dat het college 

een voorstel maakt voor een systeem van eeuwigdurende 

erfpacht in plaats van het huidige stelsel. Dit juicht De Lange 

toe. Want in het huidige stelsel wordt de canon (meestal) iedere 

50 jaar herzien en dat leidt tot enorme problemen. Diverse 

procedures waarbij SEBA partij is (als bedoeld in artikel 3:305a 

BW) haalden in dat kader al de pers. 

Wat is het geval? 
De Gemeente heeft sinds het begin van de vorige eeuw 

bouwterreinen vrijwel uitsluitend in erfpacht uitgegeven voor 

een eerste periode van 75 jaar waarbij steeds een canon is 

bedongen. Zij gebruikte daarbij algemene voorwaarden, welke 

(enigermate) verschillen. In de aktes van uitgifte erfpacht van 

een aantal erfpachters is opgenomen dat respectievelijk AB37, 

AB34 en AB15 van toepassing zijn. Ter uitvoering van artikel 

5 van AB15 en artikel 6 van AB34 en AB37 hebben (steeds) 

drie deskundigen in de periode 2006-2009 bij wijze van 

bindend advies de erfpachtcanon voor de terreinen waarop de 

woningen van erfpachters zijn gelegen opnieuw vastgesteld. 

Deze erfpachters hebben geweigerd een gewijzigde erfpachtakte 

met een aangepaste canon en nieuwe Algemene Bepalingen te 

ondertekenen. Kern van het betoog van SEBA c.s. in deze zaak 

is dat erfpachters na ommekomst van de termijn van 75 jaar 

worden geconfronteerd met een canon die zij bij de vestiging 

van hun erfpachtrechten niet hadden kunnen en hoeven voorzien 

en die niet objectief redelijk is, omdat de wijze waarop de 

canon volgens de diverse Algemene Bepalingen moet worden 

aangepast ondoorzichtig en niet bepaalbaar is. Volgens SEBA 

c.s. kan aan de onduidelijkheid een eind worden gemaakt indien 

wordt vastgesteld dat de canon moet worden herzien aan de 

hand van de geldontwaarding. SEBA behaalt bij de Hof een 

gedeeltelijk succes en gaat daarom cassatie instellen tegen de 

uitspraak van het Hof Amsterdam van 23 september 2014, in het 

bijzonder ten aanzien van de periodieke wijziging van de canon. 

(http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GH

AMS:2014:3903). Ook de Gemeente speelt naar verluidt ook met 

de gedachte om cassatie in te stellen.

Het Hof oordeelde wel dat op de algemene erfpachtvoorwaarden 

de consumentenbescherming van toepassing is. Die bescherming 

brengt mee dat de algemene voorwaarden aan het einde van 

het eerste tijdvak van 75 jaar niet eenzijdig door de gemeente 

Canonpercentage van 
0,8% is meer dan genoeg
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mogen worden gewijzigd. Met die beslissing is SEBA erg blij. 

Het Hof bevestigde tevens het oordeel van de Rechtbank dat 

de deskundigenrapporten vernietigd zijn, maar geeft geen 

handvatten ten aanzien van de vraag hoe de canon door de 

deskundigen moet worden vastgesteld en stelt de canon zelf 

ook niet vast. Dat is aan de deskundigen, aldus het Hof. Dat 

betreurt SEBA. Het Hof oordeelde verder dat de Gemeente 

niet een algemene zorgplicht heeft waarbij zij de betrokken 

partijen, de betrokken makelaars en andere adviseurs dient te 

informeren over haar verwachtingen ten aanzien van de canon 

bij herziening. 

Blijkens het coalitieakkoord wordt er in 2015 een commissie 

ingesteld die het college gaat adviseren over het nieuwe 

erfpachtstelsel. Volgens het coalitieakkoord wordt meer in 

het bijzonder advies gevraagd over de beste methode van 

grondwaardering en de huidige taxatiepraktijk. Op mijn vraag 

of SEBA onderdeel gaat uitmaken van die commissie, moet De 

Lange het antwoord schuldig blijven. Wel onderneemt SEBA naar 

eigen zeggen al  enige tijd pogingen om in gesprek te raken 

met Eric van der Burg (VVD, Grondzaken). Dat gesprek gaat de 

gemeente binnenkort  aan. SEBA kijkt hier naar uit, vooral nu 

Van der Burg als eerste wethouder zegt dat er een verschil zou 

moeten bestaan tussen woningen op eigen grond en woningen 

op erfpacht (zie het Parool van 11 oktober 2014). In het nieuwe 

stelsel komt geen recht van koop. Wel wordt het mogelijk om 

erfpacht af te kopen. Omdat volgens de coalitie eeuwigdurende 

afkoop dicht bij koop komt, zal er geen volksraadpleging over 

dit onderwerp worden uitgeschreven. Tenslotte  komt er een 

uitgewerkt voorstel om speculatie tegen te gaan.

Een ander BW…
Het liefst zou De Lange zien dat het burgerlijk wetboek 

wordt aangepast, althans wordt voorzien van consumenten 

beschermende bepalingen waardoor ook erfpachters worden 

beschermd. Het is bijvoorbeeld algemeen bekend dat erfpachters 

van particuliere erfpacht niet of nauwelijks financiering kunnen 

vinden, ook dat moet anders. Als (mede)oprichter van NivE heeft 

De Lange daar veel ervaring mee. 

Verder ziet De Lange niet in waarom alleen de Gemeente zou 

mogen profiteren van eventuele waardestijgingen. Ook heeft De 

Lange bezwaar tegen het residuele systeem voor de berekening 

van de grondprijs bij periodieke canonherzieningen. Stel een 

woning kost 3 ton en de bouwkosten zijn 250 duizend euro. 

Dan vindt de Gemeente de grond 50 duizend euro waard. 

Het afnemen van de grond in erfpacht voor 50 jaar kost in 

Amsterdam dan ook 50 duizend euro. Daalt de woning in 

waarde, dan blijft de Gemeente uitgaan van die 50 duizend euro. 

De erfpachter draagt dus in het huidige systeem het financiële 

risico van prijsdaling van de grond. 

Nederlandse Staatsobligaties
Aan het slot van ons vraaggesprek wil De Lange toch nog even 

terug naar het vastgestelde canonpercentage. Op woensdag 

1 oktober 2014 besloot de Gemeenteraad om de invoering van 

het canonpercentage van 3% voor nieuwe gronduitgiften uit te 

stellen tot 1 januari 2015. Tot die tijd blijft het huidige tarief 

van 2,33% van kracht. Tot het moment dat het nieuwe stelsel 

ingaat, blijven de huidige Algemene Bepalingen van toepassing 

voor nieuwe gronduitgiften. Daarin staat dat elk kwartaal het 

canonpercentage wordt gebaseerd op het actuele rendement op 

Nederlandse staatsobligaties. De Lange is een fel tegenstander 

van deze methodiek. De Gemeente zou tevreden moeten zijn 

met een vast –maatschappelijk verantwoord- reëel rendement. 

Wat De Lange betreft wordt aangesloten bij het percentage aan 

inkomstengroei per hoofd van de bevolking van de afgelopen 

200 jaar. Die bedraagt 0,8%. r = g in de formule van Franse 

econoom Piketty.

Contractuele 
duidelijkheid is de crux

Koen de Lange

Kort na dit interview stemde het college van B&W (op 18 november 2014) 

in met de uitwerking van het nieuwe Amsterdamse erfpachtstelsel. Vanaf 

medio 2016 wordt het mogelijk om de canon eeuwigdurend vooruit te 

betalen. Canonherzieningen zijn in dat geval niet meer aan de orde. Om 

met de woorden van de wethouder Grondzaken Van der Burg te spreken: 

“Amsterdam kiest met het nieuwe erfpachtstelsel voor de woningeigenaar. 

Geen financiële onvoorspelbaarheid en geen ingewikkelde procedures. De 

Amsterdamse woningbezitter krijgt naast duidelijkheid ook zekerheid en kan 

de winst van een verbouwing aan het huis nu in eigen zak steken in plaats 

van afdragen aan de gemeente”. Het lijkt er dus op dat (gedeeltelijk) gehoor 

wordt gegeven aan de oproep van De Lange...
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Assetmanagement bij woningcorporaties
Assetmanagement, een begrip afkomstig uit de beleggerswereld, 

geeft woningcorporaties een instrument in handen om hun 

vastgoedportefeuille op een professionele, zakelijke, doelmatige, 

duurzame en kosteneffectieve wijze te exploiteren. Tevens krijgt 

de corporatie hiermee inzicht in de noodzaak of de wenselijkheid 

van investeringen voor nieuwbouw en voor aankoop van bestaand 

vastgoed en voor het nemen van beslissingen voor dispositie van 

bezit. Dit alles in lijn met de doelstellingen van de stakeholders.

Door de huidige politieke en economische context staat 

de investeringscapaciteit van corporaties onder grote druk 

en zien zij zich genoodzaakt om, meer dan voorheen, een 

optimale afstemming te realiseren tussen inkomsten en 

uitgaven. De inkomsten bij corporaties bestaan voornamelijk 

uit huuropbrengsten en opbrengsten uit verkoop van bestaand 

bezit. Aan de uitgavenkant zijn de grootste posten investeringen 

voor nieuw vastgoed, onderhoudsuitgaven en beheerskosten. 

Door te sturen op een optimalisering van inkomsten en uitgaven 

(kasstromen) kan worden gestuurd op het creëren van waarde en 

het verkrijgen van rendement op het geïnvesteerd vermogen. Deze 

waardecreatie kan worden aangewend voor het doen van nieuwe 

investeringen of worden ingezet als (voor het verhogen van het) 

‘maatschappelijk rendement’. Maatschappelijk rendement kan in 

dit kader worden geëxpliceerd als het verschil tussen het maximaal 

mogelijk te realiseren financiële rendement en het werkelijk 

gerealiseerde financiële rendement. Assetmanagement geeft 

expliciet invulling aan de exploitatie van de vastgoedportefeuille. 

Deze invulling bepaalt het uiteindelijke financiële resultaat. 

Belangrijk uitgangspunt hierbij is een optimale afstemming van 

kasstromen door middel van een effectieve, meer op rendement 

gerichte exploitatie van de vastgoedportefeuille. Zeker als hiermee 

de mogelijkheden worden verkregen voor het realiseren, en het 

zichtbaar en meetbaar maken, van ‘maatschappelijk rendement’.

Wonen in Assets…!
Assetmanagement bij woningcorporaties 

en de functie van risicomanagement
Door: Ate Wijdeveld

Assetmanagement staat bij woningcorporaties al een 
tijd fl ink in de belangstelling. Veel corporaties hebben 
inmiddels ook al een eerste invulling gegeven aan 
dit (nieuwe?) fenomeen. Vanwaar deze aandacht of 
gevoelde noodzaak om meer dan voorheen gestruc-
tureerde aandacht te besteden aan weloverwogen, 
doordachte, samenhangende beslissingen gericht op 
een optimalisering van inkomsten en uitgaven? En 
waarom is dit geen sinecure … ?

Assetmanagement (bij woningcorporaties) = 
risicomanagement…!

Kritische Prestatie-indicatoren 
en scherp aan de wind zeilen …

AAAMRE_MC_36.indd   24 05-12-14   16:30



Ate Wijdeveld

Nr 36 •  december 2014 25

beheersmaatregelen te nemen en resultaten te monitoren.

Kernbegrip bij risicomanagement is het begrip risico waarbij 

risico wordt omschreven als ‘de mogelijkheid dat in een gegeven 

periode en situatie, positieve verwachtingen niet in vervulling 

gaan’. Dit kan resulteren in de ‘mogelijkheid van vermindering van 

waarde, door onzekere voorvallen in de toekomst’. Het risicobegrip 

bestaat uit een waarde- en een waarschijnlijkheidscomponent. 

Risico kan dus in financiële termen worden uitgedrukt. In 

de waardecomponent wordt het financiële effect van een 

gebeurtenis uitgedrukt als afwijking van het beoogde resultaat. De 

waarschijnlijkheidscomponent is de (gekwalificeerde) kans dat de 

gebeurtenis optreedt. In formule kan dit worden omschreven als 

‘risico’=de kans op falen X het financiële effect.

Waar met risico in de regel feitelijke gebeurtenissen worden 

bedoeld die kunnen leiden tot schade (vaak met een fi nanciële 

invulling), kan risicomanagement worden aangeduid als het 

proces van het beheersen van risico’s, het nemen van maatregelen 

en het monitoren daarvan. Risicomanagement in een brede zin 

voorziet echter in meerdere processtappen. Allereerst is dat het 

onderkennen en inventariseren van risico’s (kwalifi ceren), vervolgens 

het kwantifi ceren daarvan (het effect) en het bepalen van de 

mogelijkheid van optreden en tot slot het al dan niet kiezen en 

nemen van maatregelen om de (negatieve) effecten van optredende 

risico’s te beheersen (risicorespons). Met andere woorden het op 

systematische wijze onderzoeken welke risico’s een bedreiging 

vormen, hoe die risico’s kunnen worden vermeden of verminderd 

en welke fi nanciële faciliteiten moeten worden geschapen om 

de geldelijke gevolgen van de schadegevallen op te vangen. 

Risicomanagement bestaat dus grofweg uit een drietal stappen 

die successievelijk worden uitgevoerd: risicoanalyse, risicorespons 

en risicobeheersing en wordt gedefi nieerd als een cyclisch proces 

dat steeds, afhankelijk van de aard en omvang, op inschattingen, 

maatregelen en resultaten moet worden gemanaged.

De stappen van het proces van risicomanagement maken duidelijk 

dat dit proces in de eerste plaats een kennisgenererend proces 

Rendementseis, tactische 
vastgoedsturing, kasstromen
Geheel in lijn met beleggers wordt meer en meer een markt-

conforme rendementseis gesteld voor de performance van de vast-

goedportefeuille. Deze rendementseis, zowel opgesteld voor het 

directe rendement (lopende exploitatie) als het indirecte  rendement 

(waardestijging), wordt als richtinggevende maatstaf gehanteerd 

voor de sturing van de marktwaarde (in verhuurde staat) van de 

portefeuille. Het staat iedere corporatie daarbij vrij om een markt-

conforme rendementseis op te stellen voor de totale vastgoed-

portefeuille, of voor wijken en (deel) complexen afzonderlijk.

Voor het realiseren van de rendementseis fungeert 

assetmanagement als schakel tussen het Portfoliomanagement 

(Strategische keuzen op portefeuilleniveau) en het 

Property Management op operationeel uitvoeringsniveau. 

Assetmanagement concretiseert de uitwerking van Portfolio 

Management naar projectplannen en complexplannen.

Maar uiteindelijk draait het allemaal om de geldstromen, 

inkomsten en uitgaven, kasstromen, en in het bijzonder 

het optimaliseren van kasstromen. Deze optimalisatie krijgt 

invulling door het opstellen van kritische prestatie-indicatoren, 

uitgangspunten die de kasstromen bepalen. Bij het opstellen 

van die kritische prestatie-indicatoren is het de uitdaging om 

‘scherp aan de wind te zeilen en nog scherper aan de wind 

te zeilen, zonder om te slaan …’. Bij welke huurprijsstelling 

ontstaat er (net geen) leegstand. Bij welke opzet van de 

onderhoudsplanning ontstaan er (net geen) bouwtechnische 

en installatietechnische problemen. Door scherp aan de wind 

te zeilen wordt inzicht verkregen in het maximaal te realiseren 

rendement, de maximale optimalisatie van kasstromen. Maar 

daarin schuilt ook meteen het gevaar. Er worden risico’s 

genomen en hoe gaan we daar mee om.

Risicomanagement
Risicomanagement wordt steeds belangrijker bij corporaties. 

Het zal dan ook nadrukkelijke invulling moeten krijgen en meer 

en meer systematisch moeten plaatsvinden. Ook al omdat 

risicomanagement assetmanagement een methodiek biedt om 

kritische prestatie-indicatoren op te stellen, risico’s te inventariseren, 
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is. Gedurende het proces neemt de onzekerheid (onwetendheid) 

over de risico’s af omdat hierover steeds meer kennis wordt 

verkregen. In de tweede plaats genereert het proces van 

risicomanagement informatie die, indien systematisch geordend, 

kan worden gehanteerd als een beslissingsondersteunend 

systeem. Tot slot kan risicomanagement worden aangeduid 

als een communicatie-instrument omdat, ten behoeve van de 

gewenste vorm en inhoud, communicatie en samenwerking tussen 

belanghebbenden gevraagd wordt. Deze samenwerking krijgt 

periodiek vorm omdat risicomanagement een cyclisch proces is. 

Steeds moet bepaald worden of er sprake is van veranderende 

(externe) omstandigheden die het resultaat (mogelijk kunnen) 

beïnvloeden. En dat is in essentie de basis voor professioneel 

assetmanagement.

Maatschappelijk rendement
Met het kiezen voor assetmanagement en het aanstellen van profes-

sionele, enthousiaste Assetmanagers, met kennis van zaken, kennis 

van de markt, deskundigheid en ervaring op het gebied van risico-

management en met inhoudelijke kennis van bouwkunde (onder-

houd) en installaties, heeft een corporatie in aanzet een eerste stap 

gezet om een ten doel gestelde rendementseis te realiseren.

Een rendementseis die wordt gerealiseerd door de optimalisering 

van kasstromen, zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgaven-

kant.

Als door verantwoord, goed ingericht risicomanagement de kasstro-

men aan de uitgavenkant zo beperkt mogelijk worden gehouden, 

door uitgekiend ‘just in time’ onderhoud, door verstandige inves-

teringen voor extra voorzieningen en een effi ciënte en effectieve 

invulling van het beheer, kan ook de opbrengstenkant in volume 

naar beneden worden bijgesteld terwijl toch aan de rendement-

seis wordt voldaan. Het is de kwantifi cering van de ‘bewust’ niet 

gerealiseerde (naar beneden bijgestelde) inkomsten die, als aange-

geven, kan worden aangemerkt als het maatschappelijk rendement. 

Daarvoor dient de corporatie zich te verantwoorden, maar tegelijk 

biedt dit ook de opportunity voor het expliciet presenteren van het be-

staansrecht als professional op de sociale huurmarkt. Missie en visie 

worden gerealiseerd. Evengoed kan ervoor worden gekozen om aan 

de opbrengstenkant de kasstromen te maximaliseren, door bijvoor-

beeld de huren maximaal marktconform te bepalen. Dit verschaft 

de middelen om extra investeringen voor onderhoud en beheer te 

verkrijgen. Investeringen voor aanpassingen, extra onderhoud, of 

(sociaal) beheer. Afgestemd op de doelgroep en de strategische 

doelstellingen. En ook nu met als uitgangspunt het realiseren van 

de gestelde rendementseis.

In beide gevallen zal de marktwaarde van de vastgoedportefeuille 

in verhuurde staat toenemen. Het ‘scherp aan de wind varen’ 

leidt dan ook niet alleen tot een optimalisatie van het directe 

rendement maar ook van het indirecte rendement.

Zo kan kostenbesparing voor onderhoudswerkzaamheden worden 

gerealiseerd door bijvoorbeeld het verantwoord optimaliseren 

(aanpassen) van onderhoudscycli en de keuze voor de wijze van 

uitvoering (beide op basis van gedegen risicomanagement). 

Daarnaast door het bundelen van onderhoudswerkzaamheden. 

Als wordt geïnventariseerd wat de risico’s zijn van keuzen en 

alternatieven, als deze in financiële zin worden gekwantificeerd 

(kans van optreden X financiële effect), en als beheersmaatregelen 

worden opgesteld en de resultaten worden gemonitord, dan 

biedt (is) risicomanagement een onmisbaar instrument voor 

professioneel assetmanagement.

Het biedt corporaties houvast bij het maken van verantwoorde 

keuzen voor het optimaliseren van vastgoedexploitatie en het 

behalen van de rendementseis. En uiteindelijk, niet onbelangrijk, 

het bieden van een prettige woning en woonomgeving aan de 

huurders.

Hoe eenvoudig kan het zijn …

Het zichtbaar en 
meetbaar maken van 

‘Maatschappelijk 
Rendement’
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Met de afbouw van de niet-DAEB activiteiten 

zal het willicht niet zo’n vaart lopen. Alhoewel, 

was het jaren geleden de overname van 

de woningstichting SHA door AZL nog een 

unicum, vandaag de dag baren dergelijke 

transacties minder opzien. De verkoop van een 

aanzienlijke portefeuille door Vestia is wel het 

bekendste voorbeeld. Het onderzoek naar een 

gemengdfonds in eigendom van corporaties 

en beleggers is een tussenvorm voor verkoop 

of houden en wordt momenteel al onderzocht. 

Maar gewoon doorgaan met exploiteren van het 

niet-DAEB-bezit is voorlopig nog een optie. De 

enquêtecommissie beveelt weliswaar aan dat die 

moeten worden afgebouwd maar wel zodanig 

dat “geen verlies of weglek van maatschappelijk 

vermogen optreedt”.

De DAEB en niet-DAEB portefeuilles zijn gebaat 

bij een verschillende strategie. De strategie voor 

de DAEB-portefeuille is gericht op maximalisering 

van de maatschappelijke doelen, die van de 

niet-DAEB portefeuille zou beter gericht kunnen 

worden op maximaal rendement. Uiteraard 

speelt efficiënt beheer voor beide portefeuilles. 

Het rendement op de niet-DAEB portefeuille 

kan worden ingezet voor de maatschappelijke 

doelen. Maar het belangrijkste is dat, als de niet-

DAEB portefeuille optimaal door de corporatie 

zelf of een derde partij wordt gemanaged, 

de uitgangspositie een stuk beter is voor 

alternatieven zoals: aanhouden, onderbrengen in 

fondsen of afstoten zonder dat maatschappelijk 

vermogen weglekt. Bij gehele of gedeeltelijke 

verkoop van een niet optimaal gemanagede 

portefeuille zal de opbrengst immers lager zijn. 

De koper kan vervolgens de waardepotentie 

realiseren.

Vergelijk bij het optimaliseren van de portefeuille 

de prestaties van het niet-DAEB deel daarom niet 

met die van corporaties, maar met commercieel 

gedreven beleggers en het niet-DAEB bezit van 

andere corporaties. De stok, dat is benchmarking 

en de lat: leg die, voor het niet-DAEB bezit, op 

beleggers hoogte. 

Lorenzo Dorigo is head of Benelux MSCI Real 

Estate (IPD). Voor de volgende column geeft 

hij graag het woord aan Allard van Spaardonk, 

directeur Nederland van Bouwinvest.

Baas in eigen huis
Door: Lorenzo Dorigo

Als de woningsector het thema is, kunnen de corporaties niet 
onbespoken blijven, hoewel er geen gebrek aan aandacht 
is. Met de parlementaire enquête en de toenemende 
wetgeving staan de corporaties in het middelpunt van de 
belangstelling. Eén van de conclusies is dat corporaties 
niet-DAEB activiteiten zouden moeten afbouwen, zo beveelt 
de enquêtecommissie aan. Ik kan mij zo voorstellen dat 
bestuurders zich bestuurd voelen. Hoe nu de leiding terug te 
krijgen en weer in de positie te komen te handelen in eigen 
huis? Dat lukt door het eigen huis op orde brengen en te 
houden binnen die nieuwe kaders.

Doorgeefcolumn

De DAEB en niet-DAEB 
portefeuilles zijn gebaat 

bij een verschillende 
strategie

Lorenzo Dorigo
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Op zoek naar vernieuwing in de woningbouw ga 

ik eerst naar het congres “Technische innovaties 

in de architectuur”, georganiseerd door de 

Koninklijke Nederlandse Academie van Kunsten 

(KNAW). Erg chic! Daar vertellen enkele beroemde 

architecten wat er zoal nieuw is. Francine Houben, 

oprichtster en creatief directeur van Mecanoo, 

constateert niet zonder vreugde dat architecten 

weer welkom zijn bij het eerbiedwaardig 

genootschap van de KNAW. Eerder waren ze 

uit de club gegooid wegens een gebrek aan 

wetenschappelijke basis. Dat zou nu anders 

zijn. Wij zullen zien! Francine pleit vooral voor 

een interdisciplinaire benadering van de bouw. 

Het gaat niet meer alleen om stenen stapelen. 

Een collega van haar bij Mecanoo, Friso van der 

Steen, gaat vervolgens in op de vernieuwing in 

de bouw, zoals het geval is bij de constructie van 

een 25.000 m2 groot cultureel centrum in Taiwan, 

dat door Mecanoo is ontworpen 2. Het moet 

en kan anders! De bouwwereld is conservatief 

en traditioneel, zegt hij. De architect met veel 

ego ontwerpt vaak ondoordachte iconen om 

prijsvragen te winnen. En dan moet er vervolgens 

nog worden nagedacht of de computeranimatie 

ook nog in de praktijk te realiseren is. Dat speelt 

vooral bij de huidige computer gestuurde 3-D 

ontwerpen (ook wel kauwgumprogramma’s 

genoemd). Zo’n uitdaging vormt ook het 

cultureel centrum in Taiwan (zie de foto’s). De 

computeranimatie geeft de binnenkant van een 

walvis te zien, met allemaal ronde vormen. Een 

eindeloze zoektocht naar een geschikte bouwwijze 

volgde. Uiteindelijk komen er Nederlandse en 

lokale scheepsbouwers aan te pas om ronde 

scheepswanden te maken die vervolgens onderste 

boven aan een staalskelet worden opgehangen. 

Het gaat maar liefst om 1.520 ton aan zes 

millimeter dikke staalplaten die koud werden 

vervormd en die ter plekke aan elkaar worden 

gelast. Door de bijzondere constructie komen de 

totale kosten naar schatting dan ook uit op zo’n 

E 220 miljoen of wel op ongeveer E 8.800 per 

m2. Dat is ongeveer zeven keer de bouwkosten 

van een Nederlandse woning per m2. Het kost een 

paar centen, maar dan heb je wel een icoon, denk 

ik dan.

Vervolgens kwam er een architect die 

glasspecialist is, namelijk professor Mick 

Eekhout, hoogleraar productontwikkeling aan 

de faculteit Bouwkunde (BK) en directeur van 

Octatube. Hij maakt duidelijk dat er een verschil 

is tussen uitvinders (zoals Leonardo da Vinci) 

die ontwerpen maken die op dat moment 

van ontwerpen niet zijn uit te voeren (zoals 

Leonardo’s tanks en vliegtuigen) en innovators 

(zoals Brunelleschi) die daarin wel slaagden 

(zoals de koepel van de Dom in Florence met 

een ei -constructie). Mick behoort tot de laatste 

categorie. Zo heeft hij de nieuwe markthal van 

MVRDV in Rotterdam (die kattenmand met de 

mooie plafondbeschilderingen) van buigzame 

glaswanden van 35 bij 42 meter voorzien; 

de Sixtijnse kapel van nu, naar zijn zeggen. 

Innovatie ziet hij als een sprongsgewijze 

verandering van product/marktcombinaties. In 

de woningbouw betreffen de innovaties vooral 

Vernieuwing in 
de woningbouw1 

Door: Peter van Gool

1)  Met dank aan Mark Geurtsen, technisch projectmanager bij SPF Beheer.
2)  Het Wei-Wu-Ying Centre for the Arts, Kaohsiung, Taiwan

Van de Professor

Het Wei-Wu-Ying Centre 

for the Arts, Kaohsiung, 

Taiwan, ontworpen door 

Mecanoo.
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de integratie van installaties en energiebronnen 

in de bouwelementen. Hoge woongebouwen 

kunnen wij nu tot en met de vierde etage 

energieneutraal maken (zonnedakoppervlak ten 

opzichte van bouwinhoud), stelt hij, maar op 

termijn moeten wij hoger kunnen komen. 

 

Het Wei-Wu-Ying Centre for 
the Arts, Kaohsiung, Taiwan, 
ontworpen door Mecanoo.
Bijzonder was vervolgens het verhaal van ene 

professor Caroline Hummels van de faculteit 

Industrial Design van de TUe Eindhoven. Zij 

stelde in plat Nederlands (hoe is dat mogelijk 

voor een hoogleraar, denk ik dan!) dat de 

vernieuwing in het bouwen moet worden 

gezocht in een multi sensorisch perspectief. 

Jawel! Het gaat namelijk om de betekenis van 

gebouwen voor mensen en die komt voort 

uit menselijke interactie. Het gaat niet om 

het plaatje (zoals bijvoorbeeld dat van een 

kathedraal), maar om de wijze hoe mensen 

bouwwerken gebruiken en beleven. Nu ik voor 

het flexibel werken mijn 19e eeuwse aandoende 

kamer met schilderijen en een antieke kast bij 

het pensioenfonds heb moeten verlaten, ga ik 

door meer interactie met mijn collega’s meer 

genieten van de kantoortuin waarin ik ben 

beland, zo denk ik dan. En ik vrees - overigens 

met grote tegenzin - dat dit nog waar is ook, 

want in je eentje in een mooie stijlkamer zitten, 

is niet zaligmakend. Je werk is wat je doet en 

niet waar je bent, toch? En hoe vaak zie ik 

niet dat mijn rijke vastgoedcollega’s feitelijk 

wonen in de warme keuken van hun kasteel 

en de rest alleen betreden om mij een blik op 

de pracht en praal van hun bezit te gunnen. 

Dus woonkeukens met Wifi en geen saaie 

doorzonkamers met gigantische bankstellen 

meer. 

Later in de avond kwam er nog een 

architectuur journalist van het NRC Handelsblad, 

Bernard Hulsman, aan het woord. Hij veegde 

de vloer aan met “mijn” blob 3 in Eindhoven 

(zie de foto). Dit is 

een onderdeel van 

het winkelcentrum 

De Admirant, dat 

in eigendom is van 

onder andere de 

pensioenfondsen 

waarvoor ik werk. Het was in zijn ogen een 

volstrekt mislukt bouwsel, want het (winkel)

interieur volgde met zijn horizontale vloeren 

niet de vloeiende externe blobvorm. Mijn pand 

was in zijn ogen het resultaat van een kwal 

in de lucht gooien, die dan vervolgens met 

een “blob” geluid op het strand neer komt! 

Mijn verdediging dat het op bolle en golvende 

vloeren lastig winkelen is, vond geen gehoor. 

Over vernieuwing in de bouw kwam er verder 

niets.

De ‘Blob’ van het winkel-
centrum De Admirant in 
Eindhoven
Teleurgesteld ging ik toen voor de vernieuwing 

maar naar een bouwbeurs. En ja, daar tref ik 

tastbare vernieuwing in de woningbouw aan! 

Die zie ik vooral in de opmars van de prefab 

bouw. Bijzonder is ook dat sommige van die 

producten volledig zijn ontwikkeld vanuit de 

behoeften van de consument. Zo voerde de 

BAM gesprekken met ruim 4.200 Nederlandse 

woonconsumenten om te komen tot hun 

‘Wooncollectie voor nieuwbouw’, met acht 

standaard woningtypen, waarop vervolgens 

ook volop variatie mogelijk is. Nu is het al 

mogelijk in een halve dag een geheel prefab 

huis neer te zetten (nu ja, de fundatie moet 

er dan wel liggen). Niet alleen worden er in 

de fabriek gemaakte badkamers in gehesen, 

maar ook keukens. En alle installaties zitten 

nu al geïntegreerd in de bouwpanelen. En 

niets is wat het lijkt. Het pannendak en de 

romantische raamluiken blijken zonnepanelen 

te zijn die je boerderette omtoveren tot een 

powerstation. De geisers die ik zie blijken hele 

energiecentrales te zijn. En je behang is een 

radiator. Of was het juist een geluidsinstallatie? 

Verder zijn er nieuwe multiplex glassoorten 

en duurzame kozijnen van langzaam groeiend 

vurenhout. Zo ook zie ik stillere ventilatieboxen 

en warmtewisselaars in afzuigkappen die de 

kookwarmte omzetten in warm douchewater. 

Ideaal voor sommige bevolkingsgroepen die 

veel koken en lang onder de douche willen 

staan, zo vertelt de verkoper mij. Er blijkt veel 

nodig te zijn om in 2015 de nieuwe EPC- eis 

van 0,4 voor woningen te halen. Dankzij een 

wonderpoeder hoeft er in beton ook bijna 

geen cement meer. Ach, de wonderen der 

techniek! Maar mevrouw Ilja Werkhoven, 

plaatsvervangend directeur van de netwerk 

organisatie Vernieuwing Bouw, die ik na de 

bouwbeurs raadpleeg, ziet het anders. Niet 

dat de vooruitgang in de techniek irrelevant 

3)  Een BLOB (Binary Large Object) is een - potentieel groot - gegevenselement in een database dat bestaat uit 

     bytes waaraan in de database geen tekencodering of andere interpretatie is verbonden. Bron: WikipediA
4)  Het Bouwwerk Informatie Model

De architect met veel ego 
ontwerpt vaak ondoordachte 

iconen

De ‘Blob’ van het winkelcentrum De Admirant 

in Eindhoven

Peter van Gool
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is, maar naar haar mening ontstaat er pas 

forse vooruitgang door ketensamenwerking, 

levensduurdenken en vernieuwend leiderschap. 

Samenwerking betekent open staan voor de 

ander, het delen van kennis en het gebruiken 

van dezelfde systemen door de verschillende 

partijen in de bouwketen (zoals BIM 4). Maar 

het is ook transparant en integer zijn en elkaar 

vertrouwen. Als partijen in goed partnership 

samenwerken dan leidt dit tot een kwalitatief 

beter en efficiënter bouwproces, minder 

faalkosten, betere kwaliteit van het eindproduct 

en een versterkte klantgerichtheid, zo lees ik 

naderhand op hun site. 

BAM Woonwenswoningen in 
Vleuterweide
Met deze wijsheid op zak ga ik vervolgens naar 

een bijeenkomst van de grootste bouwers in 

ons land (de Cobouw 50 bijeenkomst). Minister 

Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst zegt 

vernieuwing te zien in kluswoningen, inspraak 

van bewoners, industrieel bouwen en een 

koppeling met de wetenschap. Van dit laatste 

getuigt het Prêt-a-Loger huis van de TU Delft 

(zie foto). Dit is een huis met een tweede huid, 

waarmee het huis helemaal op zonne-energie 

kan draaien. Het huis is bestemd voor partijen 

die willen samenwerken aan verduurzaming 

van bestaande bouw. Belangrijk volgens de 

minister is dat de klant van vandaag niet die 

van morgen is. En op morgen kun je je alleen 

voorbereiden door te innoveren en flexibel te 

zijn. De burgemeester van Eindhoven, Rob van 

Gijzel, vertelt vervolgens hoe hij zijn stad tot de 

slimste regio in wereld heeft gemaakt. Dat komt 

vooral neer op gezamenlijke scholing, anders 

denken (open innovatie), co-creatie en een 

intersectoraal, interdisciplinair en internationaal 

samenwerken. Verder zijn van belang een 

‘humanized’ en ‘inclusieve’ benadering (het 

draait uiteindelijk om de mens als gebruiker). 

 

Het Prêt-a-Loger huis van de 
TU Delft in Delft
Tenslotte heb ik ook nog een trendwatcher 

geraadpleegd. Ja niets is te veel voor dit blad! 

Zo wist Meindert Bos, creative director van Bécé 

(een raamdecoratieconcern dat onder andere 

levert aan de Gamma en de Hema), mij te 

vertellen dat in de toekomst ambachtelijkheid en 

aandacht belangrijker worden. Zij stralen tijd uit; 

iets wat wij steeds minder hebben. Dit is wat de 

consument eigenlijk wil hebben. Verder gaat het 

om focusplekken (slapen is niet werken) en om 

deelgebruik. Zo gebruikt de gemiddelde eigenaar 

van een boormachine die maar 15 minuten over 

het hele leven van het ding. Dus delen! In het 

huis van de toekomst gaat het niet meer om een 

zitkamer, een woonkamer, een werkkamer enz., 

neen, men moet in een ‘nomadisch’ verband bij 

elkaar kunnen zitten, werken, spelen en slapen. 

Het is maar dat u het weet! 

Geheel in verwarring over zoveel vernieuwing 

probeer ik het nu voor u samen te vatten. 

Het huis van de toekomst is prefab met een 

ambachtelijke uitstraling, in een ronde blobvorm 

met veel energie-opwekkend glas, waarin 

een grote woon / werkkeuken met Wifi en 

luidsprekend behang centraal staat. In die multi 

focus ruimte kan men rond het op aardwarmte 

(en sloophout) gestookte fornuis (denk aan 

een AGA met douchewarmtewisselaar) praten, 

werken, spelen, knutselen, luieren en dutten. 

In het vertrek is er overigens ook een Japanse 

robothond voor extra aandacht (vooruit, een 

kat mag ook). En aanpalend zijn er een aantal 

kleine vertrekken voor slapen, sanitair en 

transportmiddelen en gereedschappen voor 

deelgebruik. Gut, zegt mijn vrouw die dit verhaal 

op taalfouten nakijkt, het lijkt wel op onze eigen 

negentiende eeuwse Jan Steen behuizing! Je lijdt 

aan tunnelvisie, zegt ze. Het zij zo.

Het Prêt-a-Loger huis van de TU Delft in Delft

BAM Woonwenswoningen in Vleuterweide

In de toekomst worden 
ambachtelijkheid en 

aandacht belangrijker

In je eentje in een mooie 
stijlkamer zitten is niet 

zaligmakend
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Wat is jullie favoriete bestemming?
Wij vertrekken dit jaar opnieuw naar St. Anton am Arlberg, waar 

wij in 2013 ook al eens te gast waren, in hotel Mooserkreuz. 

Onze ski-groep varieert per jaar, zodat voor een aantal deze 

bestemming nieuw zal zijn en voor een aantal niet. Wij kunnen 

ieder jaar vertrouwen op onze harde kern. Ons concept is simpel, 

wij ontbijten, lunchen en dineren samen en tussendoor kan 

iedereen zijn eigen gang gaan, waarbij gek genoeg niemand de 

dagelijkse Oostenrijkse après-ski overslaat. Overigens zullen wij 

dit jaar wel op zoek moeten naar een nieuw schilderij in hotel 

Moosekreuz, want traditiegetrouw leggen wij onze aanwezigheid 

(op de achterzijde) voor altijd vast...

Waarom terug naar St. Anton?
Mooie, lees: hele gezellige momenten beleefd in Mooserwirt, 

maar ook de lunches in de buitenlucht (met een goed glas witte 

wijn) op de berg bij Lech zijn ons erg goed bevallen. Bijkomend 

voordeel, deze restaurants zijn ook voor beginnende skiërs goed 

te bereiken. Bovendien rijd je in een avondje naar St. Anton toe 

(een uitzondering daargelaten, maar dat zal het merk auto zijn 

geweest) zodat de netto ski tijd maximaal benut wordt.

Zou een ander land nog in aanmerking 
kunnen komen?
Een aantal van ons zou wel naar een exotischer oord willen, 

althans “over seas” de sneeuw willen uit proberen. Hoe 

extremer de bergen, hoe beter, zie je een aantal zwarte piste 

liefhebbers denken. Ook bestaat de wens bij een aantal om de 

Italiaanse keuken eens aan te doen, met een “lichte” voorkeur 

de bestemming per vliegtuig te bereiken i.p.v. met de auto. Maar 

uiteindelijk beslist de “reiscommissie”, die sinds jaar en dag onder 

de bezielende leiding van Kristiaan Engelman en Suzanne Tol 

staat. Zij bezorgen ons al jaren een uiterst onbezorgde ski(mini)

break.

Waar gaat de eerste lustrumreis naar toe in 
2016?
Het feit dat de vijfde ski-reis binnen handbereik ligt, is al een 

feestje waard. Enerzijds hoort een lustrum natuurlijk traditioneel 

gevierd te worden in Oostenrijk, waar wij eerder ook Kirchberg in 

Tirol aandeden (2012) en Solden (2014), tegelijkertijd zouden wij 

ons ook kunnen voorstellen dat wij terug naar NYC gaan (met de 

hele klas). Want die (studie)reis staat nog steeds bij iedereen op 

nummer 1 en ook daar kun je zo nodig (een dagje) skiën, denk 

aan Hunter Mountain of Windham Mountain :-). Maar wat het 

uiteindelijk wordt, zal de tijd leren!

Reistip?
Doe eens gek en mail je oude MRE-genoten voor een skireisje in 

het nieuwe jaar. Want het is dé manier om het “MRE” gevoel te 

herbeleven en op een uiterst ontspannen manier bij te praten en 

weg te zijn van de waan van alle dag. En voor alle jonge vaders en 

moeders, is het een uitgelezen kans om even bij c.q. uit te slapen, 

al is slapen wel een rekbaar begrip...

In de rubriek ‘Mijn favoriete …’ geven MRE-alumni ons een 

kijkje in hun wereld.

Voor het vierde achtereenvolgende jaar vertrekt (een 

groot deel van de) MRE klas 2011-2013 naar een winterse 

bestemming om een lang weekend met elkaar te genieten 

van de zon, sneeuw en bergen. Naar verluidt heeft de 

klas een (sterke) voorkeur voor Oostenrijk, reden om deze 

wintersporters maar eens naar hun favoriete winter(sport)

bestemming te vragen. Goed voorbeeld doet immers volgen...

           

Mijn favoriete... 
winter(sport)Bestemming 
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Tussen deze grondbedrijven vond weinig coördinatie plaats. Het 

gezamenlijke Rijksgrondbedrijf maakte een integrale benadering 

van ontwikkelingen mogelijk. 

In 2005 ben ik directievoorzitter geworden van Bouwfonds MAB. 

Ik heb dus nog de hoogtijjaren van de vastgoedontwikkeling 

meegemaakt. Maar ik heb ook de effecten van de 

vastgoedfraude meegemaakt aangezien deze projecten nog in 

onze portefeuille zaten. In die tijd werd heel duidelijk dat het 

idee dat je vastgoed zonder equity kon financieren niet houdbaar 

was. Toen de markt instortte, ben ik om me heen gaan kijken en 

ben ik in de corporatiesector gestapt.          

2. Welke verschillen zijn u het meest 
opgevallen?
Toen ik bij Parteon kwam, viel me op dat het vooral een 

maatschappelijke organisatie was die vastgoed in bezit had, 

in plaats van een vastgoedorganisatie. Het denken over en 

sturen op vastgoed was niet dominant. Daarnaast ontbreekt 

voor een corporatie de prikkel van de markt, omdat er geen 

sprake is van concurrentie en omdat veel huurders nergens 

anders terecht kunnen. Heel lang heeft dat ertoe geleid dat 

corporaties niet zo sterk gericht waren op efficiency. Niet alleen 

de tucht van de markt, maar ook de tucht van de politiek heeft 

lange tijd ontbroken. Dit laatste is nu natuurlijk wel anders. De 

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties concludeert 

bijvoorbeeld dat het stelsel kwetsbaar is. Nog steeds kan er 

meer onderscheid worden gemaakt tussen de maatschappelijke 

en de financiële aspecten, en daar werken we nu hard aan. Het 

feit dat ik zowel een publieke als private achtergrond heb, is 

daarbij van toegevoegde waarde.  Ik ben van mening dat het 

Je kunt de werkelijkheid 
pas zien als je je bevrijd 

hebt van je ketenen
Door: Annique Verkoeijen-Bruin

1. Hoe ziet uw vastgoedcarrière er tot nu 
toe uit?
Ik heb geen typische vastgoedopleiding gevolgd, ik heb 

Nederlands en Theaterwetenschappen gestudeerd. Na mijn 

studie ben ik via de Raad voor de Kunst bij de gemeente Den 

Haag terecht gekomen als programmadirecteur voor ‘artikel 

12’. De gemeente Den Haag was op dat moment praktisch 

failliet. Als programmadirecteur moest ik onderhandelen met 

de Rijksoverheid over de negatieve grondexploitaties van 

de gemeente. Deze moesten immers verantwoord worden. 

Daarnaast was het belangrijk om Den Haag weer een financieel 

en maatschappelijk gezond toekomstperspectief te geven. Dit 

hebben we verwoord in het document “Den Haag, een stad 

van allure”. De grondexploitaties van de gemeente waren mijn 

eerste aanraking met vastgoed. Vanuit Berenschot, mijn daarop 

volgende werkgever, ben ik bij het toenmalige Ministerie van 

VROM gedetacheerd geweest, waarna ik er plaatsvervangend 

directeur-generaal Ruimte en directeur voor de Sleutelprojecten 

ben geworden. Dit zijn integrale stedenbouwkundige projecten 

op en rond stations. Ook hier ging het over grex-en, waarbij ik 

te maken had met gemeenten, de NS, Prorail en het toenmalige 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daarnaast heb ik me 

beziggehouden met de oprichting van het Rijksgrondbedrijf. 

Verschillende ministeries hadden hun eigen grondbedrijf. 

Dingen zijn niet 
vanzelfsprekend en de wereld 

kan heel snel veranderen

De Nieuwe Werkelijkheid begint zich te zetten. De stofwolken 

van de vastgoedcrisis zijn nog 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. 

Sommigen hebben de vastgoedwereld verlaten, maar ook zijn 

er nieuwkomers met nieuwe ideeën ingestapt. In de rubriek 

De Overstap legt Masterclass een aantal vragen voor aan 

vastgoedcollega’s die een interessante carrièrestap hebben 

gezet.

De Overstap

Cees van Boven werkt als directeur-bestuurder bij Parteon, een woningcorporatie 
met circa 16.500 woningen in Zaanstad en Wormerland. Tot oktober 2011 was hij 
directievoorzitter bij MAB Development Nederland. 
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in de corporatiesector van belang is om bedrijfseconomisch 

te handelen, juist om maatschappelijk meer van betekenis te 

kunnen zijn. 

3. Wat neemt u mee uit uw vorige functie?
Uit mijn vorige functie neem ik het besef mee dat dingen niet 

vanzelfsprekend zijn en dat de wereld heel snel kan veranderen. 

In je comfort zone blijven zitten betekent dat je kwetsbaar 

bent, omdat je niet voorbereid bent op verandering. Dat geldt 

niet alleen voor de organisatie, maar ook voor medewerkers. 

Mensen zijn ook zelf verantwoordelijk voor hun employability.

Voor jongere medewerkers is dat gemakkelijker gezegd dan voor 

oudere. Dat doet me denken aan de bekende Allegorie van de 

grot van Plato, die gaat over de werkelijke wereld versus ideeën. 

De parabel gaat over mensen die gevangen zitten in een grot, 

met hun rug naar een vuur gekeerd. Ze kunnen alleen maar 

vooruitkijken en het enige dat ze zien, zijn de schaduwen op de 

rotswand van voorwerpen die door mensen worden gedragen 

waardoor het lijkt alsof dit bewakers zijn. De gevangenen 

beschouwen de schaduwen als de werkelijkheid. Pas wanneer ze 

zich van hun ketenen kunnen bevrijden en zich naar boven, naar 

de uitgang en het vuur begeven, nemen ze de echte voorwerpen 

waar en zien ze dat het geen bewakers zijn. De gevangenen 

zijn echter niet gewend aan het licht en zullen pas na lange tijd 

in staat zijn om de werkelijkheid te zien. Oftewel: je kunt de 

werkelijkheid pas zien als je je bevrijd hebt van je ketenen.  

4. Wat is het hoogtepunt van uw carrière tot 
nu toe?
Die moet nog komen. 

5. Wie is uw bron van inspiratie?
Wat me als corporatiedirecteur drijft, is de doelstelling om 

onze doelgroep goede woningen te bieden voor een betaalbare 

prijs. Dit klinkt eenvoudig maar is moeilijk genoeg. Als we die 

doelstelling bereiken, dan doen we het goed. Op dit moment is 

dat nog niet zo. Zo moeten we nog een inhaalslag maken als 

het gaat om de staat van onze woningen. Daarbij vind ik dat we 

onze kasstromen zo goed op orde moeten hebben dat we uit de 

kasstromen onze eigen broek op kunnen houden. 

6. Wat zijn uw toekomstplannen?
Voor Parteon zie ik twee grote uitdagingen. De eerste is het 

transparant maken van wat we kosten en wat we voor dat 

geld doen. De tweede uitdaging bestaat uit het betrekken van 

stakeholders bij het maken van afwegingen en keuzes in wat we 

wel en niet doen. Ik vind niet dat een corporatiedirecteur dat in 

z’n eentje kan doen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we als 

corporaties nog meer gaan samenwerken om het huisvesten van 

onze doelgroep op het juiste niveau te brengen. Dit zijn de zaken 

waar ik me de komende jaren voor ga inzetten!

In de corporatiesector 
is het van belang 

om bedrijfseconomisch 
te handelen, juist 

om maatschappelijk 
meer van betekenis te 

kunnen zijn. Cees van Boven
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Dertiende Penning 
afgeschaft

Door: Eefje M. van Bommel

Middeleeuwen
Het recht van de Dertiende Penning dateert uit 

de 12e eeuw, toen grote delen van de provincie 

Utrecht nog uit enkel wildernis bestonden. De 

Graaf van Holland en de Bisschop van Utrecht 

gaven deze gronden ter ontginning uit aan de 

heren van Abcoude en de Proost en Kapittel 

van Sint Pieter. Als tegenprestatie voor de 

ontginning bedongen de ambachtsheren 1/13 

deel van de koopprijs van de grond, een recht 

dat al snel als de ‘Dertiende Penning’ bekend 

kwam te staan. Begin achttiende eeuw zijn deze 

rechten in handen van particulieren en de Staat 

gekomen. 

Omdat de Dertiende Penning niet altijd 

consequent werd geheven, ontstond in de 

praktijk vaak discussie over de vraag of een 

perceel wel of niet met het recht was bezwaard. 

Door vele kopers is daarom in de loop van de 

19e en 20e eeuw betoogd dat het recht van 

de dertiende penning niet meer zou bestaan. 

De Hoge Raad heeft echter in een aantal 

arresten geoordeeld dat ondanks het verloop 

van tijd kan (nog steeds) sprake zijn van een 

gelegitimeerde heffing van dit eeuwenoude 

zakelijke recht.

Overdracht economisch 
eigendom
Dat de Dertiende penning niet altijd met succes 

kon worden geïnd, volgt uit een uitspraak van 

het Hof Arnhem uit 2009. In deze zaak werden 

twee percelen grond in Baambrugge verkocht 

voor een koopprijs van EUR. 500.000,-. Door 

de verkoper was uitsluitend de economische 

eigendom van de grond waarop het recht 

rustte overgedragen, met vestiging van het 

recht van erfpacht. Daarbij was tussen koper 

en verkoper overeengekomen dat de juridische 

levering pas in 2015 zou plaatsvinden, na 

afschaffing van de Dertiende Penning. In de 

notariële akte werd bovendien vastgelegd dat 

de constructie “uitsluitend ter voorkoming 

van de verschuldigdheid van het recht op de 

dertiende penning” in het leven was geroepen. 

Na de koop werd van koper op basis van het 

recht van de Dertiende penning een bedrag van 

EUR. 55.000,- gevorderd, een bedrag dat koper 

weigerde te betalen. Terecht, oordeelde het Hof 

Arnhem. Volgens het Hof dient een eigenaar 

het recht past te dulden op het moment dat hij 

eigenaar is. Nu deze zakelijke last pas overgaat 

op de koper als hij tevens de juridische 

eigendom heeft verworven, kan van een inning 

van de Dertiende Penning geen sprake zijn.

 Afschaffing recht per 
1 januari 2015
In de loop van de 20e eeuw gingen steeds vaker 

stemmen op om het recht van de Dertiende 

penning af te schaffen. Verschillende Utrechtse 

gemeenten uitten hun grote ongenoegen over 

het bestaan van de Penning, een recht dat zij 

maatschappelijk onjuist en ongewenst achtten. 

Het recht werd in de praktijk als onevenredig 

belemmerend beschouwd en discussies over het 

verschuldigd zijn van het recht bij verkoop van 

de gronden waren aan de orde van de dag. In 

1985 heeft de wetgever uiteindelijk besloten 

om het recht van de Dertiende penning - met 

een overgangstermijn van dertig jaar - per 1 

januari 2015 af te schaffen. 

Met de afschaffing van het recht van de 

Dertiende penning komt een einde aan een 

Middeleeuwse heffingspraktijk van ruim 

8 eeuwen oud. Voor de rechthebbenden 

betekent dit wellicht een financiële aderlating; 

grondeigenaren en kopers in de Utrechtse 

Vechtstreek zijn verlost van rechtsonzekerheid 

en ongewenste (toekomstige) heffingen.

Als tegenprestatie voor 
de ontginning bedongen 

de ambachtsheren 1/13 deel
van de koopprijs

In de Utrecht Vechtstreek worden kopers van gronden sinds 
de middeleeuwen geconfronteerd met het recht van de 
Dertiende Penning. Dit zakelijke recht, dat alleen in Abcoude, 
Baambrugge, Loenen, Vinkeveen en Kamerik voorkomt, betreft 
een heffing van 11% (vóór 1985 nog 7,7%, ofwel 1/13 deel) over 
de koopprijs van de grond zonder opstallen. Per 1 januari 2015 
komt dit recht te vervallen. 
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Vriendenformulier AAAMRE

Naam _______________________________________________________________________

Bedrijfsnaam __________________________________________________________________

Adres _______________________________________________________________________

Postcode __________ Plaats _____________________________________________________

Bankrekeningnr. ________________________________________________________________

Telefoonnummer _______________________________________________________________

Email _______________________________________________________________________

Ja, ik word graag vriend van de AAAMRE voor E _____ per jaar (minimaal E 150,--).

Hiervoor wordt mijn bedrijfslogo vermeld op de ‘vriendenpagina’ van de Masterclass en komt er een link 

naar mijn bedrijf op de website van de AAAMRE.

Datum _____________________ Handtekening __________________________

Vriendelijk verzoek bijgaand formulier te samen met uw bedrijfslogo te mailen naar info@aaamre.nl, dan 

wel te zenden aan: 

AAAMRE

t.a.v. Eva Hekkenberg MRE

Postbus 140

1000 AC Amsterdam

E: info@aaamre.nl

T: (020) 668 11 29 
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