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Alles is politiek
Toen ik te horen kreeg dat ik een voorwoord moest schrijven 
voor een Masterclass die het onderwerp politiek zou krijgen, 
stond ik toch wel even met mijn mond vol tanden. Wat kan 
ik daar nou over schrijven? Wellicht moest ik mijn politieke 
invloed maar aanwenden om dit onderwerp te veranderen. 
“Is het niet veel leuker om een Masterclass te wijden aan 
excentriek vastgoed of de complexiteit van het waarderen 
van vastgoed?” Ik citeerde zelfs H.M. Kuitert, “Alles is politiek, 
maar politiek is niet alles!”. Ik heb het getracht, maar de 
redactie heeft de proeve van bekwaamheid doorstaan en 
blijkt een politieke eenheid te vormen. Politiek it is! 

Mijn ultieme vorm van politiek doet zich vaak in de avonduren voor, veelal met een biertje of een 

goed glas wijn. Ik heb deze vorm afgelopen weekend nog bedreven. RISK! Mijn opdracht was helder, 

vernietig alle blauwe legers. De posities waren sterk. Australië had ik al na twee beurten ingenomen 

en Zuid-Amerika lag voor het oprapen. Ook had ik goede politieke verbonden gesloten. Een aantal 

daarvan zelfs enkele weken voordat het spel feitelijk plaatsvond. Een niet-aanvalsverdrag tussen 

Brazilië en Noord-Afrika moest mijn positie in de Zuidelijke regio’s zeker stellen. 

Helaas, één aspect bij deze vorm van politiek is niet te beïnvloeden. De dobbelstenen. Deze 

waren mij niet gunstig gezind dit keer. Blauw werd alsmaar sterker en ik zag mijn positie kleiner 

en kleiner worden. Daarbij bleek dat, naarmate de avond vorderde, niet-aanvalsverdragen toch 

minder sterk bleken dan aanvankelijk gedacht. Niet blauw werd als eerste van het bord geveegd, 

maar de zwarte poppetjes. U mag raden wie die kleur gekozen had.

In de dagelijkse praktijk is het niet anders natuurlijk. Politiek wordt overal bedreven. Thuis met uw 

vrouw of man en met de kinderen, maar vooral ook op het werk. Gelukkig komt het dan niet aan 

op het rollen van de dobbelstenen, maar spelen netwerk, kennis en kunde een meer belangrijke 

rol. Toch sta ik soms verbaasd over de wijze waarop het politieke spel wordt gespeeld. Welke 

verbonden zijn er gesloten, wie is wie zijn vriendje en zijn er misschien andere belangen die niet 

zo duidelijk op tafel liggen? Zo beschouwend is het zonde van uw en mijn tijd om met familie of 

vrienden RISK of andere strategische spellen te spelen. Wij doen het immers al de hele dag! Helaas 

niet met een biertje of wijntje er bij. Hoewel? Wanneer wij een zakelijke lunch met onze Franse 

vrienden hebben, zij die politiek ooit uitvonden, staat dat wijntje zeker wel op tafel! “The best of 

both worlds”, zal ik maar zeggen. 

Inmiddels is de verkiezing voor de Provinciale Staten alweer 

achter de rug en nadert de Tweede Kamerverkiezing met rasse 

schreden. In dat kader heeft de redactie de vastgoedgerelateerde 

partijstandpunten alvast voor u op een rijtje gezet.

Graag wil ik de redactie bedanken voor weer een prachtige 

Masterclass. Ik hoop dat u na het lezen van dit exemplaar nog 

beter uw mannetje c.q. vrouwtje in de politieke arena kunt staan. 

Met vriendelijke groet,

Thomas Liebrand, 

liebrand_t@schiphol.nl

Van de VoorzitterInhoud
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Verenigingsnieuws

AGENDA
12 t/m 25 april 2015  Ontvangst ASRE 20 Indonesische medewerkers van het Ministerie van Financiën uit Jakarta 

www.asre.nl/nieuws/agenda 

21 april 2015 Bezoek Six Collectie in Six Huis aan de Amstel

2 t/m 4 juni 2015  ASRE op Provada inclusief op 3 juni 2015 The Educated Drink met MSRE AA en AAA MRE 

www.asre.nl/provada

11 juni 2015 Opleiding Vastgoedrekenen www.asre.nl/vastgoedrekenen

14 juni 2015 Cycle Tour Amvest. Inschrijven tot 1 mei 2015 via www.aaamre.nl.

16 juni 2015 ASRE Open Dag met proefcollege van Jan Vis www.asre.nl/opendag

17 juni 2015 Nascholing Zorgvastgoed www.asre.nl/onderwijs

24 juni 2015 Nascholing Woningmarkt www.asre.nl/onderwijs

Op donderdagochtend 9 februari jl. vond bij Boekel onder 

het genot van een glas jus d’orange en verse croissants een 

herexamen huurrecht plaats, althans zo voelde het wel een 

beetje (ondanks dat Albert Flesseman niet eens voor de klas 

stond). In plaats van “no shows”, had de organisatie van de 

AAAMRE te maken met nog diverse last minute aanmeldingen 

en zo kon het mondelinge groepsexamen in een goed gevulde 

boardroom om 9 uur sharp van start gaan. Kwalifi ceert de 

(gas) explosie van de huurfl at aan de Moddermanstraat te 

Rotterdam, althans de ravage, als een gebrek? En stel nu dat de 

huurder de explosie zelf veroorzaakt heeft, kan verhuurder dan 

buitengerechtelijk ontbinden op grond van 7:210 BW? Verder 

werd duidelijk dat heel wat advocaten in het land het hoofd de 

laatste dagen gebogen hadden over de “spannende” vraag of de 

voorzieningenrechter in Amsterdam wel bevoegd was ten aanzien 

van enkele V&D vestigingen buiten Amsterdam (waarop het kort 

geding ook zag). Artikel 103 Rv bepaalt immers dat uitsluitend(!) 

bevoegd is de rechtbank waar het gehuurde is gelegen (als het 

woonruimte of 7:290 BW bedrijfsruimte betreft). De getroffen 

schikking stelde de juristen dan ook wat teleur, want zij zullen 

nooit weten hoe deze voorzieningenrechter uiteindelijk met dit 

processuele debat zou zijn omgegaan.

En wat nu als V&D had geopteerd voor (af)splitsing, sta 

je dan inderdaad als belegger met vrijwel lege handen? 

Verder passeerden ook de failliete (ver)huurder, de 

gewijzigde veilingvoorwaarden en de (kwetsbare) positie van 

onderhuurders de revue. Maar ook de alumni deden actief 

mee. Hoe zit het bij scheiden van wonen en zorg en wat nu 

als de huurovereenkomst 7:290 BW van korter dan 2 jaar 

verlengd wordt en partijen vervolgens willen afwijken van 

5 + 5 jaar. En wie benoemt de rechtbank in het kader voor 

huurprijsaanpassingen van winkelruimte nu de BHAC niet 

meer bestaat? Hoe fixeer je met succes de ingangsdatum 

van de nieuwe huurprijs in dat geval? Om ten slotte met de 

boodschap te eindigen, dat er niet zo heel veel spannends 

gebeurt in koop-/en huurrecht qua wetgeving, anders dan 

de aangekondigde verruiming van tijdelijke verhuur (zie de 

Masterclass van vorige keer) en dat de ROZ eerdaags het 

herziene model kantoorruimte zal deponeren. Bovendien is 

het enige goede antwoord op de meeste huurrechtvragen 

simpelweg: “het hangt er vanaf”.

Ontbijteseminar huurrecht

In 2016 vindt alweer het vijfde lustrum 

van de AAAMRE plaats. Ten behoeve van 

de uitnodigingen voor de feestelijkheden 

die volgend jaar zullen gaan plaatsvinden, 

verzoekt het Bestuur alle leden om hun 

actuele adresgegevens door te geven via 

www.AAAMRE.nl. Op de site kan tevens 

een actuele pasfoto worden geupload.

Voor de Lustrumcommissie zoeken wij 

nog enthousiaste leden. Interesse? 

Meld je aan via Liebrand_t@Schiphol.nl.

Lustrum / Oproep  

Ontbijtseminar Boekel
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 Unieke kennismaking 
Collectie 

Six Amsterdam
met lunch 

21 april om 11.00 uur
(inschrijving sluit 8 april)

Tot de Amsterdamse oudste nog steeds bestaande elite-families 
behoort zeker de familie Six. De Sixen lieten her en der in de stad 
hun sporen na: de Sixhaven in Noord, de Six-Stichting (Amstel 
218), het Jan Six-instituut (Oude Turfmarkt 129) en de Kolonel 
Sixkazerne (Kabelweg). 
Ook een niet-familielid drukte zijn stempel op de geschiedenis van 
dit patriciërsgeslacht: de schilder Rembrandt van Rijn. Rembrandt 
vereeuwigde Jan Six in 1654 in een beroemd portret. 

De AAAMRE is welkom in het prachtige woonhuis 
van Jonkheer en mevrouw Six van Hillegom aan 
de Amstel om kennis te mogen maken met de 
unieke collectie van de familie Six.
 
De geschiedenis van hun kunstcollectie is rijk en 
tot de verbeelding sprekend. 

Elk tentoongesteld schilderij of object heeft een eigen verhaal, en 
vormt een onlosmakelijk deel van het erfgoed de familie Six en de 
geschiedenis ervan. 
 
Maak gebruik van deze prachtige mogelijkheid om deze unieke 
collectie en het bijzondere grachtenpand te bekijken. 

U kunt zich tot uiterlijk 8 april 2015 aanmelden 
via de website www.aaamre.nl

Er geldt een maximum aantal deelnemers van 12.
Wees er dus snel bij! 

De rondleiding start om 11.00 uur te Amstel 
218 Amsterdam. Na afloop wordt u een lunch 
aangeboden door de AAAMRE. 

Mipim Ontbijt 2015
Op donderdag 12 maart 2015 vond het 18e Mipimontbijt plaats aan de 

Boulevard Croisettte. Vele Alumnileden troffen elkaar voor een heerlijk Frans 

ontbijt onder de aangename Franse ochtendzon. Het AAAMRE Mipimontbijt is 

dit jaar weer mogelijk gemaakt door Houthoff Buruma en Peak Development. 

ASRE op Provada 2015
De ASRE staat ook dit jaar van 2 tot en met 4 juni 2015 met een eigen stand op de Provada, Hal 11, stand 63. 

Ben je tijdens de Provada beschikbaar om als alumnus met potentiële studenten te praten over je studie-ervaringen 

aan de ASRE? Meld je dan aan bij Simone de Maat: s.demaat@asre.nl voor de Meet & Greets op de ASRE-stand. Ook 

dit jaar staat voor iedere Provada-dag een Pop-Up college op het programma, en organiseert de ASRE samen met 

PropertyNL en Vastgoedmarkt een Docentendebat. Daarnaast vindt traditiegetrouw op 3 juni 2015 The Educated Drink 

met de MRE- & MSRE-alumnivereniging plaats. Het volledige programma en aanmelden op: www.asre.nl/provada 
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Twee nieuwe leden bestuur AAAMRE
Het bestuur van AAAMRE is begin 2015 met twee leden versterkt. Het bestuur bestaat nu uit zes leden, te weten Thomas Liebrand, 

Eva Hekkenberg, Paul Twigt, Eefje van Bommel, Alex Rigter en Onno Grootes. Het bestuur dankt vertrekkend bestuurslid Alexander 

van Trigt voor zijn jarenlange inzet, enthousiasme, gezelligheid en welkome kritische noten.

Een korte introductie van de twee nieuwe bestuursleden.

Alex Rigter, penningmeester AAAMRE sinds begin 2015, MRE 2009-2011, 42 jaar 

oud, getrouwd en woonachtig in Utrecht. Werkzaam bij NS Stations als Exploitatie 

Manager Grote Stations.

“Ik ben inmiddels ruim 14 jaar werkzaam binnen het vastgoed en heb een brede ervaring op het 

gebied van Asset en Portfolio Management. In mijn huidige functie tracht ik waarde toe te voegen 

aan verschillende stations in Nederland. Voor mensen die niet (vaak) met de trein reizen kan ik 

melden dat momenteel alle grote stations in Nederland in transformatie zijn tot zogenaamde 

multifunctionele OV Terminals. Hiervoor ben ik werkzaam geweest bij The IBUS Company als Asset 

Manager van verschillende internationale beleggingen en bij Arthur Andersen Real Estate B.V. 

Naast de MRE heb ik bedrijfskunde en civiele techniek gestudeerd. Mijn hobby’s zijn tennis, golf 

en reizen. Sinds begin dit jaar wil ik graag het penningmeesterschap van de AAAMRE hieraan 

toevoegen.”

Onno Grootes, algemeen bestuurslid AAAMRE sinds begin 2015, HEAO (onroerend 

goed/makelaardij), Rechten UVA en MRE 2006-2008, 40 jaar, getrouwd, vader en 

woonachtig te Amersfoort. 

“Ik begon mijn vastgoedcarrière als winkelcentrum manager van De Kalvertoren en de 

Amsterdamse Poort bij WPM Winkelcentrummanagement. Vervolgens heb ik als acquisiteur voor 

het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam gewerkt op de afdeling Verwerving & Beheer en was ik actief 

met de verwervingen o.a. ten behoeve van het huidige Westerdokseiland en de uitbreiding van het 

Havengebied. Als Senior Asset manager bij Bouwfonds ben ik werkzaam voor diverse portefeuilles 

en verschillende (internationale) opdrachtgevers. In deze functie komt de hele cyclus van aankoop, 

groei, verhuur, waardevermeerdering, herfinanciering en transformatie/verkoop aan bod. Het 

onderscheid tussen prime en sub-prime vastgoed wordt steeds evidenter. Reden waarom er steeds 

meer aandacht is voor transformatie en verkoopactiviteiten. De afgelopen jaren ben ik actief 

betrokken geweest bij de AAAMRE en ik heb er dan ook zin in.”



6

Wat spreekt je aan in de VVD?
Ik ben een aanhanger van het liberalisme; een samenleving waarin 

de burger grote vrijheid geniet en zelf zijn leven kan inrichten 

zoals hij dat wil. Een samenleving waarin de overheid zich 

terughoudend opstelt en alleen ingrijpt als dat werkelijk nodig is. 

Heb je een favoriete politicus?
Qua presentatie vind ik Alexander Pechtold altijd erg sterk. 

Stabiel persoon, goed gekleed maar helaas van een partij 

waarvan ik het gedachtengoed niet altijd onderschrijf. Mijn 

favoriet is Jeanine Hennis-Plasschaert, onze eerste vrouwelijke 

Minister van Defensie. Naast een goede politica met kennis 

van het politieke spel, en de eerste vrouwelijke Minister van 

Defensie, is zij ook vriendelijk en benaderbaar. Vorig jaar heeft 

ze ons een middag geholpen met het voeren van campagne voor 

de gemeenteverkiezingen in Amsterdam. Ik ben overigens erg 

geschrokken van de platte en onbeschofte opmerkingen die de 

minister naar haar hoofd geslingerd kreeg, terwijl ze gewoon op 

straat liep.

Heb je een voorkeur voor een politiek thema? 
Ruimtelijke Ordening natuurlijk! Dat onderwerp heeft zijn 

weerslag op ons vakgebied, de Vastgoedsector. Provincies 

hebben verantwoordelijkheden op onder meer het gebied van 

bedrijfslocaties. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het 

herstel van oude bedrijventerreinen en de bouw van nieuwe 

bedrijfslocaties. Provincies houden de regie. Mijn inziens pakken 

de provincies deze taak niet goed op en hebben gemeenten 

nog steeds te veel vrijheid. Dat is ook niet zo raar, omdat veel 

Statenleden ook wethouder of raadslid zijn in de betreffende 

gemeente. Ik vind het vreemd dat in deze tijd politieke 

dubbelmandaten nog kunnen. Ik wil me dan ook inzetten voor 

een beter ruimtelijk ordeningsbeleid in mijn eigen provincie. 

Mede daarom heb ik mij kandidaat gesteld voor de VVD voor de 

Provinciale Staten van Noord-Holland. 

Politieke uitdagingen?
De hedendaagse politiek staat ver van de burger af. Zeker op 

provinciaal niveau. Interesse moet natuurlijk wel van twee kanten 

komen, maar de politici zouden naar mijn mening de eerste stap 

moeten zetten. Daarnaast is meer actieve betrokkenheid van 

mensen uit het bedrijfsleven bij de politiek gewenst. Met name voor 

de effi ciëntie en de slagkracht van het openbaar bestuur zou dat 

veel voordeel kunnen opleveren. Ik denk dat de politiek gebaat is 

bij mensen die gewend zijn naar buiten te treden en die inspelen op 

wat er bij de klant leeft. Kortom nog uitdaging genoeg! 

In deze rubriek geven MRE-alumni ons een 

kijkje in hun wereld. Bij dit politieke thema 

laten wij Paul Twigt aan het woord, MRE-er 

uit jaargang 2009-2011. Paul is actief 

binnen de VDD, voor welke partij hij zich bij 

de laatste Provinciale Statenverkiezingen 

verkiesbaar heeft gesteld.

Door: Eefje van Bommel

Mijn favoriete... 
Politieke partij 

Paul Twigt en Minister Jeanine Hennis-Plasschaert
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Deze afdeling ‘verbindt de belangen van haar leden met 

de politieke besluitvorming in Den Haag en Brussel en het 

functioneren van de woningmarkt. Dit vertaalt zich in acties 

richting departementen, politiek, andere belanghouders en 

leden. Het gaat dan bijvoorbeeld om analyse en beïnvloeding 

op terreinen als huurbeleid, hervorming van de woningmarkt, 

fiscaliteit en financiering, toezicht, duurzaamheid, 

de maatschappelijke functie, en het werkterrein van 

woningcorporaties.’ (Bron: website Aedes)

Politiek en de taakstelling van Aedes
Om de belangen van de leden van Aedes (de woningcorporaties) 

zo goed mogelijk te behartigen en ervoor te zorgen dat die leden 

hun werk zo goed mogelijk kunnen doen, is de politiek voor 

Aedes ontzettend belangrijk. De lobby, met als doel het gunstig 

beïnvloeden van wetgeving, richt zich op de departementen, de 

ministeries en op de politiek. Bos geeft aan dat het voor elkaar 

krijgen van wetswijzigingen of andere zaken in de praktijk om een 

samenspel vraagt, met veel voorbereidend werk. Om ambtenaren, 

minister en politici te laten inzien dat het anders moet en kan, 

worden veel voorbeelden uit de praktijk gebruikt. De leden 

hebben hierin een belangrijke rol, bijvoorbeeld door politici of 

ambtenaren uit te nodigen voor werkbezoeken of te ‘hosten’ als 

ze op eigen initiatief het land in trekken. Op deze wijze wordt 

getracht om uiteindelijk zo werkbaar mogelijke wetgeving te 

verkrijgen. “Waar het gewenste resultaat niet rond komt in het 

ambtelijke voortraject, kom ik in beeld om het bij de Kamerleden 

onder de aandacht te brengen. Dat is het laatste stukje lobby in 

de belangenbehartiging voor de leden”, aldus Bos.

De lobbystrategie
In de praktijk zijn er verschillende soorten dossiers. Aan de ene 

kant zijn dat verstrekkende wetgevingsdossiers, bijvoorbeeld de 

Woningwet, waarop een strategie wordt uitgestippeld en die lange 

tijd lopen. Aan de andere kant zijn er dossiers met onderwerpen 

die jaarlijks regulier worden behandeld (zoals de stand van zaken 

op het gebied van studenten- en ouderenhuisvesting) of ineens 

opkomen, bijvoorbeeld als gevolg van een incident. De Kamer 

vindt daar wat van en als het corporatiebelang daar bij gebaat 

of geschaad is, is dat reden voor Aedes om er op te acteren in de 

lobby. Het zijn dossiers met acute onderwerpen die om een snelle 

reactie vragen en om snelle besluitvorming. Tussen deze uitersten 

zit natuurlijk een breed scala aan variëteiten.

De lobbystrategie werkt in praktijk als volgt. Aedes is een 

vereniging met leden en een Algemeen Bestuur bestaande 

uit 12 bestuursleden (directeur-bestuurders bij aangesloten 

woningcorporaties) met een onafhankelijk voorzitter, Marc Calon. 

Het bestuur maakt samen met de leden de strategische agenda 

voor de belangenbehartiging de komende jaren. Deze agenda 

wordt door het (leden)congres vastgesteld. Het is de leidraad 

voor Aedes als werkorganisatie om aan de slag te gaan in de 

belangenbehartiging. Op de strategische agenda staan grote 

thema’s als de toekomst van de sector en het financieel stelsel, 

een gezonde woningmarkt en een integere sector. Daaronder 

hangen dossiers als bijvoorbeeld Wonen 4.0, de verhuurderheffing 

en huurbeleid, maar ook bijvoorbeeld governance.

Als de vraag voorligt om snel te handelen met snelle 

besluitvorming wordt dat door de werkorganisatie naar eigen 

inzicht, met de strategische lijn in gedachten, ingevuld, in nauwe 

samenwerking met de voorzitter. Daarbij wordt steeds de vraag 

O, O, Den Haag 
ofwel De Aedes lobby

Wat er zoal komt kijken bij de lobby van Aedes in ambtelijk en politiek Den Haag
Door: Ate Wijdeveld

Over het beïnvloeden van besluitvorming zijn 
boeken vol geschreven. Maar hoe pak je dat 
aan als het gaat om politieke besluitvorming 
in De Residentie? Deze vraag wordt voorgelegd 
aan Richard Bos, Public Affairs van de Afdeling 
Belangenbehartiging Publieke Zaak van Aedes.

Aedes zit nu boven op de politiek

Is de politiek eigenlijk wel 
gevoelig voor lobbyisten?

r

Richard Bos foto: Jeroen Poortvliet
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gesteld of er bestuurlijke dekking voor bestaat, of nodig is, of niet.

De corporatiesector is van oudsher vrij gepolitiseerd, er zijn veel 

directeur-bestuurders van corporaties met van origine een PvdA en 

CDA achtergrond. Deels zitten die er nog, al komen er steeds meer 

politieke kleuren bij. Zo hebben ook directeur-bestuurders van 

corporaties een belangrijke rol in het bewerken van de politiek. 

Het zijn vaak mensen die grote netwerken en directe lijntjes 

binnen hun partij hebben. De meeste politieke partijen organiseren 

hun inspraak en hebben een verkiezingsprogrammacommissie 

die werkt met werkgroepen of schrijvers op onderdelen. Met die 

personen wordt contact gezocht en wordt geprobeerd vanuit de 

Aedes strategie en visie te sturen in de woningmarkt paragrafen 

in de programma’s. Uiteindelijk dienen de verkiezingsprogramma’s 

als input voor een regeerakkoord van de regering in Den Haag.

Politiek in Den Haag, Aedes in Den Haag
Bos geeft aan dat er allerlei redenen zijn waarom Aedes is verhuisd 

naar Den Haag, maar dat de belangrijkste reden is dat Aedes nu 

dichter op het vuur zit. Ook heeft het te maken met de veranderde rol 

van Aedes. Was deze rol voorheen vooral de rol van koepelorganisatie 

met een kantoor centraal gelegen in het land, tegenwoordig wordt 

deze rol meer ingevuld als belangenbehartigingsorganisatie die meer 

en meer afhankelijk is van besluitvorming op overheidsniveau. In 

combinatie met een noodzakelijke reorganisatie werd verhuisd naar 

Den Haag (boven NS station Den Haag Centraal). Aedes zit nu boven 

op de politiek en dicht bij de departementen, juist om zich meer te 

kunnen focussen op belangenbehartiging.

Dicht op de politiek is ook een biertje op het 
Plein met de politiek
Bos reageert met brede glimlach: “It’s a hard job … Maar serieus: 

een goede lobbyist weet welke mensen je moet hebben, waar 

ze zitten en op welk moment je ze moet hebben. En dat maakt 

het makkelijk omdat je in Den Haag zit.” In zijn dagelijkse werk 

beantwoordt Bos veel vragen van Kamerleden en hun medewerkers 

die informatie willen, of cijfers ter onderbouwing van hun verhaal. 

Verder volgt hij de politieke agenda en de ontwikkelingen, volgt hij 

debatten en procedurevergaderingen en spreekt af met Kamerleden 

en hun medewerkers. “Voor een procedurevergadering van een 

kwartiertje loop je vanaf kantoor makkelijk even naar de Tweede 

Kamer, dan tref je nog even die en die en dan combineer je dat nog 

even met een gesprekje met een beleidsmedewerker van de fractie 

en je drinkt een kop koffi e met een andere lobbyist, je bent er dan 

toch. Zo houdt je elkaar ook op de hoogte”.

Vroeger werden afspraken rechtstreeks met de minister en hoge 

ambtenaren gemaakt, stond de politiek meer op afstand. Het was 

de tijd van de zelfregulering. Nu gaat het over veel meer schijven 

en is het een samenspel waarin Aedes, minister en de politiek 

elkaar nodig hebben. Als branchevereniging van woningcorporaties 

met circa 2,4 miljoen woningen is Aedes een belangrijke partij. De 

woningcorporaties liggen momenteel onder een vergrootglas en de 

teugels worden fors aangetrokken door de politiek. Tegelijkertijd 

probeert Aedes de relatie met andere organisaties als bijvoorbeeld 

de Woonbond, VNG, NVM, Neprom, Bouwend Nederland, G32, G4 

en VNO/NCW en MKB-Nederland goed te houden om, als dat nodig 

is, een breed blok te kunnen vormen naar de politiek (zie Wonen 

4.0). Deze andere partijen steken, op hun beurt, van tijd tot tijd ook 

wel eens hun nek uit voor de belangen van de sociale sector, wat 

zeer verrassend kan uitpakken.

De strategische agenda, het strategisch plan
In de strategische agenda van Aedes worden niet alleen de 

doelen benoemd, maar ook op welke wijze ze deze doelen wil 

bereiken. De lobbyrichting kan per politieke partij verschillen. 

Om hetzelfde doel te bereiken kan Aedes bijvoorbeeld over links 

bij de SP andere argumenten gebruiken dan over rechts bij de 

VVD. Het moeten goede argumenten zijn, liefst onderbouwd 

met een juridisch advies of rekensommen van een onafhankelijk 

onderzoeksbureau en aangevuld met voorbeelden uit de praktijk, 

die gebruikt kunnen worden in de politiek. Dit alles wordt 

voorbereid door medewerkers van Aedes, die allemaal weer hun 

lijntjes hebben op de departementen en bij stakeholders en in 

samenwerking met leden . Er wordt niet alleen gelobbyd bij de 

Tweede Kamer maar ook steeds meer bij de Eerste Kamer omdat 

de senaat een meer politieke rol heeft gekregen.

Steeds ligt er een uitdaging omdat veel Kamerleden iedere 

vier jaar met de verkiezingen wisselen. Daarbij vertrekt tevens 

een deel van de woordvoerders en komen er nieuwe bij die de 

sector nauwelijks of helemaal niet kennen. Die moeten zich 

weer helemaal gaan inlezen en dat is in het begin lastig in de 

lobby als het om complexe dossiers gaat. Na de kennismaking 

organiseert Aedes dan werkbezoeken en verdiepingsgesprekken 

om uit te leggen hoe de sector in elkaar zit, zowel 

volkshuisvestelijk als financieel, en wat de belangrijke dossiers 

zijn die op tafel liggen.

De corporatie sector is van 
oudsher vrij gepolitiseerd 
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De laatste jaren zijn relatief veel wisselingen van woordvoerders, 

de materiedeskundigen van de partijen, geweest. Die kennen 

de dossiers, die moeten de wetgeving voorbereiden. Juist die 

functionarissen worden beïnvloed door de lobbyisten, maar 

ook door media, door de minister, door partijgenoten en door 

de zwaargewichten binnen een fractie. Daarbij moet ook 

steeds rekening worden gehouden met de regionale belangen. 

Fractiegenoten uit de regio en provinciebesturen lobbyen ook voor 

hun eigen regio, soms tegen de woordvoerder in. Een voorbeeld 

van de regionale lobby zien we nu in het aardbevingsdossier in 

Groningen. Eén op de drie/vier woningen in Groningen is een 

woning van corporaties, die ook de problemen van schade door 

aardbevingen ondervinden. Dan is de sector onderdeel van het 

probleem, maar ook van de oplossing. Regionale Kamerleden 

lobbyen dan vaak voor uitzonderingen op algemeen geldende 

regelingen. Zo hebben krimpgebieden bijvoorbeeld ook een 

kortingsmogelijkheid gekregen op de verhuurderheffing.

Mooie successen
Gevraagd naar een aantal mooie successen van de afgelopen 

jaren zegt Bos dat anderen dat maar moeten beoordelen (“want 

dat hoor je zo te zeggen”, voegt hij er aan toe). Niettemin wordt 

toch een aantal mooie resultaten benoemd. In het begin van deze 

kabinetsperiode was er sprake van een verhuurdersheffing van 2,1 

miljard euro. Die heeft Aedes naar beneden weten te krijgen naar 

1,7 miljard euro. Maar ook al bespaart dit de sector 825 miljoen 

euro tot 2017, het was toch meer ‘damage control’ dan dat er 

sprake was van het behalen van een aansprekend succes.

Aan de andere kant staat nu in de Novelle van minister Blok dat 

er voor kleinere corporaties een uitzondering komt, een lichter 

regime, voor de uiterst ingewikkelde administratieve scheiding 

van DAEB en niet-DAEB activiteiten (Diensten van Algemeen 

Economisch Belang, de kerntaak van corporaties). Dat is wel een 

groot succes omdat grote aantallen kleinere corporaties (meer dan 

de helft van alle corporaties) hier voordeel bij hebben. Ambtelijk 

kreeg Aedes dit niet voor elkaar, de minister wilde daar niet in 

schuiven, maar dat is uiteindelijk via de politiek wel geregeld.

Aedes en de media
De media wordt door politici regelmatig ingezet om statements 

te maken of om proefballonnetjes op te laten. Ook Aedes maakt 

gebruik van de media. Dit gebeurt in de lobby vaak pas als ‘last 

resort’, als duidelijk wordt dat de lobby achter de schermen niet 

gaat lukken. Er wordt dan vol ingezet op de media in de hoop dat 

er weer krachten vrijkomen en de lobby alsnog resultaat oplevert. 

Deze aanpak heeft echter ook zijn keerzijde want er bestaat het 

risico dat je dan wordt weggezet als ‘schreeuwer’ en mogelijk 

worden relaties hierdoor beschadigd. 

De media wordt ook ingezet om artikelen, interviews en 

ingezonden stukken geplaatst te krijgen, die de lobby constructief 

kunnen ondersteunen. Daarin nemen derden ook vaak het 

voortouw; instituten of voorzitters van belangenorganisaties of 

gemeenten, maar ook professoren die met uitgesproken meningen 

een verhaal neerzetten (dat het verhaal van Aedes onderschrijft).

Aedes en Europa
Voor de lobby op Europees niveau is een 

lobbyist van Aedes in Brussel geposteerd die 

daar samen met vertegenwoordigers van 

brancheverenigingen uit andere landen in 

de Europese koepel van woningcorporaties (Housing Europe) 

actief is. Van daaruit wordt getracht ook in Europa wetgeving te 

beïnvloeden. Als de lobby op Europees niveau lukt, dan hoeft er in 

Nederland op sommige dossiers minder hard gelobbyd te worden. 

Marc Calon is naast voorzitter van Aedes nu ook voorzitter van 

Housing Europe met als voordeel dat hij hoge ambtenaren van 

de Europese Commissie, Europese Parlementsleden en veel 

bestuurders uit andere landen spreekt. Zo wordt geprobeerd om 

het Europese beleid te beïnvloeden om een bepaalde richting op 

te gaan of om minder gewenste ideeën tegen te houden.

Wetenschappelijke bureaus van de grote partijen hebben vaak 

specialisten in dienst die mensen uit het veld betrekken bij hun 

onderzoek. Aedes probeert ook daar goede contacten mee te 

onderhouden en om voor onderzoek de juiste feiten aan te dragen 

waardoor geen verkeerde aannames worden gedaan. Dat is 

belangrijk, omdat deze wetenschappelijke onderzoeken de basis 

vormen voor de verkiezingsprogramma’s.

Tot slot
Bos besluit het gesprek door te benadrukken dat er sprake is van 

een uitgebreid netwerk van lobbyisten, te benaderen personen, 

ambtenaren, etc. om er uiteindelijk voor te zorgen dat Aedes de 

belangen van de leden zo goed mogelijk kan behartigen. Daarmee 

kunnen de leden ervoor zorgen dat woningen beschikbaar en de 

huren betaalbaar blijven.

De taak van Aedes is om politici zo goed mogelijk te prepareren 

op de besluitvorming. Aedes legt de feiten en argumenten in de 

Kamer neer, gebaseerd op de visie van Aedes en de te verwachten 

ontwikkelingen (volgens verschillende beleidsscenario’s), met de 

voor- en nadelen daarbij helder uiteengezet. “De politiek moet 

de keuzen maken, en moet daarvoor wel beschikken over goed 

onderbouwd advies en argumenten”, zegt Bos. “Zij moeten 

uiteindelijk de afweging maken.”

Bos rondt af: “Het vak van lobbyist is een vak waarin je heel veel 

moet geven, waarin je veel teleurstellingen moet verwerken en 

waarin je het de volgende dag toch weer opnieuw moet proberen. 

En uiteindelijk levert het een keer resultaat op. Negen keer gaat het 

niet zoals je wilt en de tiende keer bereik je een opgezet doel, so be 

it. Dat is het lot van de lobbyist in de politiek. De ene keer gaat het 

zo en de andere keer gaat het de andere kant op, daar heb je het 

mee te doen. Maar we doen ons uiterste best voor de leden en daar 

gaat het uiteindelijk om”

It’s a hard 
job

De media wordt ingezet als 
de lobby achter de schermen 

niet lukt
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Maar ook in de buitenwijken van Londen zijn 

woningen naar Nederlandse begrippen duur. Daar 

gelden voor één kamerappartementen koopprijzen 

vanaf £ 350.000. In het voormalige Olympisch 

park zijn dat soort appartementen te huur voor 

£ 375 per week. De ASRE- studenten en ik kijken 

onze ogen uit! Maar hoe houdbaar is deze 

ontwikkeling? En waar gaat de bouwwoede toe 

leiden? In het afgelopen jaar zijn de bouwkosten 

door schaarste aan bouwvakkers en materialen 

in Londen al met 20% gestegen. In dit artikel 

wordt geschetst wat het doel is van de monetaire 

verruiming, wat het inhoudt en waartoe het heeft 

geleid. Geconcludeerd wordt dat de recente 

verruimende monetaire maatregelen in Europa 

leiden tot een prijsopdrijving op fi nanciële en 

vastgoedmarkten met alle risico’s van dien.

Wat is het doel van de monetaire 
verruiming en wat houdt het in?
De monetaire verruiming is begonnen tijdens 

de fi nanciële crisis in 2008. Die werd ingeluid 

door de val van de Amerikaanse bank Lehman 

Brothers. De Amerikaanse, Britse en andere 

centrale banken gingen over tot een verlaging van 

de geldmarktrente, tot (liquiditeits)steun aan het 

bankwezen en tot het opkopen van obligaties. 

Maar nu de economie in de VS en in het VK is 

aangetrokken en de centrale banken in die landen 

de monetaire verruiming hebben stopgezet, gaat 

de ECB verder. Op 9 maart j.l. is het aanvullend 

Quantitative Easing (QE) programma van de 

Europese Centrale Bank (de ECB) van start 

gegaan. Dat komt neer op een opkopen van 

obligaties van Europese overheden en instituties 

tot een gezamenlijke waarde van E 60 miljard 

per maand tot uiterlijk in september 2016. 

Het doel van de aankopen is het verminderen 

van het risico van een te lage infl atie over een 

middellange periode. Daartoe wil de ECB de 

Europese economie aanjagen. De obligatie-

aankopen moeten volgens de ECB namelijk leiden 

tot een goedkopere toegang tot fi nanciering 

voor bedrijven en andere huishoudens. Daardoor 

krijgen investeringen en consumptie een stimulans 

en zou de infl atie weer oplopen naar 2%.

Wat zijn de directe gevolgen van 
de QE?
Het QE-programma loopt nu enkele weken 

en het heeft - zoals verwacht - geleid tot een 

verdere daling van de kapitaalmarktrente. Zo is 

de 10 jaars rente op staatsleningen verder terug 

gelopen, niet alleen in Nederland (zie grafiek 1), 

maar ook in Duitsland en – bijzonder genoeg – 

ook in de VS en in het VK (zie tabel 1). Hiermee 

is ook de yieldcurve in ons land nog vlakker 

geworden.

Effecten verruimende 
monetaire politiek op 

vastgoedmarkten1 
Door: Peter van Gool

Wie de gevolgen van de wereldwijde monetaire verruiming 
op het vastgoed wil zien moet eigenlijk naar Londen gaan. 
Waanzinnig gestegen vastgoedprijzen, fors oplopende huren, 
sterk gedaalde aanvangsrendementen (tot zo’n 3%) en 
bouwkranen overal aan de horizon. Vooral door aankopen van 
buitenlanders gaan woningen in het centrum van Londen voor 
de hand voor £ 30.000 à 60.000 per m2. Luxe appartementen 
in nieuwe woontorens, zoals in de Shard, worden verkocht voor 
tussen de £ 30 en 50 miljoen. In Amsterdam kom je meestal niet 
veel hoger dan E 5.000 à E 6.000 per m2.

1)   Prof. dr. P. van Gool FRICS is verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), de Universiteit van Amsterdam en aan SPF Beheer. Het artikel is geschreven op 
persoonlijke titel. Het artikel bouwt voort op een blog op dit terrein zoals wordt gepubliceerd op de site van SPF Beheer, de pensioenuitvoerder van het Spoorwegpensi-
oenfonds en het Pensioenfonds Openbaar Vervoer. Dank voor verbeteringen gaat uit naar de heren Van Halewijn en Zoontjes van SPF Beheer.

Van de Professor

Bouwactiviteiten in Londen Peter van Gool
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Tot nu toe hebben zich geen onverwachte 

effecten voorgedaan, al loopt het programma 

nog maar sinds enkele weken. De centrale 

banken kopen obligaties over de gehele linie; 

staatsleningen met looptijden van twee tot 

ruim dertig jaar. En gelukkig staan er veel 

Nederlandse staatsleningen uit. Dat voorkomt 

dat er snel een tekort ontstaat aan bepaalde 

obligaties. Het opkopen is immers een forse 

klus. Het gaat om grote bedragen (tot een 

totaal bedrag van E 1.140 miljard). Banken 

geven aan hun staatsobligaties niet snel te 

willen verkopen. Want die houden zij vooral 

aan als liquiditeitsbuffer, waarvoor geen 

solvabiliteitsbuffers nodig zijn. In ons land 

komt het programma er op neer dat zo’n 

beetje de gehele netto leningsbehoefte van 

het Rijk voor de komende periode zou moeten 

worden opgekocht. In Duitsland, dat een 

begrotingsoverschot kent, zou er zelfs een 

absolute schaarste aan overheidspapier kunnen 

ontstaan! 

Wat zijn de gevolgen voor de 
economie van het QE programma?
Voorop moet worden gesteld dat de 

liquiditeitssteun en de monetaire verruiming 

door de centrale banken na de crisis in 2008 

veel verder onheil heeft voorkomen en heeft 

bijgedragen aan het economisch herstel, 

vooral in de Angelsaksische wereld. De vraag 

is evenwel, of dit ook geldt voor het recente 

QE programma. Voor overheden met tekorten 

scheelt het recente opkopen van staatsobligaties 

in Europa rentekosten. In de VS heeft een 

obligatie opkoopprogramma ook geleid tot 

lagere kredietkosten voor bedrijven. Maar in 

Europa is dit effect beperkt. Dat komt omdat 

Europese bedrijven minder direct toegang tot 

publieke kapitaalmarkten hebben dan in de 

VS en meer zijn aangewezen op bankkrediet. 

In de praktijk profiteren alleen grote 

kredietwaardige ondernemingen, waaronder 

de grote beursgenoteerde vastgoedfondsen, 

hiervan. Zij kunnen immers zelf obligaties op 

de kapitaalmarkten uitgeven. Ook profiteren de 

banken van de QE, tenminste voor zover die zich 

financieren op kapitaalmarkten. Het is echter de 

vraag of zij dit voordeel zullen doorgeven aan 

hun klanten. Eerst zullen zij vermoedelijk hun 

vermogensbuffers verder op peil willen brengen. 

Maar leidt de monetaire verruiming nu tot 

de beoogde verbetering van de economie? 

Gevreesd moet worden dat de verdere monetaire 

verruiming vooral neer slaat in de financiële sfeer 

en niet in de reële sfeer, die van consumptie, 

investeringen, productie en werkgelegenheid. De 

combinatie van extra geld uit obligatieverkopen 

en heel lage rentetarieven leidt er namelijk toe 

dat beleggers naar andere, nog wel enigszins 

renderende beleggingen op zoek gaan, 

waaronder aandelen en vastgoed. Dit heeft 

geleid tot zeer forse aandelenkoersstijgingen in 

de eerste maanden van dit jaar en prijsstijgingen 

op de vastgoedbeleggingsmarkten, met 

rendementsdalingen tot gevolg. Gehoopt 

wordt evenwel dat de koersstijgingen leiden 

tot vermogenseffecten in de reële sfeer, in de 

zin van: men wordt op papier rijker en gaat 

meer besteden. Maar hiervan moet niet veel 

worden verwacht. Vermogenseffecten zijn niet 

sterk, vooral niet in tijden van onzekerheid. 

Effectenbezitters, die er overigens in de VS ook 

meer zijn dan in Europa, gaan koerswinsten niet 

meteen verteren. En waarom investeringen in 

de reële sfeer doen als aandelenbeleggingen 

veel onmiddellijk rendement op leveren? Ook is 

het zo dat vermogensbezitters die afhankelijk 

zijn van rente-inkomsten minder inkomsten 

krijgen. Doelspaarders zullen om hun spaardoel 

te bereiken bij een lagere rente ook meer 

moeten inleggen. Dus meer sparen en minder 

besteden! Kredietverstrekkers zullen bij gebrek 

aan risicopremie in de rente ook zwaardere 

kredieteisen stellen om de lening hoofdsom 

GEVREESD MOET WORDEN DAT DE 
MONETAIRE VERRUIMING 

NEERSLAAT IN DE FINANCIËLE SFEER

De Shard in Londen

Ontwikkeling effectieve rente 10-jaars staatsobligaties Nederland

Renteontwikkeling voor en na de 
start van het Quantative Easing 

programma op 9 maart 2015

Effectieve rente 10-jaars obligatieleningen

 27-feb 6-mrt 13-mrt 20-mrt

Nederland 0,37% 0,44% 0,29% 0,26%

Duitsland 0,32% 0,39% 0,25% 0,18%

Spanje 1,26% 1,29% 1,15% 1,18%

Portugal 1,82% 1,76% 1,56% 1,63%

Italië 1,33% 1,31% 1,14% 1,20%

V.K. 1,99% 2,24% 2,11% 1,93%

V.S. 1,79% 1,94% 1,70% 1,51%
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veilig te stellen. Pensioenfondsen en verzekeraars 

zien door de lage rente hun lasten stijgen en 

inkomsten dalen. Dekkingsgraden verslechteren 

en voor de deelnemers en verzekerden geldt 

dat zij voor hun toekomstige uitkeringen meer 

moeten sparen of bij een gelijk gebleven premie 

met minder pensioenuitkeringen in de toekomst 

genoegen moeten nemen. Een en ander 

stimuleert de economie niet!

Ook lekken er liquiditeiten uit Europa weg. 

Beleggers zoeken hun heil in landen waar de 

rente hoger is en de economie eerder op stoom is 

gekomen, zoals in de VS en in het VK. Hierdoor is 

de Euro verder gedaald ten opzichte van andere 

wereldvaluta. Dit is het grootste effect van het 

QE programma. De importen in Europa worden 

duurder en de export neemt toe, met een positief 

effect op de economie als gevolg. Het gaat nog 

niet snel, maar de eerste indicaties zijn positief. 

Zo heeft Nederland in januari 2015 0,6 % meer 

goederen geëxporteerd dan een jaar eerder. Ook 

in december vorig jaar groeide de uitvoer licht, 

met 0,2% (bron: CBS).

Gevolgen voor de vastgoedmarkten
De verdere monetaire verruiming leidt – 

zoals gezegd – tot een grotere vraag naar 

beleggingsvastgoed, met prijsstijgingen 

en een verdere neerwaartse druk op de 

aanvangsrendementen als gevolg. Dat speelt 

niet alleen in Londen, maar ook in ons land. Dit 

speelt vooral op de woningbeleggingsmarkt. 

De ontwikkeling op deze markt wordt in ieder 

geval nog ondersteund door huurstijgingen. In 

ons land, maar ook in andere landen, is er in de 

grote steden immers een fors tekort aan (nog 

betaalbare) huurwoningen. Problematischer is 

het voor markten voor Nederlandse kantoren 

en winkels. Hier trekken de beleggingsmarkten 

wel aan, maar gaat het op de verhuurmarkten 

nog niet echt goed. Op die markten is er nog 

sprake van een afnemende vraag naar te huren 

ruimte, mede doordat bedrijven kantoorruimte 

afstoten en vanwege de sterk gedaalde 

detailhandelsverkopen. Het uiteenlopen van 

beleggings- en verhuurmarkten baart zorg. Ook 

is er het risico van een rentestijging op termijn. 

Zijn netto aanvangsrendementen van zeg 3% 

houdbaar als de rente weer zou gaan stijgen? 

Maar gelukkig lijkt dit op het Europese continent 

nog ver weg. Want door al het sparen ligt er 

geen forse economische groei in het verschiet 

en valt er daardoor ook geen forse stijging van 

de inflatie te verwachten, ook al stijgen de 

importprijzen door de verzwakte euro. Voor een 

echt herstel op de verhuurmarkten is eerst een 

paar jaar forse economische groei nodig, naast 

een beperking van bouwactiviteiten. En voor 

meer inflatie zijn dan ook nog loonstijgingen 

en een grotere benutting van de bestaande 

productiecapaciteit vereist.

Wel is het zo dat de ontwikkelingen in de 

grote Europese steden anders lopen. De grote 

wereldsteden, waaronder Londen, maar ook 

Amsterdam, hebben niet alleen te maken met 

meer toerisme, maar ook met de wereldwijde 

trek naar de steden van jonge goed opgeleide 

mensen èn mede daardoor van hoogwaardige 

werkgelegenheid. Hier valt daarom een eerder 

herstel van verhuurmarkten te verwachten. 

Verder speelt dat veel rijken in olielanden en 

opkomende economieën, waaronder Rusland, 

woningen kopen in Londen, New York en Parijs, 

niet om in te wonen maar als veilige belegging. 

Want in de landen waar ze vandaan komen zijn 

eigendomsrechten en valuta minder sterk. In 

Londen geeft dit kopen van ‘built save deposits’ 

overigens veel vraagstukken. In sommige wijken 

mag de eerste maanden alleen worden verkocht 

aan ingezetenen.

Conclusie
In reactie op de economische crisis van 2008 

hebben de centrale banken een sterk monetair 

verruimend monetair beleid gevoerd. In de VS 

en in het VK zijn ze hiermee op gehouden nu 

de economie in deze landen is aangetrokken. In 

Europa echter, heeft de ECB met een aanvullend 

Quantitative Easing (QE) programma er een 

schepje bij gedaan. Dit heeft geleid tot verdere 

rentedalingen, nu vooral in het lange deel van 

de rentecurve. Dat scheelt overheden, grote 

ondernemingen en banken kredietkosten. Maar 

bovenal heeft het geleid tot sterke stijgingen 

van aandelenkoersen en vastgoedprijzen. 

Via een daling van de koers van de euro en 

toegenomen exporten werkt het programma 

langzaam door in de reële economie. Maar die 

was in Europa al aangetrokken, vooral door 

de gedaalde olieprijzen. De sterk gestegen 

aandelenkoersen en vastgoedprijzen vormen een 

risico op luchtbellen. Dat speelt des te meer op 

de vastgoedmarkten waar de verhuurmarkten 

nog overschotten kennen. Dit leidt tot extra 

risico’s. De hoop is dat door een aantrekkende 

economische groei en een positieve netto 

ruimteopname de fundamenten op die markten 

zo verbeteren dat de gestegen prijzen een 

rechtvaardiging krijgen. De grote wereldsteden 

lopen hierin voorop.

Het Olympisch park in Londen Oost.

ASRE studenten Real Estate Valuation in Londen

Langzaam werkt het 
programma door in 

de reële economie
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of corporatie. Ik schreef me in bij de Kamer van Koophandel als 

zelfstandig conceptontwikkelaar en begon met een architect 

aan een opdracht bij de gemeente Den Haag. Een maand later 

aanvaardde ik, na een tip van Ed Hagen, voor een periode van 

negen maanden mijn huidige functie bij Florence om a) een 

strategisch vastgoedplan te schrijven voor zorginstelling Florence 

(200.000 m2) en b) te ondervinden of de facilitaire portefeuille mij 

voldoende zou bevallen.

Regie over je eigen leven 
wens ik iedereen toe

Door: Ate Wijdeveld

Wat heeft jou tot deze stap doen besluiten?
De ontslagrondes als gevolg van de crisis in 2009 bij Synchroon 

en het besef (in tegenstelling tot veel collega’s) dat de crisis 

structureel zou zijn. Ik realiseerde me dat de rol van ontwikkelaar 

behoorlijk uitgespeeld zou zijn voor een heel aantal jaren. De 

juiste tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik verwachtte de meeste 

toegevoegde waarde te kunnen leveren bij partijen die ik voor 

de crisis vaak tegenover mij aan tafel had: gemeente, belegger 

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

Ruud Stemerdink werkte als ontwikkelingsmanager/conceptontwikkelaar bij Synchroon. 
Inmiddels werkt hij als Manager Vastgoed en Facilitair bij zorginstelling Florence. 

Ik realiseerde me 
dat de rol van 
ontwikkelaar 

uitgespeeld zou 
zijn

Ruud Stemerdink
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In welke opzicht ben je erop vooruit gegaan?
Vooral bedrijfskundig heb ik mij verder kunnen ontwikkelen. 

Hoe structureer je bijvoorbeeld de inkoop centraal met 20 

locaties en 200 bestellers? Op welke wijze zet je de individuele 

schoonmaakactiviteiten over alle locaties om in één schoonmaak 

B.V. met een afbouwend contract? Hoe richt je de directievoering 

in van een cateraar die 2500 maaltijden per dag draait?

Ook mijn vastgoedkennis is behoorlijk verbreed door de vele 

rollen die ik bekleed als eigenaar, gebruiker, belegger en 

ontwikkelaar. Stonden de eerste twee jaar van mijn werk nog 

in het teken van het overtuigen van de banken met strategische 

vastgoedplannen, zo stonden de laatste drie jaren in het teken 

van investeren en uitvoeren. Jaarlijks zo’n E 25 miljoen in 

nieuwbouw, renovaties en onderhoud. Ook de specifieke inrichting 

van de vastgoedorganisatie voor onze zorginstelling was voor mij 

leerzaam.

In welk opzicht ben je erop achteruit gegaan?
De besluitvaardigheid van een grote organisatielaat laat soms 

te wensen over. Bij Synchroon beslisten we soms binnen één 

dag, bij een zorginstelling kan dezelfde keuze vanwege de vele 

stakeholders soms een jaar langer duren. 

Verder: tijd en vrijheid. Ik mis de tijd om leuke ideeën buiten de 

zorg verder te brengen in mijn eigen bedrijf www.Visie-r.com. 

Bij Florence staat uiteraard altijd de zorg voorop. Een paar leuke 

concepten die ik met een architect bedacht in 2011 zoals het 

Junoblok (kavelverkoop in kantoren), zijn tot uitvoering gekomen 

in 2014. Ik zie in deze markt ook ruimte voor (buitenlandse) 

beleggers enerzijds en full service woonconcepten anderzijds.

Wat neem je mee uit je vorige baan?
Het denken in integrale concepten en dit omzetten in een product. 

Het maakt gek genoeg niet zo heel veel uit of het gaat om 

woonzorg- of maaltijdconcepten. Bottom line: het draait altijd om 

de vraag ‘Is de klant bereid te betalen’?

Wat is jouw bron van inspiratie?
Regie over je eigen leven. Dat wens ik iedereen toe.

Heb jij jezelf een uitdagend (eind) doel gesteld 
in je leven?
Ja, onafhankelijk zijn. De vrijheid hebben om te doen wat je zelf 

belangrijk vindt.

Wanneer zou je ultiem gelukkig zijn?
Het is een beetje clichématig, maar een heel goede relatie met 

iedereen die mij dierbaar is. Ik zit daar nu wel heel erg dichtbij 

moet ik zeggen. Ik heb een fijn gezin en leuke vrienden en familie.

Welk boek las je het laatst?
Antifragiel van Nassim Nicolas Taleb kan ik iedereen aanraden. 

Je moet je even door zijn erudiete, soms irritante vertelvorm heen 

worstelen, maar hij heeft zeer interessante (risico-)analyses en 

strategieën voor ondernemen in onzekere tijden.

Onafhankelijk zijn is 
een uitdagend doel
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Vastgoed is voor de politiek besmet. Dit 

ondanks het feit dat juist bij een aantal 

vastgoedgerelateerde kwesties (Jos van Rey-Piet 

van Pol, de affaire Hooijmaijers) het juist politici 

waren die over de scheef zijn gegaan of daarvan 

worden verdacht.

Met name zich zeer ethisch opstellende 

politici doen dan ook hun uiterste best 

vastgoedpartijen op afstand te houden. De 

net naar Breda vertrokken PvdA-burgemeester 

Paul Depla kondigde zelfs bij zijn installatie 

in Heerlen, vier jaar geleden, een verbod voor 

zijn ambtenaren af nog langer op partijtjes en 

recepties van vastgoedpartijen te komen. En 

dezelfde Depla voerde een soort oorlogje met 

de vastgoedeigenaren van Heerlen en probeerde 

hen ook zo veel mogelijk te ontlopen, toen deze 

hem met het in hun ogen falende gemeentelijke 

vastgoedbeleid probeerden te confronteren.

Toch zijn vastgoed – en dus de vastgoedsector 

- en de verschillende overheden tot elkaar 

veroordeeld. De Rijksoverheid is de grootste 

kantoren- en vastgoedgebruiker in het land en 

ook in volume belangrijkste vastgoedeigenaar. Er 

komt geen project in ons land tot stand waar de 

overheid – en dus de politiek – niet op de een of 

andere manier bij betrokken is: gronduitgiften, 

bestemmingsplanprocedures, het positioneren 

van kansrijke locaties, et cetera. Maar hoe 

vaak hoor ik niet marktpartijen klagen over 

weinig professioneel opererende ambtenaren, 

wethouders, gemeenteraden en colleges. Er is 

niets zo vergankelijk als kwalitatief openbaar 

bestuur, lijkt de mening binnen het vastgoed. 

Ik durf best verder te gaan door te stellen dat 

juist het weinig professionele vastgoedbeleid van 

gekozen politici er de oorzaak van is, dat talrijke 

gemeenten voor vele honderden miljoenen euro 

hebben moeten afschrijven en zware verliezen 

hebben moeten nemen. En dan heb ik het nog 

niet eens over wat er de afgelopen decennia, 

met indirecte controle van politiek-Den Haag, 

is misgegaan in de corporatiesector. Toch moet 

de eerste wethouder, minister, fractieleider of 

burgemeester in dit land nog aftreden vanwege al 

dat misgekleun met vastgoed.

Maar makkelijk is het ook niet. Begin 2001, 

toen ik net hoofdredacteur van Vastgoedmarkt 

was geworden, speelde in het Tweede Paarse 

kabinet de kwestie van de Vijfde Nota Ruimtelijke 

Ordening. Minister van VROM was Jan Pronk, 

een uiterst bevlogen en serieuze politicus, die 

Nederland opnieuw in kaart wilde brengen met 

groene en rode contouren en de balansgebieden 

daar tussendoor. Pronk, als echte PvdA-politicus 

van de oude slag, reisde krasweg door het 

land om met voor- en tegenstanders over zijn 

Contourennota te discussiëren, die inderdaad voor 

de vastgoedsector beperkingen inhield, maar ook 

duidelijkheid bood waar nu wel en niet voortaan 

kon worden gebouwd.

Het Tweede Paarse kabinet viel echter een jaar 

later en Pronk verdween en met hem de Vijfde 

Nota. Een van Pronks opvolgers, Sybilla Dekker 

(VVD), wilde nog wel verder met de plannen, 

maar CDA en VVD zagen helemaal niets in een 

vorm van regulering van bovenaf door de overheid 

en legden in 2003 alle verantwoordelijkheden 

bij de provincies en gemeenten. Ongebreidelde 

groei was het gevolg, het ging toch goed met 

de economie? De marktpartijen wilden vooral 

bouwen en de gemeenten rekenden zich 

ontstellend rijk aan het uitgeven van nieuwe 

grond. Het is misschien een boude bewering, 

maar alle problemen van leegstand in kantoren- 

en winkelvastgoed, alsook de gevolgen van een 

weinig gestructureerde woningbouwagenda 

– we blijven maar verkeerde woningproducten 

neerzetten – zouden best het gevolg kunnen zijn 

van het verkwanselen van de uitgangspunten van 

Pronks nooit voltooide Contourennota. 

Ik laat in het midden of dit nu erg is of niet, maar 

het voorbeeld illustreert dat politiek en vastgoed 

alles met elkaar te maken hebben. Datzelfde 

geldt voor de politici en de personen die de 

vastgoedbranche inhoud en vorm geven. Dat is 

dus helemaal niet erg, sterker nog: dat is een 

uitstekende zaak, alleen moeten ze dat ook onder 

ogen zien Ze hebben samen alles te winnen, wat 

ze nu – vaak met de ruggen naar elkaar toe – 

verliezen.

Politiek en vastgoed zijn 
tot elkaar veroordeeld

Door: Ruud de Wit

Het lijkt er nog wel eens op dat dé politiek (die natuurlijk niet 
bestaat) zich het liefst van de vastgoedsector afkeert. De talrijke 
schandalen en incidenten waarbij op de een of andere manier 
vastgoed, vastgoedpartijen en vastgoedpersoonlijkheden zijn 
betrokken, hebben ertoe geleid dat geen enkele politieke partij 
er –althans publiekelijk – veel mee te maken wil hebben.

Vastgoed is voor 
de politiek besmet

Er is niets zo 
vergankelijk als 

kwalitatief 
openbaar 
bestuur

Ruud de Wit
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Naar de mening van de heer Duivesteijn is de ruimtelijke 

ordening de belangrijkste drager van de invloed van de politiek 

op vastgoed: “De politiek oefent vooral via de ruimtelijke 

ordening invloed uit op de vastgoedmarkt; ruimtelijke ordening 

is bepalend voor welk segment van de vastgoedmarkt ook. De 

ruimtelijke ordening bepaalt immers welke mogelijkheden er zijn 

voor vastgoedontwikkelingen. Nederland heeft een (vroeger nog 

sterker dan nu) relatief geconcentreerd ruimtelijk ordeningsbeleid 

en dat heeft een ontzettende impact op vastgoedontwikkelingen, 

op locaties, prijzen, dichtheden, enzovoort. Een duidelijk 

voorbeeld hiervan zijn de groeikernen: Purmerend bestaat omdat 

de politiek besloot dat deze groeikern er moest komen.” 

Ruimtelijk ordeningsbeleid in Nederland
“In de achterliggende decennia is het ruimtelijke ordeningsbeleid 

steeds verder gedecentraliseerd,” legt Adri Duivesteijn uit. “De 

essentie is nu dat de gemeenten met het instrument van het 

bestemmingsplan bepalen hoe de ruimtelijke ordening eruit ziet 

in combinatie met de provincie die daarop toeziet. Hoewel dit tot 

concurrentie tussen gemeenten heeft geleid, ben ik van mening 

dat het principieel juist is dat een gemeente zijn eigen beleid 

kan vormgeven. Het is ook goed dat er op regionaal niveau goed 

overleg plaatsvindt tussen de regiogemeenten over hoe om te 

Laat mensen 
de stad maken

Door: Annique Verkoeijen-Bruin

In dit nummer van de Masterclass staat de invloed van de politiek op vastgoed 
centraal. Dan mag een interview met een politicus niet ontbreken. Adri Duivesteijn 
(PvdA) is al 45 jaar intensief betrokken bij de kwaliteit van woningen, architectuur, 
stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening, en de rol van de eindgebruiker 
daarbinnen. Sinds februari 2013 is de heer Duivesteijn lid van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal (commissies: Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening; 
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van 
de Koning). Daarvoor was hij wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling in de 
gemeente Almere, lid van de Tweede Kamer, (de eerste) directeur van het Nationaal 
Architectuurinstituut in Rotterdam en wethouder in de gemeente Den Haag, waar 
hij verantwoordelijk was voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing. In dit 
interview geeft hij zijn visie op de relatie tussen politiek en vastgoed.

Ruimtelijke ordening is 
de belangrijkste drager van 

de invloed van de politiek 
op vastgoed

Adri Duivesteijn
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gaan met de ruimte en hoe de groene contouren veilig te stellen. 

En vooral dat men afspraken maakt over ontwikkelingen. Helaas 

kun je stellen dat de gemeentegrenzen achterhaald zijn en dat 

gemeenten elkaar soms in de weg zitten. Meer centrale sturing 

vanuit de regio is gewenst, maar dit wordt juist door het woud 

aan (historische) gemeentegrenzen belemmerd. Een andere 

oorzaak van het gebrek aan centrale sturing is het ontbreken 

van politieke continuïteit. Het is niet meer zo dat de opvattingen 

van de grote partijen het beleid kunnen domineren. Wij zien dat 

door de versnippering van de politieke macht over een veelheid 

van kleinere partijen de dagkoersen meer en meer overheersen. 

Dat is niet goed voor de ruimtelijke ordening. De crisis heeft 

duidelijk gemaakt dat versnippering van beleid niet echt helpt 

omdat de markt dan onzeker wordt. Ondanks dat dit besef in 

de politiek is doorgedrongen, leidt dit niet tot een verandering. 

Je kunt overigens niet van “de politiek” spreken. De politiek is 

een veelheid aan opvattingen. En op dit moment is de opvatting 

over meer sturing vanuit ruimtelijke ordening niet dominant 

aanwezig.”

Over de rol van de provincie licht Adri Duivesteijn toe: ”Als 

je kijkt naar de rol van de provincie, dan geloof ik meer in 

de kracht van de gemeenten en de metropoolregio en zijn de 

huidige provincies een redelijk achterhaalde bestuurslaag in 

de Nederlandse verhoudingen. Ik geloof wel in een tussenlaag 

tussen de rijksoverheid en de gemeenten (juist vanwege de 

concurrentie tussen gemeenten als het gaat om economische 

ontwikkelingen) maar ik betwijfel of je daar zulke omvangrijke 

organisaties als provincies voor nodig hebt. Ik geloof meer in 

enkele landsdelen en vooral in een organisatie op het regioniveau 

als laag tussen het rijk en de gemeenten.”

Wat verder opvalt als je terugkijkt op de relatie tussen politiek 

en vastgoed is dat de rijksoverheid altijd stringentere regels 

heeft opgelegd voor woningbouwontwikkelingen. Dit is te 

verklaren door de woningnood van na de Tweede Wereldoorlog. 

“Ondanks dat dit landelijk geen probleem meer is, zie je dat 

voor kantoren en bedrijventerreinen nog steeds veel minder 

strenge regels gelden. Economie werd (en wordt) vooral gezien 

als een gemeentelijke aangelegenheid, terwijl woningbouw van 

nationaal belang werd geacht. Dit heeft geleid tot bedrijfslocaties 

die kwalitatief dun zijn. Tegelijkertijd hebben technische 

ontwikkelingen ertoe geleid dat menging van functies veel beter 

mogelijk is. Wonen en werken kan steeds beter gecombineerd 

worden. Ik denk dan ook dat we voor een tijdperk staan waarin 

(vooral binnenstedelijke) kantoor- en bedrijfslocaties zullen 

transformeren naar veel meer gemengde locaties. Dat zie je 

bijvoorbeeld al bij de Zuidas waarbij de versmelting van functies 

in de planvorming steeds belangrijker is geworden.” 

Vernieuwing 
“De vraag is wel of de politiek klaar is voor deze ontwikkeling. 

De politiek loopt namelijk vaak achter de feiten aan. Hiermee 

bedoel ik dat de politiek veelal reageert op ontwikkelingen die 

in de maatschappij al heel normaal zijn. Veel wetgeving heeft te 

maken met het verleden en legt in feite het verleden vast. Terwijl 

een nieuwe tijd zich aandient! Achterhaalde regels zou je moeten 

loslaten. Zelf heb ik dit ervaren in Almere waar zelfbouwers een 

woning wilden bouwen die niet voldeed aan het bouwbesluit, 

terwijl de zelfbouwer heel goed wist wat hij aan het doen was. 

De regels in Nederland zijn nog gebaseerd op het uitgangspunt 

dat institutionele partijen woningbouw realiseren en dat die 

partijen vanuit de overheid in de hand gehouden moeten worden. 

De snelheid om tot nieuwe regelgeving te komen is te traag. 

Daarom zijn ook de gemeenten de plekken waar nieuw beleid 

moet worden ontwikkeld. Nieuw beleid wordt zelden uitgevonden 

op nationaal niveau. Gemeenten zijn hiertoe in staat. De vraag 

is alleen of innovatiekracht voldoende aanwezig is in de huidige 

politiek. Het korte termijn denken is erg centraal komen te staan 

en er bestaat angst voor van alles. Toch denk ik dat vernieuwing 

op gemeentelijk niveau moet plaatsvinden. Soms komt dat vanuit 

de burger of het bedrijfsleven en soms vanuit de gemeente zelf. 

Uit eigen ervaring weet ik dat het als gemeentebestuurder goed 

is om je te richten op dergelijke kansen en initiatieven.”  

“Een punt van aandacht is wel dat er een verschil is tussen 

politiek en het ambtelijke apparaat. Het ambtelijke apparaat is 

vaak veel conservatiever, wat overigens niet perse een slechte 

zaak is. Maar wat vernieuwing wel in de weg kan staan. Veel 

gemeentelijke organisaties zitten ondanks de crisis nog in de 

oude modus. Er is nog steeds een achterhaalde behoefte om 

alles te willen plannen en regelen. Maar die tijd is voorbij. Een 

cultuurverandering is echt noodzakelijk. Wat nodig is, is een 

faciliterende overheid die niet meer alles definieert en vast wil 

leggen. Hierdoor ontstaat een veel grotere vrijheid om te komen 

tot initiatieven van burgers en ondernemingen. Als overheid moet 

je vertrouwen hebben in dergelijke initiatieven en in de kwaliteit 

die het eigenaarschap van dit soort initiatieven zich brengt. Ik ben 

erg voor het zelfbeschikkingsrecht van de burger en voor vrijheid: 

vrijheid in de manier waarop wijken en steden zich kunnen 

ontwikkelen. Laat mensen de stad maken, want we hebben geen 

grote tekorten meer. Dit maakt dat de rol van de overheid op 

nationaal niveau vooral moet gaan over het veilig te stellen van de 

kwaliteit van de ruimte, maar niet meer over het voorschrijven van 

hoe de uitvoering exact moet gebeuren. Als ik naar de toekomst 

kijk, zie ik een samenleving waarin de burger nadrukkelijker 

participeert dan daarvoor. En ik denk dat dat goed is!”

De politiek 
is een veelheid aan 

opvattingen 

Nieuw beleid wordt 
uitgevonden op 

gemeentelijk niveau
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Ontwikkelingen op de 
woningmarkt
Voordat we ingaan op de invloed van de politiek 

op de woningmarkt, duidt Paul de Vries de 

belangrijkste ontwikkelingen op dit segment van 

de vastgoedmarkt. “De belangrijkste ontwikkeling 

is het herstel van de woningmarkt, de markt is 

weer waar hij zijn moet. Ten opzichte van de 

crisisperiode zijn veel meer woningen verkocht, 

dat is echt een wereld van verschil. Een paar jaar 

geleden zag je dat de doorstromers het lieten 

afweten. De starters zagen hun kans schoon, 

omdat zowel de hypotheekrente als de prijzen aan 

het dalen waren. Het is heel bijzonder dat beide 

factoren dalen omdat de prijzen meestal omhoog 

gaan als de hypotheekrente daalt. Vooral starters 

hebben van deze bijzondere situatie geprofi teerd 

door op de markt te komen. Maar vorig jaar was 

het eerste jaar dat ook doorstromers, mits hun 

huis niet onder water stond, de stap maakten 

naar een nieuwe woning. De starter verliest nu 

een deel van zijn (grote) marktaandeel aan deze 

doorstromers. Je ziet dus dat doorstromers actief 

zijn geworden, dat het aantal verkopen in balans 

is en dat de huizenprijzen stijgen. Wel is het zo dat 

er verschillen ontstaan tussen regio’s. Een andere 

ontwikkeling die van belang is, is de fl exibilisering 

van de arbeidsmarkt. Dat gaat ook effect hebben 

op de woningmarkt, want als je als consument 

fl exibeler wil zijn moet je gaan huren. Omdat 

mensen met een tijdelijk contract geen hypotheek 

krijgen maar wellicht wel een hoog inkomen 

hebben, ontstaat behoefte aan middeldure 

huurwoningen. Een probleem voor starters die 

aangewezen zijn op dit marktsegment ontstaat 

als de starter door de relatief hoge huur niet meer 

genoeg kan sparen om op een later moment een 

woning te kunnen kopen en te kunnen voldoen 

aan de loan to value eisen.” 

“Uiteindelijk zullen banken wel in gaan spelen 

op de flexibilisering van de arbeidsmarkt,” legt 

Paul de Vries uit. “Als banken in hun klantenkring 

behoefte zien aan hypotheken in combinatie 

met tijdelijke contracten, dan zullen ze daarover 

gaan nadenken. Alleen hebben de banken 

door de AFM strikte regels opgelegd gekregen 

voor de hypotheekverstrekking bij tijdelijke 

contracten. Als zzp’er moet je je inkomsten 

over drie jaar laten zien en de bank moet deze 

beoordelen. Dit is een dubbele inschatting: 

of de consument kredietwaardig is voor de 

looptijd van 30 jaar maar ook of de AFM het 

goed vindt dat de hypotheek wordt verstrekt. De 

AFM geeft namelijk geen voorbeelden wanneer 

ze een hypotheekverstrekking goedkeurt die 

afwijkt van de standaard. Ik denk dat de 

hypotheekverstrekkende instellingen graag 

richtlijnen willen hebben en de wens hebben 

dat de regels, die zijn opgesteld in de crisis, iets 

versoepeld worden.” 

De invloed van de politiek
Paul de Vries: ”Wat het lastig maakt voor een 

bank is het feit dat verkiezingen tot een ander 

politiek klimaat kunnen leiden. Het huidige 

kabinet vindt dat je moet sparen voor je eigen 

huis. Vanuit dat perspectief is het helemaal niet 

zo gek dat iemand met een tijdelijk contract 

nog niet gelijk een woning kan krijgen. De 

consument moet immers eerst sparen voordat 

hij de koopwoningmarkt kan betreden. En dat 

sparen moet gebeuren in de periode dat men 

een tijdelijk contract heeft. Alleen moet het 

sparen wel mogelijk zijn en moet niet een te 

groot deel van het inkomen opgaan aan een dure 

huurwoning. Gelukkig is er nog steeds een grote 

groep jongeren die na een paar jaar wel een vast 

contract en een hypotheek krijgt, maar er is een 

groeiende groep waar dat niet voor geldt.”

Een belangrijke factor van invloed 

vanuit de politiek tijdens de crisis zijn de 

stimuleringsmaatregelen. “Deze regering 

stimuleert het eigen woningbezit. Dus 

tijdens de crisis heeft de politiek allerlei 

Politiek en woningmarkt
Door: Annique Verkoeijen-Bruin

Banken spelen een belangrijke rol als fi nancier op de 
vastgoedmarkt. Als geen ander hebben banken de afgelopen 
jaren ervaren hoe groot de invloed van de politiek is. Rabobank 
is één van de grote hypotheekverstrekkers in Nederland. Paul 
de Vries is als senior-woningmarkteconoom werkzaam bij 
het directoraat Kennis en Economisch Onderzoek (KEO) van 
Rabobank Nederland. Hij doet onderzoek naar alle facetten van 
de Nederlandse en internationale woning- en hypotheekmarkt. 
Daarnaast was hij deskundige voor de Tweede Kamer Commissie 
Huizenprijzen en voert regelmatig gesprekken met buitenlandse 
investeerders over de woningmarkt. Hiervoor werkte Paul de Vries 
als wetenschappelijk onderzoeker bij het Onderzoeksinstituut 
OTB van de TU Delft en promoveerde op de ontwikkeling van de 
woningprijs (2010). Ook was hij als commissaris verbonden aan 
woningcorporatie Havensteder te Rotterdam.

De huidige regering stimuleert het 
eigen woningbezit

Paul de Vries

in
te

rv
iew
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stimulerende maatregelen genomen zoals 

het optrekken van de NHG-grens, de 

uitbreiden van de starterslening, het verlagen 

van de overdrachtsbelasting, de tijdelijke 

opschorting van Leegstandwet voor te koop 

staande woningen en de verruiming van de 

schenkingsvrijstelling. Deze maatregelen waren 

bedoeld om prijsdaling tegen te gaan. De 

prijzen zijn wel onderuit gegaan maar zonder 

de maatregelen was dat in veel sterkere mate 

gebeurd. Tegelijkertijd heeft de regering er 

heel lang over gedaan om duidelijkheid te 

scheppen over de hypotheekrenteaftrek. Als ze 

die duidelijkheid wat sneller had verschaft, dan 

waren de prijzen vermoedelijk veel minder sterk 

gedaald ten opzichte van de prijsdaling van 20% 

zoals die nu is opgetreden. Doordat mensen 

wachtten op de duidelijkheid zijn de prijzen 

verder gedaald dan nodig was.”

Wet- en regelgeving
Wat bijzonder is in Nederland is dat de wet 

bepaalt hoeveel hypotheek banken mogen 

verstrekken aan een consument. “Deze wetgeving 

is tot stand gekomen in een periode waarin de 

overheid zich zorgen maakte over overkreditering. 

Alleen kun je nu stellen dat de wetgeving wat is 

doorgeschoten. Zo komen betalingsachterstanden 

in de koopsector nauwelijks voor en is 

aangetoond dat de betalingsproblemen die er 

zijn niet veroorzaakt worden door de hoogte 

van de hypotheek maar door persoonlijke 

omstandigheden. Ik denk dat een iets soepeler 

beleid mogelijk moet zijn wat de beweging op de 

woningmarkt ten goede kan komen. Banken zijn 

goed in staat om het risico van de consument in 

te schatten, waardoor een zwaar wettelijk kader 

niet nodig is. Banken zijn niet tegen regels met 

betrekking tot overkreditering, maar deze zijn 

nu te knellend waardoor te veel huishoudens 

geen hypotheek kunnen krijgen terwijl ze dit wel 

zouden willen en kunnen. Gelukkig ziet nu vooral 

de VVD ook dat er meer ruimte nodig is in de 

regelgeving. Het zou een mooie uitdaging zijn 

voor de politiek om de regels te versoepelen.” 

“Een ander discussiepunt is de loan to value,” 

vervolgt Paul de Vries. “Gesproken wordt over 

het verlagen van de loan to value tot 90%, maar 

dat hoeft niet bij wet bepaald te worden. Alleen 

in ons land en in Noorwegen bepaalt de politiek 

de bovengrens van de loan to value. Ten opzichte 

van andere landen heeft Nederland een hoge 

loan to value, maar andere landen kennen geen 

hypotheekrenteaftrek. Daarin ligt een deel van de 

oplossing. Tegelijkertijd moet je als het gaat om 

het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek als 

overheid heel goed letten op het negatieve effect 

op de woningprijs. Want als de prijzen gaan 

dalen, komen woningen onder water te staan 

en gaan mensen minder consumeren waardoor 

de economie stokt. Bij alle stappen die je als 

overheid op de woningmarkt zet, moet je goed 

letten op het effect op het prille herstel van de 

woningprijzen.” 

“Het blijft echter lastig om te voorspellen wat 

de politiek gaat doen. Zo heeft de politiek 

Wonen 4.0 helaas niet omarmd, terwijl je 

dit wel had verwacht omdat Wonen 4.0 door 

zo’n brede en belangrijke groep partijen uit 

de sector is opgesteld. Net als de partners 

van Wonen 4.0 is Rabobank voorstander 

van eigendomsneutraal woonbeleid. Als 

maatschappij zijn we er ondertussen wel aan 

toe om zelf de keuze te kunnen maken tussen 

huren of kopen, onafhankelijk van hoeveel geld 

je verdient!” 

Bij elke overheidsmaatregel moet 
goed gelet worden op het effect 

op de woningprijzen

Versoepeling van de regels voor 
banken kan de beweging op 
de markt ten goede komen
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Vroeg stadium
Achter een onopvallende ingang naast het Tweede Kamer 

gebouw kom je in de receptie van Nieuwspoort. Alleen met 

pasje is vervolgens de brasserie toegankelijk. We vinden 

met gemak een plekje. Er is immers een groot debat over de 

Veiligheidsdiensten aan de gang en dan zit iedereen in het 

Tweede Kamer gebouw. Ondanks de hoge en modern ingerichte 

ruimte is de sfeer van de vele een-tweetjes die hier zijn gesmeed 

goed voelbaar. Her en der wordt een handje geschud of een 

knikje gegeven. Jasper loopt nog even naar iemand verderop, de 

lobbyist van het Havenbedrijf Rotterdam, en maakt een afspraak. 

“Lobbytrajecten lopen vaak heel lang. Juist in het eerste stadium 

kan je als lobbyist goed je werk doen. Als er nog geen meningen 

zijn gevormd of politici zich hebben ingegraven. Als alleen de 

onderzoeken nog maar worden opgestart. Het is belangrijk om al 

vroeg je lobbydoel en strategie te bepalen.”

Jong geleerd
Wellicht als antwoord op mijn vraag maar misschien ook om 

de bij mij zichtbare mystiek van het Lobbywerk enigszins weg 

te nemen begint Jasper met een ontnuchterende uitleg van 

lobbywerk. “Iedereen lobbyt. Als klein kind doe je dat al. Als 

je voor het eerst zakgeld wil dan vraag je dat ook niet plomp 

verloren op zondagmorgen om half zeven. Je bedenkt wie 

uiteindelijk bepaalt of je zakgeld krijgt. Je vader verdient het 

geld maar moeder bepaalt het. Je gaat je dus op haar richten. 

En toevallig weet je dat de kinderen van haar beste vriendin 

ook zakgeld krijgen. De oudste 6 euro, de jongste 4 euro. Als 

jij straks 5 euro gaat vragen dan zal ze dat vast even met haar 

vriendin bespreken. Dan is het handig dat je niet te veel hebt 

gevraagd. Het beste moment is waarschijnlijk vlak voor zij met 

haar vriendinnen iets gaat doen. Dan gaat ze zelf ook veel geld 

uitgeven dus valt jou vraag wel mee. En ze is toch al in een 

goede bui. Zo doen de lobbyisten het nog steeds maar dan iets 

inhoudelijker.” 

Onafhankelijkheid
Het is niet voor niks dat Jasper op slechts vijf minuten van 

de Tweede Kamer woont. Om je goed te verplaatsen in de 

wereld van de politici moet je ook weten wat speelt. En zelf 

de debatten bezoeken zodat je kunt zijn hoe zij de discussie 

voeren, lichaamstaal kan daarin belangrijk zijn. Door regelmatig 

aanwezig te zijn herkent men je gezicht en koppelt dat aan je 

organisatie. Wanneer die in het nieuws is, komt een Kamerlid op 

je af met gerichte vragen. Dan is het beter dat hij je deze vragen 

stelt in een vertrouwelijke omgeving dan via de pers.

Jasper doet dat nu voor Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), 

daarvoor de gemeente Rotterdam en Staatsbosbeheer. Stuk 

Lobby in Nieuwspoort
Door: Dennis Damink

Wikipedia zegt over de Lobbypraktijk: lobbyen is het 
stelselmatig uitoefenen van invloed op beleidsmakers 
bij bestuursorganen. Lobby’s zijn van oorsprong fysieke 
ontmoetingsruimten in Britse parlementsgebouwen 
waar belangenbehartigers hun invloed uitoefenen 
door parlementsleden informeel aan te spreken. In 
Nederland verwijst de term achterkamertjespolitiek naar 
politieke besluitvorming buiten geëigende, openbare 
vergaderzalen. Voor dit artikel heb ik professioneel 
lobbyist, Jasper van der Jagt geïnterviewd. En dan doe 
je dat natuurlijk in de achterkamer van de Nederlandse 
politiek, Nieuwspoort. Hier geeft premier Rutte zijn 
wekelijkse persconferentie. En hier wordt tijdens of na 
een fel debat gedineerd of wat gedronken.

Het is belangrijk om al heel 
vroeg je lobbydoel en strategie 

te bepalen

Jasper van der Jagtin
te

rv
iew
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voor stuk organisaties die duidelijke lobbydoelen hebben. Dan 

kan het gaan om de aanleg van een nieuw bedrijventerrein, om 

het baangebruik op Schiphol of om extra subsidie om bevers in 

de bossen van Staatsbosbeheer toe te laten. Je hebt lobbyisten 

die op zakelijke basis werken. Hun levensovertuiging is niet 

doorslaggevend, maar cruciaal is zijn of haar vaardigheid in het 

politieke beïnvloedingsspel. Je kan bij zakelijke lobbyburo’s een 

lobbyist voor een bepaald doel inhuren die jouw organisatie voor 

een korte periode bijstaat. Van lobbyisten die in dienst zijn van 

een belangenorganisatie wordt wel verwacht dat zij affiniteit 

hebben met het lobbydoel. Jasper zegt daarover: “Iedere lobbyist 

werkt anders. Ik vind het belangrijk dat ik door de Tweede 

Kamerleden niet wordt vereenzelvigd met mijn lobbydoel. Dat 

geeft mij meer mogelijkheden om te beïnvloeden. Ik zorg voor 

het gesprek tussen mijn organisatie en de besluitvormer. Ik 

begeleid dat en zit er middenin. Maar ik neem geen standpunt 

in dus kan later ook nog een min of meer onafhankelijke 

bemiddelingsrol spelen als ik het Tweede Kamerlid op een 

ander moment tegenkom. Ik heb voor de luchtverkeersleiding 

Nederland ook een dubbelrol. Ik doe het lobbywerk maar Public 

Affairs is een betere omschrijving. Daarnaast doe ik ook de 

woordvoering. Dat vraagt vaak om een heel andere benadering. 

Bij woordvoering is het belangrijk dat je vasthoudt aan je 

boodschap terwijl je in contact met Kamerleden juist begrip 

moet hebben voor hun zorgen. 

Open lobby
Naast het min of meer stille en discrete lobbywerk is er ook 

een vorm van open lobby. En die kennen we in het Vastgoed 

allemaal. Dan heb je het over Cannes, Provada, Expo Real. 

Maar ook over de voetbalwedstrijden en zeilevents. Lobbyisten 

bereiden dat vaak voor. Zorgen dat de juiste mensen komen 

en dat er een goede sfeer heerst. Het relatiebeheer en de fun 

is maar een onderdeel. Ook bij deze events heeft iedereen in 

meer of mindere mate bewust een lobbydoel. Hoe scherper 

de organisatie dat voor ogen heeft hoe groter het effect. 

Bij een familiebedrijf is dat vaak goed geborgd. Voor grote 

overheidsorganisaties, weet Jasper uit ervaring, is dat nog een 

hele opgave. Een lobbyist bepaalt met de directie het lobbydoel 

en moet ook zorgen dat de organisatie hieraan haar bijdrage 

levert. Ook in het netwerk van de werkvloer kunnen lobbydoelen 

goed gerealiseerd worden als iedereen zich hiervan bewust is. 

In Rotterdam hebben wethouders veel contact met ministers en 

kamerleden, beleidsmedewerkers van de stad met hun collega’s 

op het departement. Elke laag spreekt daarin zijn eigen taal en 

heeft zijn eigen mores. Als lobbyist probeer je er voor te zorgen 

dat de boodschap op de gevoelige dossiers vanuit de organisatie 

eensluidend is.

Het is net werk
De harde bel die tijdens ons interview klinkt, betekent dat de 

Kamerleden worden opgeroepen om te gaan stemmen. Veel 

geschuif in het gebouw. Voor mij betekent dit het einde van 

een interessante inkijk in de lobbywereld. En het begin van een 

bezoekje aan de Tweede Kamer. Na de grondige veiligheidscheck 

kan ik schoenen en riem weer aan doen en ben ik nog net op 

tijd om Wilders te horen fulmineren tegen Rutte en Opstelten 

over de laksheid ten aanzien van de veiligheid van Nederland. 

Opstelten wordt verzocht met een hengel langs het kanaal te 

gaan zitten en als ik Wilders zo hoor is hel en verdoemenis 

aanstaande. Maar eenmaal terug in het kamerbankje wordt er 

vrolijk gelachen tussen Pechtold en Wilders over een app-je wat 

kennelijk bij de fractievoorzitters rondging. Het leverde onderling 

veel gegniffel op. Ook politiek is net werk. Leuk om eens mee te 

maken!

Soms wil je direct na 
een nachtdebat een 

Tweede Kamerlid 
opvangen 

om direct zijn 
vragen te kunnen 

beantwoorden

Cannes, Provada en 
Expo Real
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Vastgoed volgens 
de politieke partijen

Voor dit nummer over vastgoed en politiek heeft de MasterClass-redactie vastgoed-
gerelateerde standpunten van de zes grootste politieke partijen in één overzicht gezet.

Als bron zijn de partijprogramma’s en websites gebruikt.
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Alle cititaten komen van de websites van de politieke partijen van maart 2015 en trachten de kern van een standpunt ten aanzien een bepaald thema 

weer te geven (Er zijn soms zinsnedes gebruikt in plaats van de volledige zin).

*    Uit het CDA verkiezingsprogramma 2012-2017 (geen standpunt over ruimtelijke ordening op de website).

**  Uit het verkiezingsprogramma PVV 2012 (geen standpunten op de website).

Volgorde van de partijen op basis van het huidig aantal zetels in de Tweede Kamer.



Wij hebben onze steekproef beperkt tot drie ca-

tegorieën, te weten i) aangenomen wetsvoorstel-

len, ii) geplande/komende wetswijzigingen en iii) 

concept wetsvoorstellen. Het voert te ver om een 

compleet beeld te geven van alle wetsontwikkelin-

gen op vastgoedgebied. Hierna volgt een willekeu-

rige selectie.

Wetswijzigingen per januari 2015
Als het om woonruimte huurrecht gaat, dan wijzen 

wij op het “Besluit van 8 september 2014, houden-

de wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende 

de aanscherping van de energieprestatiecoëffi ciënt 

en de eisen voor thermische isolatie en een wijzi-

ging van het Besluit Huurprijzen woonruimte”, Stb. 

2014, 324. Voor wat betreft verhuur in de sociale 

sector is het volgende van belang: de rekenme-

thodiek om de energieprestatie van een gebouw 

te berekenen is per 1 januari 2015 gewijzigd en 

reeds van toepassing verklaard in het Woningwaar-

deringsstelsel (WWS). Bij verhuur van een woning 

waarvoor het WWS geldt (of kan gelden, namelijk 

vlak boven de liberalisatiegrens) moet een Energie 

Index worden overhandigd aan de huurder. Indien 

dit certifi caat er niet is, kan de huurprijs aanzienlijk 

naar beneden worden bijgesteld. 

Overigens moeten ook (andere) woningen, kanto-

ren en andere gebouwen bij oplevering, verkoop of 

nieuwe verhuur een energielabel hebben. Echter, 

de strafsanctie die aan eigenaren/verhuurders moet 

worden opgelegd bij het niet overhandigen van een 

EL/ECP, is opgenomen in het wetsvoorstel “Her-

ziening Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting”, 

maar die wet is nog niet (althans ten tijde van het 

schrijven van dit artikel) door de Eerste Kamer aan-

genomen. De verwachting is wel dat dat op korte 

termijn zal gebeuren. 

Verder is ook de Huisvestigingswet gewijzigd per 

1 januari 2015, Stb. 2014, 248 (“Wet van 4 juni 

2014, houdende nieuwe regels met betrekking tot 

de verdeling van woonruimte en de samenstel-

ling van de woonruimte voorraad (Huisvestings-

wet 2014”). Nuttig is in dat kader de “Leeswijzer 

Huisvestingswet 2014” van het Ministerie van 

Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Dit do-

cument biedt een overzicht van de verschillende 

bronnen, de wettekst zoals die luidt op 1 januari 

2015 alsmede een artikelsgewijze toelichting. Kort 

gezegd biedt deze wet gemeenten een instrumen-

tarium om in te grijpen in de woonruimteverdeling 

en de samenstelling van de woonruimtevoorraad 

voor het bestrijden van onevenwichtige en on-

rechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope 

woonruimte. Verder biedt de wet de gemeenteraad 

ook de mogelijkheid om een urgentieregeling op 

te stellen indien er geen schaarste is in de desbe-

treffende gemeente. Bij verordening kunnen regels 

worden gesteld, voor de duur van ten hoogste vier 

jaar (een termijn die samenhangt met de zittings-

termijn van de gemeenteraad), met betrekking tot 

woonruimteverdeling van goedkope woonruimte en 

de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Het 

gaat daarbij om huurwoningen en niet om kavels of 

koopwoningen (met uitzondering van de Wadden-

eilanden).

Ook is de Woningwet gewij-

zigd, Stb. 2014, 249 (“Wet van 

4 juni 2014 tot wijziging van de 

Woningwet in verband met het 

versterken van het handhavingsinstrumentarium”). 

In geval van bedreiging van de leefbaarheid, gevaar 

voor de gezondheid of de veiligheid, kan het beheer 

(van een gebouw, erf of terrein) aan een derde 

worden gegeven.

Ten slotte heeft de wetgever een poging onder-

nomen om per 1 januari 2015 de executoriale 

verkoop van onroerende zaken “nieuw” (althans 

meer) leven in te blazen, via “Wet tot wijziging van 

het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en 

het Burgerlijk Wetboek in verband met het trans-

paranter en voor een breder publiek toegankelijk 

maken van de executoriale verkoop van onroerende 

zaken”, Stb. 2014, 352. Het veilen via internet is 

vereenvoudigd en de fysieke aanwezigheid van een 

notaris is niet langer vereist. Speciale aandacht is 

er voor de veilingkoper, meer in het bijzonder die 

van woningen. Ter illustratie: voorafgaand aan de 

veiling dient aan een koper van een tot bewoning 

bestemde onroerende zaak een indicatie gegeven te 

worden van de maximale hoogte van de kosten die 

hem in rekening worden gebracht. Verder zal het 

risico pas overgaan op de koper van een woning bij 

inschrijving van het proces-verbaal in het register. 

Voorheen ging het risico al over op het moment van 

gunning. Overigens is het wel zo dat de veilingvoor-

waarden voortaan ten minste 30 (!) dagen voor-

afgaand aan de veiling bekend gemaakt moeten 

worden via één of meer toegankelijke websites. 

Geplande/komende wetswijzigingen
Vers van de pers is het bij de Tweede Kamer inge-

diende wetsvoorstel (34 148) “Wijziging van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten-

einde de werking van de inschrijving van de koop 

van een registergoed in de openbare registers te 

verbeteren”. Dit wetsvoorstel is eerst ter consulta-

tie gelegd. Artikel 7:3 BW biedt de koper van een 

registergoed de mogelijkheid om zijn koopover-

eenkomst in te schrijven in de openbare registers. 

De Vormerkung geeft de koper gedurende zes 

maanden bescherming tegen bijvoorbeeld faillis-

sement van verkoper en/of beslagen. In praktijk 

bleek echter dat schuldeisers van verkoper door 

derdenbeslag te leggen op de koopsom de leve-

ring aan koper toch konden frustreren. Dit wets-

voorstel beoogt de bescherming van koper te 

herstellen. Overigens kondigde het kabinet in april 

(Onder) het Haagse stof...
Door: Cornélie Arnouts

Denken wij aan Den Haag, dan komen er allerlei gedachten op. 
Het statige Mauritshuis met prachtige werken van Nederlandse 
bodem, gelegen naast de Hofvijver en het Binnenhof. Het 
torentje waar Rutte geregeld nachten doorhaalt omdat één van 
zijn bewindslieden weer eens uit de bocht dreigt te vliegen. Het 
palet aan (concept)wetsvoorstellen, waarvan een aantal het 
soms haalt, maar toch ook geregeld een aantal een stille dood 
dreigt te sterven omdat de “prioriteiten” elders liggen. Welke 
voorstellen haalden het wel, welke niet?

www.internetconsultatie.nl: een nuttige site!
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2013 al aan dat er een Centraal Digitaal Beslagre-

gister zou worden opgericht. Dat register is er nog 

steeds niet. 

Ons oog viel ook op de Novelle Herzieningswet 

toegelaten instellingen volkshuisvesting (33 966). 

Deze novelle wijzigt het wetsvoorstel Herzienings-

wet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32 

769). De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit 

het regeerakkoord “Bruggen slaan” en uit de her-

vormingsagenda voor de woningmarkt van Kabinet 

Rutte II. De aanpassingen betreffen: concentratie 

kerntaken van toegelaten instellingen en de fi nan-

ciering van activiteiten, versterking van de positie 

van gemeenten richting toegelaten instellingen en 

vormgeving van het toezicht op toegelaten instel-

lingen. De plenaire behandeling van het wetsvoor-

stel door de Eerste Kamer, gezamenlijk met het 

oorspronkelijke wetsvoorstel, vond plaats op 10 

maart jl., de stemming op 17 maart jl. De beoogde 

ingangsdatum is 1 juli a.s..

De website van de Raad van State (aanhangige 

adviezen) leert dat onder meer de volgende advies-

aanvraag voorligt aan de Raad van State: “Ont-

werpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen 

woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel 

in verband met de introductie van de waarde op 

grond van de Wet waardering Onroerende zaken)”. 

Bij sociale verhuur (van woningen) wordt het WWS 

(puntensysteem) gebruikt om een redelijke huur-

prijs voor een woning vast te stellen en huurders 

te beschermen tegen excessieve huurprijzen. Het 

stelsel kent punten toe aan kwaliteitskenmerken op 

basis waarvan een maximum huurprijs kan worden 

bepaald. Subjectieve voorkeuren voor bepaalde 

kwaliteitskenmerken werden niet in het stelsel ge-

waardeerd. Het opnemen van de schaarstepunten 

(Donner-punten) kwam hier gedeeltelijk aan tege-

moet. Maar daarbij ging het om waardering op re-

gioniveau, terwijl volgens de memorie van toelich-

ting behoefte is aan een waardering op het niveau 

van (de locatie van) de individuele woning. Om die 

reden krijgt de WOZ-waarde een rol. 

Ook komt het voor dat een (initiatief) wetsvoorstel 

onder een steeds dikkere laag stof wordt bedolven. 

Herinnert u zich nog het Initiatiefvoorstel Gesthui-

zen, Smeets, Blanksma- Van den Heuvel en Van 

Gent Verbetering huurbescherming huurders van 

bedrijfsruimte (33 018)? Het wetsvoorstel beoogde 

de opzeggingsgrond “dringend eigen gebruik” 

(zoals renovatie) van verhuurder fors in te perken. 

Het laatste verslag (Tweede Kamer) dateert van 18 

december 2012.

Concept wetsvoorstellen
Met enige regelmaat worden voorgestelde regelin-

gen bij het publiek “in de week gelegd” via publi-

catie op www.internetconsultatie.nl. Op 9 oktober 

2014 is een regeling ter consultatie gelegd die 

voorziet in een uitbreiding van de mogelijkheden 

tot tijdelijke verhuur, “Wijziging van Boek 7 van het 

Burgerlijk Wetboek en de Leegstandwet (uitbreiding 

van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik 

en uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke 

verhuur”) . Het doel van de regeling is doorstro-

ming van de markt van huurwoningen. Kort gezegd 

wordt het aantal opzeggingsgronden (althans de 

invulling daarvan) voor de verhuurder van woon-

ruimte verruimd, wordt een huurcontract voor een 

termijn van twee jaar of korter ingevoerd en wordt 

de Leegstandwet uitgebreid met een nieuwe ca-

tegorie, namelijk te koop staande huurwoningen. 

Gestreefd wordt, volgens de concept memorie van 

toelichting, naar invoering per 1 juli 2015.

Eind oktober 2014 is ter consultatie gelegd een 

wetsvoorstel dat strekt tot “Wijziging van de Uit-

voeringswet huurprijzen woonruimte in verband 

met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder 

mogelijk een energieprestatievergoeding overeen te 

komen”. Beoogd wordt de verhuurder meer zeker-

heid te geven over hetgeen hij bij huurder als ener-

gieprestatievergoeding in redelijkheid in rekening 

mag brengen, anderzijds wordt huurder beschermd 

tegen een te hoge vergoeding die hij voor de ge-

leverde energieprestatie aan zijn verhuurder moet 

betalen. Op de website (www.internetconsultatie.nl) 

is een consultatieverslag gepubliceerd van de be-

langrijkste reacties en zou het wetsvoorstel op een 

aantal punten zijn verduidelijkt. 

In de zomer van 2014 is een regeling voorgesteld 

die ziet in het gelijktrekken van de positie van 

kamerhuurders met die van huurders van andere 

woonruimte met het oog op de bemiddelingskos-

ten (“Wijziging van het vierde lid van artikel 417 

van Boek 7 van het Burgerlijk 

Wetboek (dubbele bemidde-

lingskosten”). Artikel 7:417 

BW bepaalt dat als een be-

middelaar zowel voor de 

huurder als voor verhuurder 

optreedt, de bemiddelings-

kosten voor rekening van de 

verhuurder komen, tenzij het om kamerverhuur 

gaat. Er is geen reden meer om de huurder(s) van 

kamers anders te behandelen, aldus de minister. 

Volgens het Ondernemingsplein (een informatie 

website van de overheid) is de beoogde ingangs-

datum 1 januari 2016. 

In praktijk is het overigens nog wel eens lastig om 

vast te stellen wanneer een bemiddelaar optreedt 

voor zowel verhuurder als huurder. Om die reden 

verdient het vermelding dat een kantonrechter (uit 

Den Haag) een prejudiciële vraag aan de Hoge 

Raad heeft voorgelegd, namelijk kwalifi ceert een 

overeenkomst waarbij de verhuurder met huurbe-

middelaar is overeengekomen dat de verhuurder 

gratis op een website van de huurbemiddelaar zijn 

woning mag plaatsen als een overeenkomst waar-

voor artikel 7:417 lid 4 BW geldt. 

Ook het concept wetsvoorstel Consumentenkre-

dieten, goederenkrediet en geldlening lijkt sinds 

2011 een stille dood te sterven. De concept rege-

ling beoogde onder meer nieuwe regels voor huur-

koop van onroerende zaken (waaronder huurkoop 

van woonruimte) te introduceren (“Aanvulling van 

Boek 7 BW met een nieuwe afdeling 7.2A.2 en met 

de nieuwe titels 7.2B en 7.2C”). Het gaat daarbij 

om een alternatieve manier van fi nancieren, waar 

volgens de minister blijkens de toelichting behoefte 

aan zou zijn. Toch is het sinds de consultatieronde 

in het najaar van 2011 verdacht stil gebleven.

Wij hebben met deze bijdrage een kijkje in de 

Haagse (wetgevings)keuken willen geven. Het 

verdient zeker aanbeveling om de website www.

internetconsultatie.nl in de gaten te houden (en/of 

een gratis attendering voor bepaalde onderwerpen 

in te stellen). Via een inspraakreactie kan iedere ge-

interesseerde partij zijn of haar mening geven over 

ter consultatie gelegde concept wetsvoorstellen. En 

zo heeft een ieder de mogelijkheid om het Haagse 

gerecht van zijn of haar “geheim” te voorzien.

wisselende 
prioriteiten
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Maar toch, er is waarschijnlijk geen andere 

marktsector waar publiek en privaat zo nauw 

verknoopt zijn en er zoveel zo intensief en zo 

langdurig wordt samengewerkt. Denk aan de 

bouw van grootschalige woningbouwlocaties, 

maar ook aan de vele omvangrijke 

binnenstedelijke (her)ontwikkelingen. Zeker, 

de houding aan de kant van de overheid is de 

afgelopen jaren veranderd, maar op lokaal niveau 

begint nog steeds elke nieuwe ontwikkeling, 

herontwikkeling, transformatie of verandering in 

gebruik met een gesprek met het bevoegd gezag!

De afgelopen decennia lag het publieke 

belang vooral in het geleiden van de groei. 

Dankzij bevolkingsgroei, huishoudensgroei en 

economische groei was er lange tijd een haast 

niet te verzadigen vraag naar nieuw vastgoed. 

Uiteraard met de nodige schommelingen 

als gevolg van de conjunctuur. Het publieke 

bestuur moest vaak alle zeilen bijzetten om 

op tijd voldoende ruimte vrij te maken voor 

de ontwikkeling van nieuw vastgoed in allerlei 

hoedanigheden, verschijningsvormen en 

gebruiksvormen. Voor een deel was dat ook een 

verdelingsvraagstuk. Het ruimtelijk geleiden 

van de groei werd voornamelijk centraal, 

landelijk aangestuurd en werd door provincies, 

gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen 

uitgevoerd. Het beleid was primair gericht 

op nieuw vastgoed. Ouder vastgoed van wat 

mindere kwaliteit werd opgenomen door minder 

kapitaalkrachtige partijen, maar bleef gebruikt 

en rendement opleveren. 

Nu de groei van de bevolking afneemt en 

regionaal steeds sterker verschilt, de participatie 

van de beroepsbevolking minder snel groeit 

en mede daardoor ook de economische groei 

minder sterk is wordt het begeleiden van de 

ruimtelijke groei steeds minder een nationaal 

belang. Vandaar dat enige jaren geleden een 

decentralisatie richting provincies en gemeenten 

is ingezet, onder het motto “Decentraal wat kan, 

centraal wat moet”. Die geleidelijke overgang 

van sterke groei richting een bevolking die 

meer in evenwicht raakt, leidt er ook toe dat 

het wat oudere vastgoed dat leegkomt minder 

gemakkelijk wordt opgenomen. Dat wordt nog 

eens versterkt door de crisis. Op lokaal niveau 

ontstaat in veel regio’s druk om nieuwbouw 

(ook binnenstedelijk) af te remmen, omdat in 

de beleving van de eigenaren dat vooral tot 

waardedaling van het bestaande vastgoed 

leidt. Toegeven aan dat korte termijn belang, 

leidt echter tot een rem op vernieuwing en 

ondernemerschap en uiteindelijk tot stagnatie 

en verval. De uitdaging waar de politiek zich 

in toenemende mate voor geplaatst ziet is de 

economische dynamiek ruimtelijk te faciliteren 

(grotendeels binnen bestaand stedelijk gebied) 

en de vervalspiraal van verouderd vastgoed 

in goede banen te geleiden, zodat naast 

herontwikkeling en transformatie, de door 

sloop vrijkomende ruimte voor nieuwe functies 

benut kan worden. Niet gemakkelijk, omdat het 

populistisch “stop de nieuwbouw” steeds meer 

stemmen oplevert.

Jan Fokkema

directeur NEPROM

Vastgoed en politiek: 
populisme ligt op de loer!

Door: Jan Fokkema

De ruimtelijke inrichting van ons land is een bij uitstek politiek 
onderwerp. Vastgoed, in de vorm van woningen, winkels, kantoren 
andere gebouwen raakt altijd aan het publieke belang. Omdat 
vastgoed voor lange tijd het gebruik en de beleving van de ruimte 
in sterke mate bepaalt, bemoeit de overheid zich hiermee. Spill-
over effecten van het gebruik van vastgoed versterken dat nog 
eens. De NEPROM is van oudsher dan ook gewend om zich in haar 
acties op overheden te richten. Vaak op het rijk, maar als gevolg 
van de decentralisatie van veel beleid in toenemende mate ook 
op provincies en gemeenten. Gelukkig vinden we als NEPROM ook 
daar vaak een luisterend oor, hoewel dat beslist niet wil zeggen 
dat al onze wensen ingewilligd worden.

Toegeven aan korte 
termijn belangen leidt tot 

stagnatie en verval

Jan Fokkema
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Een ambitieus gesprek
Het is behoorlijk ambitieus om te veronderstellen dat in een zeer 

beperkt tijdsbestek, zeg de tijd die nodig is om in een taxi van A naar 

B te rijden, een journalistiek voldragen artikel kan worden geschreven 

over politiek en vastgoedsubsidies. Niettemin wordt een dappere 

poging ondernomen en aan Arnoud Boot gevraagd hoe belangrijk 

vastgoedgerelateerde subsidies zijn voor de politiek. Boot pareert 

de vraag door de wedervraag te stellen wat subsidies zijn, want dat 

kan van alles zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld geldstromen beschikbaar 

worden gesteld voor de huisvesting van verpleegsters in Amsterdam 

omdat zij op tijd op hun werk moeten zijn. Maar de huisvesting in 

Amsterdam is niet gericht op het inkomen van een verpleegster. In 

algemene zin, waar schaarste is in bepaalde gebieden, huisvesting 

in verhouding onbetaalbaar is en daar beroepen gehuisvest moeten 

worden, moet dus iets geregeld worden waardoor huisvesting 

toegankelijk wordt gemaakt. Noem dat subsidies.

Een ander voorbeeld, wat verder ver van huis weliswaar, maar ter 

ondersteuning treffend: de Universiteit van Stanford in California, 

bij San Francisco, waar nooit een Universiteit zou kunnen floreren 

als de huisvesting van professoren niet gesubsidieerd zou zijn. 

De aanwezigheid van de Universiteit heeft ook zijn weerslag 

op de lokale economie, op de werkgelegenheid. Maar ook op 

de vestiging van high-tech bedrijven in de nabijheid en het 

ontstaan van Silicon Valley. Waar het in Nederland om publieke 

financiering gaat, financiert Stanford, als private Universiteit 

huisvestingsarrangementen die als semi privaat kunnen 

worden aangemerkt. Private financiering kan in deze worden 

beschouwd als het falen van de markt, in de zin dat noodzakelijke 

economische activiteiten bepaalde financiële ondersteuning nodig 

hebben om te kunnen worden ondernomen.

Een ander soort financiële ondersteuning is bijvoorbeeld de 

aftrek van rente vóór belasting waardoor minder belasting 

wordt betaald, een soort subsidie waar geen enkele noodzaak 

toe bestaat. Denk daarbij aan hypotheekrenteaftrek. Om deze 

aftrekmogelijkheden te beperken is een aanpassing van het 

belastingstelsel nodig.

Vastgoedsubsidies, 
een politiek instrumentarium

Een visionaire bespiegeling op de rol en inzet van 
vastgoedgerelateerde subsidies door de politiek

Door: Ate Wijdeveld

De politiek bedient zich voor het versterken van de 
economie, het realiseren van partijprogramma’s, het 
richting geven aan politieke ambities en het sturen 
op de vastgoedmarkt, van vastgoedgerelateerde 
subsidies. Staat de continuïteit hiervan onder druk?
Aan Arnoud Boot, professor van de faculteit 
Corporate Finance and Financial Markets van de 
Universiteit van Amsterdam, wordt gevraagd enkele 
mogelijk toekomstige ontwikkelingen te schetsen.

There is a Pot of Gold at the end of the Rainbow …

In Nederland is sprake 
van een behoorlijke politieke 

versnippering
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Als het gaat om het verstrekken van subsidies voor de sociale 

woningbouw kan weer een hele andere discussie worden 

gevoerd. De maatschappij vindt dat iedereen in een woning van 

een zekere basiskwaliteit zou moeten kunnen wonen. Vanuit die 

maatschappelijke gedachte valt er iets te zeggen voor een voucher, 

waarmee iedereen zich huisvesting van minimale kwaliteit kan 

veroorloven. De publieke doelstelling is dat iedereen op dat minimum 

niveau moet kunnen wonen, desnoods door het verstrekken van een 

voorziening. Maar de mate waarin je daar generieke voorzieningen 

voor wil inzetten, daarover verschillen de politieke partijen van 

mening. Sommige partijen zullen de bijstand als ultiem vangnet 

aanmerken en als de gevraagde huisvesting alleen in Oost Nederland 

geboden wordt, dan moet men maar daar naar toe verhuizen.

Zijn die subsidies niet erg politiek gevoelig 
waardoor continuïteit nauwelijks is 
gewaarborgd?
Boot geeft aan dat er in Nederland sprake van een behoorlijke 

politieke versnippering, nu je voor de vorming van een kabinet 

minimaal drie of vier partijen nodig hebt. Dat heeft volgens Boot 

tot gevolg dat grote veranderingen niet erg waarschijnlijk zijn. 

Financiële geldstromen en subsidies fluctueren hierdoor zeer 

gematigd en voeden de suggestie van continuïteit. De enige reden 

van grote veranderingen in geldstromen was de crisis van de 

afgelopen jaren.

Kunnen politieke partijen zich, waar het 
subsidies betreft, nog wel onderscheiden van 
elkaar?
Wat Boot betreft kan dat en gebeurt dat ook nog steeds, maar de 

verschillen zijn, in het spectrum van de middenpartijen van PvdA, 

Groen Links tot VVD, beperkt. Partijen aan de linkerkant zullen 

bijvoorbeeld van mening zijn dat woningcorporaties een brede 

missie moeten hebben want dat leidt tot stedelijke vernieuwing 

met meer diversiteit in de wijken. En die verheffende missie wordt 

gesteund met maatschappelijk geld, wat in feite gewoon subsidies 

zijn. Partijen aan de rechterkant daarentegen zullen geneigd zijn 

om corporaties hele enge missies te geven en zullen aangeven dat 

corporaties alleen maar bedoeld zijn om diegene te huisvesten 

die niet zelf kunnen voorzien in adequate huisvesting (analoog 

aan Stef Blok). Politieke partijen verschillen dus ten opzichte van 

elkaar door de wijze waarop in de maatschappij wordt gestuurd 

door het inzetten van subsidies. Politieke partijen zetten het 

instrumentarium van subsidies in om partijdoelstellingen te 

kunnen realiseren.

Zonder subsidies geen gezonde vastgoedmarkt?
Het thema subsidies zou je met recht kunnen vervangen door de 

term overheidsbemoeienis door de politiek. Er is zoveel overheid 

en politieke bemoeienis dat er nauwelijks nog sprake is van een 

woningmarkt in brede zin, eigenlijk kun je dat niet eens meer 

een ‘markt’ noemen. De vraag ligt dus voor hoe je meer markt 

zou kunnen maken van de woningmarkt. Dat zou bijvoorbeeld 

kunnen door de woningcorporaties op te heffen en het instrument Minder generieke subsidies
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huurtoeslag te versterken. Dit laatste door de feitelijke doelgroep 

met vouchers toegang tot de woningmarkt te verschaffen. In feite 

gaan we daarbij van objectsubsidies (voor rechtspersonen) naar 

subjectsubsidies (voor mensen). Dus geen generieke subsidies 

meer voor woningcorporaties, maar actieve positionering 

van doelgroepen op de vrije markt. Daarmee heb je de markt 

geliberaliseerd.

Aan de ene kant verschillen politieke partijen van mening over 

wat je met de woningmarkt moet, met discussies over de rol 

van woningcorporaties, discussies over de versobering van de 

huurtoeslag, discussies over bouwen en Ruimtelijke Ordening, etc. 

Aan de andere kant stemde de Eerste Kamer op 18 maart 2015, 

één dag voor de Provinciale Statenverkiezingen, in met de nieuwe 

Woningwet. Los van enkele nadere uitwerkingen is dit het nieuwe, 

toekomstige sturingskader voor de woningmarkt.

Subsidies in de toekomst
Boot is uitgesproken als het gaat om de rol en inzet van subsidies 

in de toekomst. Als gezegd, meer persoonsgebonden subsidies, 

minder generieke subsidies. Dit is ook de algemene discussie in 

de maatschappij. Maar wat je ook wil wijzigen aan subsidies, 

je zult dat allemaal zorgvuldig moeten doen, omdat er altijd 

lange overgangsperiodes zijn. De huizen die er staan, zullen er 

nog lang blijven staan. En ook al zijn er te weinig huizen in het 

middensegment of te weinig in het lage segment, voordat de 

woningvoorraad ingrijpend wijzigt ben je zo vijfentwintig jaar 

verder. De ruimhartige subsidies in het verleden hebben met 

zich gebracht dat er dure huizen zijn gebouwd. En als je die 

ruimhartige subsidies nu rücksichtslos zou afschaffen, hebben al 

die mensen een probleem. Transitieperiodes vragen om beleid wat 

je misschien liever niet zou willen. Maar ook daarin verschillen 

politieke partijen. Zo zullen de linkse partijen de pijn die in 

transitieperiodes ontstaat serieuzer nemen dan de partijen aan 

de rechterkant van het politieke spectrum. Rechtse partijen sturen 

eerder aan op verhuizen, op snelle transitie, op sneller resultaat, 

linkse partijen zullen de sociale verankering in de wijk of regio 

meer benadrukken en zeggen: je kunt oude bomen niet zomaar 

verplaatsen. Je ziet bij partijen dan ook vooral verschillen in de 

sociale factor, in het sociale element. Daarbij, elke verandering van 

de woningmarkt kost heel veel tijd. Neem de hypotheekrenteaftrek 

met een vermindering van 0,5% per jaar, en dat twintig jaar lang. 

Dat had iets sneller gekund, maar hoe dan ook wel geleidelijk, 

anders zou dit een te grote impact hebben op de huizenprijzen. 

Politieke partijen kunnen de lijnen uitzetten, maar linksom of 

rechtsom, het onmiddellijke profijt, is altijd beperkt.

Samenvattende conclusie
Een samenvattende conclusie van deze bespiegelingen door 

Boot zou kunnen zijn dat, zowel de wenselijke huisvesting van 

doelgroepen aan de voorkant (de verpleegsters) als de noodzakelijke 

transitie aan de achterkant (andere woningvoorraad), vragen om 

fi nanciële stimulering, ondersteuning en sturing door de overheid. 

Noem het sturing met middelen, noem het subjectsubsidies, noem 

het overheidsbemoeienis, de geldstromen vanuit de overheid 

kunnen en zullen niet zomaar worden gestopt. Ook al verschillen 

politieke partijen qua invulling en uitvoering op dat punt behoorlijk 

van elkaar, de tendens is: minder generieke subsidies, maar meer 

persoonsgerichte, situationele subsidies, gericht op mensen die het 

echt nodig hebben.

Ergo, de aard van de subsidies zal misschien in de toekomst 

wijzigen, ze waren er altijd al, ze zijn er nu nog steeds, en ze 

zullen er ook in de toekomst blijven.

Ofwel, het geheim van die ‘Pot of Gold at The End of The Rainbow. 

Je kunt oude bomen niet 
zomaar verplaatsen

Arnoud Boot foto: Alexander Sporre
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De vraag is echter: waar blijft al dat talent na 

19:00 uur, oftewel is er voldoende woonruimte? 

Daar knelt het. Nog los van de vraag of young 

professionals principieel niet liever kiezen voor 

de flexibiliteit van huren, wordt hun keuze vaak 

in die richting gedwongen door het gebrek aan 

betaalbare koopwoningen in de stad en het 

groeiend aandeel eigen geld dat bij de koop van 

een woning ingebracht moet worden. Een sociale 

huurwoning voor deze groep is al helemaal een 

illusie, dus bestaat ook vanuit dit perspectief 

dringende behoefte aan veel middeldure vrije 

sector huurwoningen. Gemeentelijk beleid 

met betrekking tot het aanwijzen van een 

minimumpercentage vrije sector huurwoningen in 

projecten ontbreekt echter doorgaans. 

Gegeven het feit dat een belegger die een 

bescheiden 4,0-4,5% direct rendement op zijn 

investering wil maken, voor een huurwoning niet 

dezelfde prijs kan betalen als een consument 

koper, althans niet als de woonlasten van 

de huurder nog enigszins moeten kunnen 

concurreren met die van een vergelijkbare koper, 

helpt dit niet om de bouw van huurwoningen te 

stimuleren. Sterker nog, nu de koopmarkt weer 

voorzichtig aantrekt worden ook door gemeenten 

zelf weer tenders uitgeschreven voor bouwgrond, 

waarbij de hoogste bieding een belangrijk of 

zelfs maatgevend criterium is. 

Begrijpelijk, ook de gemeente moet zijn 

huishoudboekje op orde brengen, maar kansloos 

voor de belegger. Als gemeenten echt werk 

willen maken van het aantrekken en vasthouden 

van talent, dan kan het faciliteren van voldoende 

woonruimte in de middeldure huursector niet los 

gezien worden van het totale stimuleringspakket. 

Zeker wanneer het gaat om eigen gronden van 

de gemeente, betekent dit de keuze tussen 

maximale opbrengsten nu of werken aan de stad 

van de toekomst. Niets nieuws, de Romeinen 

riepen zo’n 200 jaar voor Christus al dat de kost 

voor de baat moest uitgaan: necesse est facere 

sumptum, qui quaerit lucrum. Voor hun tijd 

waren dit toch uitstekende stedenbouwers.

Allard van Spaandonk is Directeur 

Bouwinvest Nederland. 

Voor de volgende column geeft hij graag 

het woord aan Hans Touw van Vesteda.

De kost gaat voor de baat
Door: Allard van Spaandonk

Verdergaande urbanisatie is ook in Nederland een feit. 
Gemeenten in met name de Randstad doen daarom hun 
uiterste best om ( jong) talent aan zich te binden. Zij vormen 
immers de motor van de economie. Zo gaat Amsterdam ruim 
E 5 mln investeren om tot de top-3 van Europese start-up-
steden te gaan behoren en heeft Rotterdam sinds 2010 zijn 
programma ‘Werken aan talent en ondernemen’. De aanpak 
van dergelijke programma’s richt zich op zaken als versterking 
van onderwijs en economische structuur en op het creëren van 
aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden voor bedrijven. 

Doorgeefcolumn

De DAEB en niet-DAEB 
portefeuilles zijn gebaat 

bij een verschillende 
strategie

 

Allard van Spaandonk
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