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Ga voor
zekerheid!

Kies voor het SCVM keurmerk!

De Stichting Certificering voor Makelaars
en taxateurs is een kwaliteitsregister voor
vakbekwame makelaars en taxateurs. In het
SCVM register staan alleen gecertificeerde makelaars en taxateurs ingeschreven
die beschikken over het geaccrediteerde
DNV-certificaat van vakbekwaamheid (ISO
17024). Kundige, betrouwbare makelaars
en taxateurs die gegarandeerd kwaliteit
leveren.

No Nonsense

W

We worden op dit moment links en rechts om de oren gemept met slecht
nieuws. De kredietcrisis is van een bankencrisis verworden tot een eurocrisis.
Een triple A status is voor menig land geen vanzelfsprekendheid meer. De
kans op een recessie en de zo gevreesde ‘double dip’ dreigt. Ik vraag u; Is dit
paniekvoetbal? Zijn het doemscenario’s? Of is het gevoel voor realiteit? Zoals
gewoonlijk zal ook hier de waarheid in het midden liggen.

Het glas is halfvol
Minister Verhagen van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie waarschuwt dat de
onrust over Europa vat krijgt op de Nederlandse economie. Het consumentenvertrouwen
is laag, de onzekerheid groot. Het Sociaal en
Cultureel Planbureau heeft een rapportage uitgegeven met de veelzeggende titel ‘Donkere
wolken boven Nederlandse samenleving’. Die
titel verwoordt het sentiment dat in Nederland
leeft; 65% vindt dat het met Nederland de verkeerde kant uitgaat. De koopkracht is gedaald.
De werkloosheid is toegenomen. Bij 15% van de
Nederlanders is de waarde van de woning lager
dan de hypotheek.
Maar we lijden het meest door het lijden dat
we vrezen. Nederlanders geven het leven nog
steeds een 7,8. Onze werkloosheid is nog steeds
de laagste van Europa. En als het op een hoge
kwaliteit van leven aankomt, staan we in Europa op de zesde plaats. Het Waarborgfonds
Eigen Woningen (WEW) kan in het meest denkbeeldige scenario geschetst voor 2012 gewoon
alle schades uitbetalen, zonder dat dit ten koste
gaat van de omvang van de reserves van WEW.
Dat neemt uiteraard niet weg dat een restschuld buitengewoon vervelend is als er (gedwongen) verkocht moet worden of de hypotheek moet worden over gesloten.
Natuurlijk is het een gegeven dat we in zwaar
weer zitten. Maar dat betekent niet dat we de
zeilen moeten laten zakken en de wind vrij spel
moeten geven. Niet zeilen is kiezen voor stuurloos ronddobberen en water maken. En ook een
veilige haven opzoeken is kiezen voor stilstand.
Dus juist nu moet de makelaar/taxateur zichzelf opnieuw uitvinden. Blijf innoveren, wees
flexibel, kijk eens goed naar uw verdienmodel,

gebruik uw netwerk en breidt het verder uit,
omarm de social media, zoek de gaten in de
markt. Kortom, blijf zeilen.
De situatie van voor de crisis komt niet meer
terug. Dat is een gegeven waarmee we moeten
leren werken. Zo zal risicobeheersing een grotere rol gaan spelen. Gelukkig zijn er voor de hypotheekmarkt indicaties dat de AFM en de banken
werken aan een raamwerk waarin maatwerk
wel mogelijk is. Dat zou de woningmarkt weer
een duw in de goede richting kunnen geven.
Realistisch? Minister Donner zei onlangs in een
interview dat het herinrichten van de woningmarkt iets is voor dromers en wetenschappers.
Laat mij dan die dromer zijn die zich in 2012 opnieuw inzet voor dat integrale hervormingsplan
dat eindelijk gestalte moet krijgen. De wetenschappers, banken, diverse belangen- en brancheorganisaties moeten toch in staat zijn een
plan te produceren met draagvlak en visie? Een
plan dat tot duidelijkheid bij de Nederlandse
woonconsument leidt en zo goed is dat een minister van Binnenlandse zaken er niet meer om
heen kan. Ik hef het glas op 2012. Een jaar waarin
we ons als VBO-makelaars onder moeilijke omstandigheden onderscheiden en vernieuwen.
Een jaar van creativiteit en innovatie. Wat mij
betreft is het glas halfvol.

Ed Hamming
Voorzitter VBO Makelaar
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factoren die transformatie in de weg
staan.

Bloemkoolwijken
Het
notariaat
hebben creatieve
makelaars nodig

Bloemkoolwijken. Verdwaalwijken.
Doolhofwijken. Macaroniwijken.
De bekende woonerfwijken uit
de jaren 70 en 80 hebben weinig
vleiende bijnamen. Deels ten
onrechte, zo meent onder andere
wethouder Edo Haan uit Zoetermeer.
Diverse onderzoeken hebben
blootgelegd wat de pijnpunten zijn
en waar de kansen liggen.
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Actueel

Transformatie kantoren
naar woningen: niet
eenvoudig, maar het
kan wél!

E

Er moeten meer leegstaande kantoren worden getransformeerd tot woningen,
en in de praktijk is dat in principe heel goed haalbaar. Er zijn alleen nog te
veel belemmerende factoren die transformatie in de weg staan: een te hoge
boekwaarde c.q. vraagprijs én ingewikkelde, tijdrovende gemeentelijke
processen. Minister Piet Hein Donner wil daar wat aan doen, zo blijkt uit het
rapport ‘Transformatie van kantoren gaat niet vanzelf’, dat de minister onlangs
naar de Tweede Kamer stuurde. Het rapport is opgesteld door Stichting Bouw
Research (SBR). De belangrijkste conclusie: transformatie van leegstaande
kantoren naar definitieve of tijdelijke woonruimte is bij de meeste projecten een
haalbare optie.

Donner wil allereerst de bouwvoorschriften versoepelen. Dat is nodig omdat nieuwe woningen moeten voldoen
aan het – ook al nieuwe – Bouwbesluit.
Voor kantoren die in een grijs verleden
zijn gebouwd, zijn die voorschriften vaak
te hoog gegrepen; de voorschriften zijn
in de loop der jaren veel strenger geworden. Gemeenten kunnen weliswaar daar
nu al ontheffing voor verlenen, maar
Donner wil die verplichting geheel wegnemen. De aangepaste wet treedt volgend jaar in werking, heeft de minister
beloofd.
Behalve de versoepeling van de bouwvoorschriften, ziet Donner ook kansen
als het gaat om ‘onorthodoxe maatregelen’. In het rapport worden enkele
van die maatregelen genoemd. Zo was
in Den Haag en Eindhoven sprake van

6

een ‘ruiloptie’ om locaties voor transformatie vrij te geven. Ook werden in Den
Haag ‘solids’, waarbij het per definitie
gaat om nieuwbouw, in een bestaand
gebouw gepland. Amsterdam heeft zelfs
al een voorschotje op de te versoepelen
bouwvoorschriften genomen. In Nieuwegein bood de gemeente eigenaren
een planstudie aan om het gebouw in
beeld te brengen, en in Rotterdam werd
een creatieve oplossing bedacht voor de
parkeernorm: transformatie was alleen
voor bewoners zonder auto.

Afwaarderen?

Leegstand van kantoren is een groot
probleem, vooral in Amsterdam en omstreken, maar ook in andere gebieden.
Inmiddels staat er in Nederland 7 miljoen m2 aan kantoren leeg. Hier zullen
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door de bezuinigingen bij overheden en
bedrijven en daarnaast het toenemende
thuiswerken nog vele miljoenen vierkante meters aan worden toegevoegd.
Deskundigen gaan uit van een groei van
de structurele leegstand naar minimaal
25%, oftewel ruim 10 miljoen m2, binnen
5 jaar.
In Amsterdam staat 1,4 miljoen vierkante
meter kantoorruimte leeg; dat is 18%
van de totale voorraad in de stad. Een
flink deel daarvan staat al jaren leeg en
die panden kunnen in feite worden afgeschreven. Echter: veel eigenaren vinden
het aantrekkelijker om de kantoren leeg
te laten. De waarde van kantoorpanden
is hoger dan die van woningen of bedrijfsterreinen, zodat ze de panden liever
als kantoren in hun boekhouding hebben staan. Ze zullen daarom de nodige
prikkels moeten krijgen om hun verlies
te nemen. Voor ideeën als verlaging van
het btw-tarief van 19 naar 6% voor de
ombouw van kantoorpanden naar woningen én beperking van de fiscale aftrekbaarheid van leegstaande kantoorpanden, voelt het kabinet niet veel. Zij

V.l.n.r.: Ir. P. van Loosbroek en mevrouw A. Rakhorst BBA
onze huishoudens (naar 1,7 mensen per
adres) zal afnemen. Dit is hét moment
om het duurzaam herbestemmen van
bestaande gebouwen met de hoogste
prioriteit aan te pakken. Daarvoor moeten wel besluiten worden genomen die
niet altijd zijn gebaseerd op een volledige consensus of wat ‘de gevestigde
orde’ wenst. Waar het in feite om gaat,

“We hebben genoeg gebouwen om iedereen tot 2025
een dak boven het hoofd te bieden. En als we het
hergebruik goed aanpakken, is er ook ruimte genoeg
voor de generaties daarna”, aldus Rakhorst
stelt dat de overheidsfinanciën dit soort
prikkels niet toelaat. Er is nóg een probleem: veel verouderde kantoorpanden
staan aan de rand van de stad. Daardoor
zijn ze niet geschikt voor wonen. Donner
denkt dat uiteindelijk maar 10 à 20% van
de leegstaande kantoren geschikt is voor
transformatie naar woningen.
Anne-Marie Rakhorst, directeur van
Search Ingenieursbureau, is het daar niet
mee eens: “We hebben genoeg gebouwen om iedereen tot 2025 een dak boven
het hoofd te bieden. En als we het hergebruik goed aanpakken, is er ook ruimte
genoeg voor de generaties daarna. Zeker als je meerekent dat de vraag naar
bebouwde vierkante meters door het
vergrijzingseffect (waardoor de beroepsbevolking afneemt), Het Nieuwe Werken
en de veranderende samenstelling van

is het voorkómen van snel optredende
schaarste en het inperken van de economische risico’s die verbonden zijn aan
het verder oplopen van de leegstand.”

“Complex, maar het kan wél!”

In Nieuwegein wordt het bewijs geleverd dat er – met de nodige goede wil
én creativiteit – heel wat mogelijk is. De
gemeente Nieuwegein wil de leegstand
van kantoren aanpakken, want in de
Utrechtse gemeente staat nu ongeveer
32% van alle kantoorruimte leeg. Samen met marktpartijen, maatschappelijke partners en de provincie Utrecht
werkt de gemeente aan het terugdringen van die leegstand; bijvoorbeeld
door transformaties van de panden naar
ruimten met andere functies. Een leegstaand kantoorpand aan de Veenwal

wordt binnenkort omgevormd naar 34
voordelige starterswoningen (koopprijs:
85.000 euro) die de naam ‘Geinzicht’
gaan dragen. De verkoop van de woningen is inmiddels gestart, en binnen een
maand was 40% van de appartementen
verkocht.
Architect Pascal van Loosbroek (medeeigenaar van Loosbroek Architecten BV
in Tiel) tekende voor het ontwerp van
‘Geinzicht’. Hij vertelt: “De woningen
moeten voldoen aan de eisen die aan
nieuwbouw worden gesteld. Een aantal
van die eisen is in het Bouwbesluit 2012
versoepeld, waaronder de normen voor
geluidsisolatie tussen de appartementen. Daarnaast moet worden voldaan
aan normen op het gebied van gevelkwaliteit, toetreding van daglicht en het
geluidsniveau vanaf de straat.
Als architect kijk je op de eerste plaats
naar de bouwkundige en de ruimtelijke
kwaliteit van de panden. Ook de toekomstplannen voor de locatie zijn een
belangrijk punt van overweging. Omdat
het leegstaande kantoorpand aan de
Veenwal in een omgeving met gemengde bebouwing staat, is het in principe
al geschikt voor bewoning. Een nadeel
is dat de aanwezige parkeerplaatsen al
‘dubbel’ werden gebruikt. Dat parkeerprobleem hebben we opgelost door 12
eigen parkeerplaatsen in de parking van
het gebouw aan te leggen, plus 14 plaatsen in het openbare terrein en nog eens
22 op het terrein van de ‘buren’ (de
bedrijven).
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Samen met de projectontwikkelaar hebben we het plan vorm gegeven, en daarna zijn we naar de gemeente gestapt.
Die reageerde positief, maar desondanks
heeft het in totaal ruim twee jaar geduurd voor we daadwerkelijk konden
starten. En dat heeft inderdaad te maken met de geldende wet- en regelgeving, die erg complex is. Om maar een
voorbeeld te geven: het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Ik denk dat
dat een belangrijke belemmering is voor
veel gemeenten: als je veel kantoorlocaties wilt transformeren, moet je veel
bestemmingsplannen wijzigen. Dat kan
soms lang duren.
Om het pand geschikt te maken voor
bewoning, hebben we een aantal ruimtelijke en architectonische aanpassingen aangebracht, zoals geluidsserres die
ervoor zorgen dat de appartementen
geluidsluw worden. Die aanpassingen
waren ook nodig omdat het pand eruit
moet zien als een wooncomplex en niet
als een kantoorpand. Je kunt dus niet
gewoon één grote glazen gevel voor het
pand aanbrengen.”

8

Het succes van Puntegale

Al enkele jaren geleden werden in andere steden grote transformatieprojecten uitgevoerd. In Rotterdam (een van
de koplopers als het gaat om gebouwtransformatie) zijn in de wijk Delfshaven
40.000 m2 kantoorvloer en enkele pakhuizen omgetoverd tot wooneenheden
waar nu zo’n 1.000 jongeren wonen.
Het voormalige belastingkantoor (nu
‘Puntegale’), een project van Stichting

realiseerd. Juist deze mix van functies
heeft het project haalbaar gemaakt. Het
project past in een ontwikkeling waarbij de hele buurt een ander aanzien
heeft gekregen. Het is een aantrekkelijke
woonlocatie geworden voor ‘young potentials’ en de creatieve klasse van Rotterdam. Dat succes smaakte naar meer.
Daarom werd besloten dat elk jaar tien
kantoorpanden die al lang leegstaan,
worden aangewezen voor herontwikke-

“De boekwaardes van de panden in de
beleggingsportefeuilles zijn veel te hoog, en dat
houdt transformatie tegen”, aldus Van Poelgeest
Stadswonen, is daarvan een aansprekend voorbeeld.
Het monumentale Puntegale is aan de
buitenkant ongewijzigd gebleven. Van
de vele monumentale elementen, zoals een imposant atrium en de enorme
verdiepingshoogtes, is goed gebruik
gemaakt. Er zijn woningen, kleine kantoren, bedrijfsruimten en ateliers ge-

ling. Marktpartijen en gemeente hebben gezamenlijk een knelpuntenlijst
met mogelijke oplossingen opgesteld.
De belangrijkste belemmeringen zijn
procedures en regelgeving, een hoge
boekwaarde, eisen als gevolg van het
‘Nieuwe Werken’, BTW en overdrachtsbelasting, technische belemmeringen en
het feit dat eigenaren vaak buitenlandse
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fondsen zijn. Ook blijkt in de praktijk dat
een kantoorpand niet volledig leeg staat
waardoor transformatie niet mogelijk
is. Rotterdam wil een aantal concrete
instrumenten toepassen. Zo is nieuwbouw alléén toegestaan als aangetoond
is dat de marktvraag niet gerealiseerd
kan worden in bestaand vastgoed. Via
het principe ‘oud voor nieuw’ krijgt de
initiatiefnemer voor nieuwbouw de opdracht om een bepaalde hoeveelheid
incourante vierkante meters kantoorruimte uit de markt te halen.
Overigens betekent die aanpak niet dat
er in Rotterdam geen nieuwbouw meer
wordt gepleegd: de gemeente wil blijven

heeft wethouder Maarten van Poelgeest
(o.a. Ruimtelijke Ordening) aangekondigd. De komende jaren zal gemiddeld
40.000 m2 worden uitgegeven. Dat is
60.000 m2 minder dan de afgelopen
jaren. Maar als er veel wordt getransformeerd (‘oud voor nieuw’), dan kan het
aantal vierkante meters dat wordt uitgegeven voor nieuwbouw wellicht stijgen.
Van Poelgeest: “Onwillige eigenaren zijn
een belangrijk obstakel voor de transformatie. De boekwaardes van de panden
in de beleggingsportefeuilles zijn veel te
hoog, en dat houdt transformatie tegen.
De panden staan voor veel meer in de
boeken dan ze in werkelijkheid waard

“Eigenaren dwingen werkt niet. Dan krijg je meteen
als tegenwerping dat eerst alle bestemmingsplannen
moeten worden gewijzigd”, aldus Van Loosbroek
voorzien in de vraag van groeiende bedrijven. Nieuwbouw wordt vooral uitgevoerd op de Kop van Zuid en het zogeheten Central District. Voor die locaties is
gekozen omdat ze heel goed bereikbaar
zijn met het openbaar vervoer (trein en
metro).

Boekwaardes zijn hindernis

De gemeente Amsterdam gaat de regels
versoepelen die functieverandering van
leegstaande kantoorpanden in de weg
staan. De gronduitgifte voor de bouw
van nieuwe kantoren wordt beperkt,

zijn. Een oplossing zou kunnen zijn dat
de minister de AFM vraagt om toezicht
te houden op de taxaties van die lege
kantoren, die praktisch waardeloos zijn.”
De wethouder is inmiddels op zijn wenken bediend: de AFM kondigde in september aan dat er een onderzoek komt
naar ‘de methoden en belangrijke veronderstellingen die gehanteerd zijn bij het
bepalen van de reële waarde van vastgoedbeleggingen’. Ook minister Donner
ziet de vraagprijs voor de panden als een
belangrijke hindernis. Eigenaren hebben
volgens hem een sleutelpositie: zij kun-

nen de panden afwaarderen en zo de
weg vrijmaken voor nieuw gebruik.

‘Herwaarderen’

Architect Van Loosbroek heeft veel ervaring met gebouwtransformatie (o.a.
het Shell-gebouw in Rijswijk). Hij is het
niet eens met de minister, die wel wat
ziet in dwingende maatregelen: “Eigenaren dwingen werkt niet. Dan krijg je
meteen als tegenwerping dat eerst alle
bestemmingsplannen moeten worden
gewijzigd. Private initiatieven zijn veel
kansrijker, maar inderdaad: daar hebben we te maken met het probleem dat
de meeste kantoorpanden in handen
zijn van groepen beleggers (veelal pensioenfondsen). Dat maakt het lastig om
in overleg te raken over verkoop van de
panden. Maar het is wel een uitdaging
voor de markt, en inmiddels zijn er genoeg voorbeelden die aantonen dat het
wel degelijk mogelijk is.”
Over afwaarderen wil de architect het
helemaal niet hebben: “Dat is lang niet
altijd nodig. Bovendien valt die waardevermindering in de praktijk vaak wel
mee. Daarom heb ik het liever over ‘herwaarderen’. Dat is een positieve benadering. En van een positieve gedachtegang
én creativiteit zullen we het moeten
hebben!”
Tekst: Carola Peters
Beeld: o.a. Loosbroek Architecten BV,
Search Ingenieursbureau
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Tilt-Shift objectieven;
dé keuze voor de makelaar
Canon Tilt-Shift objectieven zijn bij uitstek geschikt voor architectuurfotograﬁe en voor het maken van foto’s met
weinig vervorming en uitstekende scherpte. Dankzij de onafhankelijk roterende kantel- en verschuivingsmechanismen
is veelzijdigheid gegarandeerd. Door het instellen van de afzonderlijke delen van een Tilt-Shift objectief kunt u het
perspectief corrigeren zodat een gebouw of woning recht op de foto komt.

,
€ 1849

,
€ 2099
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00

Canon TS-E 24mm f/3.5L II

Canon TS-E 17mm f/4.0L

• Tilt-Shift objectief van 24 mm
• Minimale vervorming en hoge resolutie
• Onafhankelijke rotatie van kantel- en
verschuivingsmechanismen

• Tilt-Shift objectief van 17 mm
• Minimale vervorming en hoge resolutie
• Onafhankelijke rotatie van kantel- en
verschuivingsmechanismen

Met Tilt-Shift

Met Tilt-Shift

Zonder Tilt-Shift

www.cameranu.nl/vbo
Het Spijk 8 - 8321 WT Urk - (0527) 690 404

Zonder Tilt-Shift

COLUMN

bedrijfsmatig vastgoed

T

Tot voor kort deed zich een merkwaardig verschijnsel voor als bij een koopof huurtransactie de vraag werd gesteld of er asbest in een pand aanwezig
was: verkoper, verhuurder en makelaar/taxateur bleken opvallend vaak de
naam ‘Haas’ te dragen. ‘Vul bij de vraag of er asbest aanwezig is, maar in dat
u daarvan niet op de hoogte bent’, was het advies. En dat gebeurde dus ook.
Sinds 1 januari van dit jaar geldt dat advies niet meer: asbest is sinds die
datum officieel een bouwkundig gebrek, waarvan de eigenaar geacht wordt
op de hoogte te zijn.

Asbest in het gebouw; wat nu?
Natuurlijk kan worden gesteld dat de koper/
huurder een onderzoeksplicht heeft, maar helaas voor al die Haas-genaamden: de mededelingsplicht van de verkoper of verhuurder telt
altijd zwaarder dan de onderzoeksplicht van de
andere partij.
Voorlopig is er ogenschijnlijk weinig aan de
hand: er is nog geen saneringsverplichting, en
pas in 2024 moeten alle golfplaten daken in Nederland verwijderd zijn. In vastgoedland is 2024
echter dichterbij dan veel betrokkenen denken.
Vanaf 1 januari 2013 geldt – in samenhang met
het nieuwe Bouwbesluit – een verscherpte normering voor de aanwezigheid en de verwerking
van asbest. De Arbeidsinspectie heeft al gemeld
dan strenger te gaan optreden tegen overtreders van de wet. Dat betekent niet automatisch
dat het asbest moet worden verwijderd: als het
op de juiste manier wordt ‘ingepakt’, kan er al
veel ellende worden voorkómen.
Tijdens het Nationale AsbestFeitenCongres,
werden veel zaken nog eens pijnlijk duidelijk.
Stel u bemiddelt bij een pand uit de periode
vóór 1993 (toen werd het verwerken van asbest
officieel verboden), dan hebt u 80% kans dat
er asbest aanwezig is. U moet dus uitgaan van
asbest. Waarschijnlijk zit het veilig opgeborgen
in een wand of zelfs in de fundering. Maar wat
als er wordt ingebroken of er brand uitbreekt?
De koper c.q. huurder zal zich dan zeker herinneren dat de verkoper of de verhuurder ‘onbekend’ was met de aanwezigheid van het asbest.
Echter: iedere jurist zal hem meedelen dat hij
dat had moeten weten – en de bemiddelende
makelaar óók! Immers: bouwkundige gebreken

vallen altijd onder de aansprakelijkheid van de
verkoper of verhuurder. Grote kans dat die dus
opdraait voor alle kosten: saneringskosten, stilleggen van de bedrijfsactiviteiten etc. etc.

Hoe ver is 2024?

Ik voorzie dus nogal wat problemen voor eigenaren van verouderde panden. Problemen
hebben ze nu ook al, maar de aanwezigheid van
asbest kan de zaak nog vele malen erger maken.
Want alleen al de asbestinventarisatie is een
kostbare zaak; nog afgezien van de kosten om
de boel te saneren.
Overigens: we hebben het voortdurend over de
renovatie van panden, en daarbij komen allerlei
aspecten aan de orde in het kader van duurzaamheid en energiebesparing. Maar vreemd
genoeg hoor ik zelden iets over asbest. Zou ook
daar 2024 nog te ver voor weg zijn? Dat lijkt
me een slechte zaak, aangezien we het in de
gebouwde omgeving toch al snel over plannen
hebben die 50 jaar of langer beeldbepalend zijn.
Voorlopig kunnen we als makelaars/taxateurs
het beste de lijn volgen die we ook zien bij
het energielabel: we melden dat er naar alle
waarschijnlijkheid (of zeker) asbest aanwezig is,
maar de koper of huurder zal de verkoper daarop niet aanspreken. Het asbest gewoon maar
verdonkeremanen is in elk geval een slecht idee.
Dat kan veel geld kosten!

Ing. Siep Roelfzema,
voorzitter sectie Bedrijfsmatig Vastgoed
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Minister Donner vereenvoudigt
regels bij verkoop huurwoningen
De voorwaarden waaronder woningcorporaties huurwoningen
aan anderen mogen verkopen worden met ingang van 1 november vereenvoudigd. Vooruitlopend op de aangekondigde introductie van een kooprecht voor huurders, hoeven corporaties bij
verkoop aan eigenaar-bewoners in minder gevallen het Rijk om
toestemming te vragen en volgt verantwoording achteraf via
het jaarverslag. Voorop staat echter dat corporaties woningen
altijd eerst te koop moeten aanbieden aan zittende huurders.
Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeert de corporaties over de aanpassingen die de
procedures en kosten rond de verkoop van huurwoningen
terugdringen. De vereenvoudiging geldt vooral bij de verkoop
van woningen uit de vrije sector die begint bij een aanvangshuur vanaf 652 euro, waarvoor geen staatssteun mogelijk is.
Voor complexgewijze verkoop van huurwoningen blijft toestemming van de minister vereist. Belangrijke verandering is
dat corporaties bij verkoop aan eigenaar-bewoners de minister
niet langer om toestemming hoeven vragen als zij de woning
met meer dan 10% korting aanbieden. Voorwaarde is wel dat
er afspraken zijn over winstdeling. Wordt de woning binnen 10
jaar doorverkocht, dan moet de koper ook de korting terugbetalen aan de corporatie. Daarnaast vervalt de meldingsplicht
voor situaties waarin de woning bewoond gaat worden door
ouders of kinderen van de eigenaar.
Commentaar VBO Makelaar
De eigenaar-bewoner dient wel goed af te wegen of de
vraagprijs overeenkomt met de marktwaarde en de staat
waarin de huurwoning zich bevindt. Een waardebepaling
laten uitvoeren door een goede en onafhankelijke taxateur,
is dan ook essentieel. Daarnaast loont het om de woning
eens met andere koopwoningen te vergelijken om zeker
te zijn dat de aangeboden huurwoning ook echt de ideale
woning is voor de juiste prijs. Voor corporaties kan dit een
goede manier blijken om aan liquiditeiten te komen. Uiteraard moet wel het eigendomsrecht van de corporaties in
acht worden genomen. Het kan de starter helpen tegen een
zeer reële prijs een koopwoning aan te schaffen.

CFV: Minder nieuwbouw
corporaties, meer renovatie,
minder doorstroom

De woningcorporaties waren in 2010 verantwoordelijk voor
57% van de totale nieuwbouwproductie. Vorig jaar werden er
door de corporaties 7.900 koopwoningen en 28.600 huurwoningen gebouwd. Corporaties realiseerden 7% minder huurwoningen en 22% minder koopwoningen. Landelijk daalde het
aantal nieuwe huurwoningen met bijna 16% en koopwoningen
met bijna 40%. Het aandeel van corporaties is dus groeiende.
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De corporatiesector bezat vorig jaar ruim 2,4 miljoen woningen, ongeveer 32% van het totaal.
De kansen van woningzoekenden op een huurwoning namen
licht af. Het percentage vrijkomende huurwoningen van woningcorporaties daalde van 8,1% naar 7,9%. De woningmarkt
stagneert en mensen blijven langer in hun huurwoning zitten.
Gemiddeld duurt het bijna dertien jaar voordat een huurwoning vrijkomt voor een nieuwe woningzoekende. Er zijn op
dit gebied echter wel grote regionale verschillen. Het percentage vrijkomende huurwoningen was relatief laag in de regio’s
Utrecht en Amsterdam en relatief hoog in de drie noordelijke
provincies, het Zuid-Limburgse heuvelland, Zeeland en Twente.
Ondanks de crisis slaagden corporaties er vorig jaar in meer
bestaande woningen aan particulieren te verkopen: 15.100,
tegen 13.100 in 2009. Veel verkochte huizen bevinden zich in
de lagere prijssegmenten, die ook voor starters bereikbaar zijn.
Ook werden woningen vaker met korting aangeboden.
Er wordt door corporaties minder gesloopt en meer aan
woningverbetering gedaan. Het aantal gesloopte woningen
daalde met 18%. Het aantal gerenoveerde woningen steeg juist
met 33% naar 132.000.
Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport Volkshuisvestelijke trends 2006-2010 van de financieel toezichthouder
van de corporaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).
Commentaar VBO Makelaar
De nieuwbouwsector heeft op dit moment enorm te leiden
onder de crisis op de woningmarkt. Niet alleen heeft de
nieuwbouw enorm veel last van de veel strengere kredietverstrekking, ook de grondpolitiek van gemeenten speelt de
nieuwbouw parten. Het is dan ook zaak dat de grondprijzen
aanzienlijk omlaag gaan om nieuwbouwwoningen meer betaalbaar te maken. Gemeenten moeten afwaarderen. Maar
ook de dynamiek in de huurmarkt is ver te zoeken. Huurders
blijven zitten waar ze zitten. Er is vanuit Den Haag geen enkele stimulans om te bewegen. En als men wil bewegen dan
is er met name in het middensegment onvoldoende aanbod.
Projectontwikkelaars willen de zekerheid dat marktconform
bouwen voor de huurmarkt ook rendabel wordt.

Helft Nederlanders wil
overdrachtsbelasting
werkgerelateerd maken

De helft van de Nederlanders wil dat de overdrachtsbelasting
wordt geschrapt bij verhuizingen naar een locatie dichter bij
de werkplek. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 28 duizend
respondenten door Intelligence Group. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders liever
op kantoor dan thuis werkt. Dit geldt vooral voor werknemers
jonger dan 35 jaar.
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Van alle Europeanen reizen de Nederlanders het langst van
en naar het werk. Het dagelijkse fileleed is in Nederland groot.
Hierdoor begint de helft van de Nederlanders minder gemotiveerd aan een werkdag. Reistijd blijkt ook een belangrijke spelbreker bij de vraag of een werknemer een baan aanneemt of
afwijst. Een verhuizing naar een huis binnen een straal van vijf
kilometer rondom het werk is een oplossing voor dit probleem,
stellen de onderzoekers. Moeizame hypotheekverstrekking
staat een verhuizing voor met name alleenstaanden vaak in
de weg.
‘Door de overdrachtsbelasting bij werkgerelateerde verhuizingen te schrappen, bied je als overheid werkenden meer ruimte
om te verhuizen’, stellen de onderzoekers. ‘Dit draagt niet
alleen bij aan een afname van de verkeersdruk, maar kan ook
de woningmarkt stimuleren.’Slechts 18% is het oneens met de
voorgestelde maatregel.
Commentaar VBO Makelaar
Helaas is de verlaging van de overdrachtsbelasting nog niet
het duwtje in de rug voor de potentiële koper geweest om de
woningmarkt weer op gang te brengen. Het nog steeds verder
dalende consumentenvertrouwen en de strengere financieringsnormen, houden de consument in de greep. De stagnerende woningmarkt grijpt echter direct in op de Nederlandse
economie. Niet alleen de nationale hypotheekschuld is bepalend voor de economische omstandigheden. Het fileprobleem
en het feit dat bedrijven in een stagnerende woningmarkt
niet over de meest capabele werkgevers kunnen beschikken
omdat deze niet willen of kunnen verhuizen naar de plek
waar ze werk kunnen krijgen, doet de Nederlandse economie
ook geen goed. Overdrachtsbelasting werkgerelateerd maken
is zeker een maatregel die nader onderzoek verdient.

Afschaffen hypotheekrenteaftrek impopulair
In 2010 was ruim driekwart van de stemgerechtigden tegen
afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Het afschaffen was
vooral impopulair bij kiezers met een middelgrote hypotheekschuld. Bij geen enkele politieke partij bestond er onder de
achterban een meerderheid vóór afschaffing.
Aandeel kiezers vóór afschaffing hypotheekrenteaftrek
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Achter de Voorkant
Rijkswaterstaat – Westraven, Utrecht

Direct langs de A12 ligt het kolossale kantoorgebouw
Westraven, de vestiging van Rijkswaterstaat. Het
oorspronkelijke pand, in 1975 gebouwd, onderging
na ruim 25 jaar een grootscheepse metamorfose.
Het werd een modern en aansprekend pand met
spiegelende gevels dat voldoet aan klimatologische
eisen van deze tijd.
Het nieuwe Westraven is gebouwd naar ontwerp
van Cepezed-architect Jan Pesman. De ingrijpende
renovatie van de toren is gecombineerd met de
bouw van twee nieuwe vleugels (laagbouw) aan
het Amsterdam-Rijnkanaal die zijn verbonden door
serres. Een windluwe binnentuin met terras vormt
de verbinding van de laagbouw met de toren.
Glas is een in het oog springend kenmerk. Opvallende innovatie is het geweven glasvezeldoek waarmee drie van de vier glazen gevels zijn voorzien.
Het doek heeft een coating van teflon om wind
en zon te temperen zonder verlies van uitzicht. Er
zijn verschillende andere innovatieve technieken.
Klimaatzones op de begane grond zorgen voor een
wisselend en aangenaam binnenklimaat. En in de
‘intelligente’ vloeren en plafonds zijn bekabeling
en ventilatie weggewerkt. Westraven is op dit moment een van de meest duurzame kantoorgebouwen in Nederland. Het nieuwe Westraven werd in
2007 officieel in gebruik genomen en is een van
de meest duurzame kantoorgebouwen van Nederland.
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Actueel

NHG wil zo snel mogelijk
terug naar haar
oorspronkelijke doelstelling

N

NHG is momenteel de smeerolie voor de koopwoningmarkt. Want NHG
geeft huishoudens het vertrouwen dat er iemand aan hun kant staat, mochten
ze onverhoopt hun woning gedwongen moeten verkopen. Bijvoorbeeld bij
werkloosheid of echtscheiding. Daarom helpt het mensen bij hun beslissing om
ook in economisch ongunstige omstandigheden toch een eigen woning te kopen.
Dat voorkomt dat de markt verder inzakt.
Als de Nationale Hypotheekgarantie
(NHG) niet zou bestaan, ja wat dan? Wat
zou er dan bijvoorbeeld zijn gebeurd met
die 2.000 huishoudens, die dit jaar hun
woning met verlies moeten verkopen?
Directeur Karel Schiffer stelt dat die
huishoudens dan waren opgezadeld
met een restschuld van gemiddeld
€ 35.000. “Dat kom je met een laag inkomen nauwelijks meer te boven! Daarom
toont NHG op dit moment meer dan ooit
haar meerwaarde aan.” Schiffer noemt
NHG “de belangrijkste steunpilaar onder de woningmarkt. Bovendien is het
een goedkoop en effectief instrument.
Ook de doelstelling is helder: starters
en huishoudens met lagere en middeninkomens helpen die zelf moeilijk
of niet de financiering van een eigen
woning rond kunnen krijgen.” Die uitgestoken hand wordt gretig aangepakt;
in 2011 financierden ongeveer 130.000
huishoudens de aankoop of verbetering
van hun woning met een NHG-garantie.
“Dat is net zo veel als vorig jaar, maar
wel in een veel lastigere markt.”

NHG-grens

Schiffer is blij met de toestemming van
het Kabinet dat de verhoogde NHGgrens tot juli 2012 gehandhaafd blijft.
Daarna zakt de grens in stappen van
€ 30.000 omlaag tot het oorspronkelijke niveau van € 265.000 per 1 juli 2014.
“Dat besluit komt in hoofdlijnen over-
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een met ons voorstel. Wij willen zo snel
mogelijk weer terug naar onze oorspronkelijke doelstelling. Dat nu door NHG
ongeveer 65% van de nieuwe verstrekte
hypotheken in Nederland indirect staatsgegarandeerd is, is een onwenselijke situatie. Maar het is ook onverstandig om
een crisismaatregel plots in te trekken als
de crisis nog niet voorbij is. Met de geleidelijke afbouw bied je de markt in elk geval ook duidelijkheid voor de toekomst.
We hoeven nu niet elk jaar opnieuw een
discussie te voeren over de kostengrens.
Dat de premie daardoor per 1 januari
wordt verhoogd van 0,55% naar 0,70% is
logisch. Linksom of rechtsom zal het aantal gedwongen verkopen de komende jaren op een hoger niveau blijven. Gelukkig
worden steeds minder woningen via de
veiling verkocht. Door alle inspanningen
om mensen te begeleiden bij de verkoop
van hun woning vindt nu nog slechts
30% van de gedwongen verkopen plaats
via de veiling. Een paar jaar geleden was
dat nog 60%. Het beleid om mensen met
betalingsproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen zullen wij met
kracht intensiveren. Het ultieme doel is
het behoud van de eigen woning, maar
helaas zal dat niet altijd lukken.”

Gedragscode

De Nederlandse Vereniging van Banken
(NVB) ziet de groei van de NHG ondertussen met lede ogen aan. In het in opdracht
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Meer gedwongen verkopen
van de NVB opgestelde rapport ‘Publieke
belangen en hypotheekregulering’ (onderzoeksbureau SEO) wordt gesteld dat
NHG de marktwerking verstoort en zich
daarom uiteindelijk weer zou moeten
terugtrekken op specifieke niches. Daar
‘kan de NHG een nuttige functie vervullen’, stellen de onderzoekers.
Schiffer is daar niet verbaasd over. “NHG
is door haar succes een beetje uit haar
voegen gegroeid en van haar primaire
doelstelling verwijderd geraakt. NHG is
primair bedoeld voor het stimuleren van
het eigen woningbezit voor huishoudens met lagere inkomens. Mensen die
wel willen kopen, maar dat net niet rond
kunnen krijgen of net even wat meer
zekerheden willen. In die zin zijn we het
dus op hoofdlijnen eens met de banken.
Zij hebben gezegd: kijk nog eens naar
het doel van de NHG. En daar kwam, als
ik het goed samenvat, uit dat de NHG
een belangrijk instrument is en blijft,
maar zich primair zou moeten bezighouden met specifieke doelgroepen. Daarbij
denkt men aan: krimpgebieden, starters,
oude wijken, de verkoop van huurwoningen en dergelijke. In essentie ben ik het
er mee eens dat NHG er primair is voor
risicogroepen met een relatief beperkte
financiële armslag. Met NHG krijgen
deze huizenkopers een veilige, verant-

In 2010 werden in totaal ongeveer 1.350 woningen met een NHG-hypotheek
gedwongen verkocht, in 2011 ongeveer 2.000. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) moet in 2011 een bedrag van ongeveer € 60 miljoen uitkeren. Maar
het WEW-fondsvermogen zal verder groeien tot zo’n € 710 miljoen. De premieinkomsten zijn nog steeds ruimschoots groter dan de verliezen.

lijkertijd begrijp ik ook het standpunt
van de grootbanken. Het is goed dat
NHG de concurrentie bevordert, maar
NHG mag niet concurrentie-verstorend
werken. Dat is het spanningsveld waarin
we kennelijk ons werk doen. We moeten
daar met de banken een goede balans in
zien te vinden”, aldus Schiffer.
En hoe zit het nu met de afwijkende
percentages voor het maximaal te lenen
bedrag? Schiffer: “Daar is al zoveel over
gezegd. We zijn nu met de NVB in overleg over hoe we dat gaan oplossen. Het
ligt in de rede dat we op enig moment
nader tot elkaar komen. Al is het alleen
maar omdat je het verschil niet meer
kunt uitleggen aan de consument.”
In één van uw columns in het dagblad
Metro gaf u een rekenvoorbeeld waarin
’Henk en Ingrid een huis van € 150.000
kopen dat ze voor € 30.000 willen verbouwen. Volgens de NHG-normen is dit
een verantwoorde lening, maar een olifant blies het sprookje uit’. Wat mag

“Je kunt geen brandverzekering zijn voor brandende
huizen. Dat is niet realistisch. Er moet een zekere
spreiding zijn tussen goede en slechte risico’s”
woorde en voordelige hypotheek. Daar
heeft iedereen baat bij: de consument,
de bank en uiteindelijk ook de overheid.”
Maar NHG kan zich niet alleen maar
richten op groepen met de hoogste risico’s. Schiffer: “Dat zou leiden tot een
onbetaalbare premie. Je kunt geen
brandverzekering zijn voor brandende
huizen. Dat is niet realistisch. Er moet
een zekere spreiding zijn tussen goede
en slechte risico’s.”
Met NHG is er een level playing field
voor financiële instellingen, gunstig voor
nieuwe toetreders. De concurrentie tussen geldverstrekkers neemt toe, de financiering van een eigen woning wordt
goedkoper voor de consument. “Tege-

de lezer daaruit opmaken? Schiffer: “Ik
vind dat starters die een oudere woning
kopen, de verbouwing gewoon volledig
moeten kunnen meefinancieren. Zonder
die mogelijkheid wordt die woning niet
verkocht en dat is jammer. Juist in wijken met achterstallig onderhoud zijn extra investeringen vereist. Daar profiteert
niet alleen de eigenaar van, maar uiteindelijk de hele buurt. Deze ontwikkeling
moeten we faciliteren, want de alternatieven zijn duurder. Ook hierover zijn we
in overleg met de NVB. Dit punt vind ik
in elk geval belangrijker dan de discussie over 106% of 108%. Geloof me, die
woningverbetering is voor mij echt een
zwaar punt. Het is een grote wens van
me om daar verbetering in te brengen.”

Jongeren

Vooral jongeren hebben het zwaar . December 2010 wilde één op de tien jongeren tot 35 jaar kopen, oktober 2011 nog
maar één op de acht. (CBS)
“Dat zie je in de hele markt”, reageert
Schiffer. “Voor potentiële woningkopers gaat het voor 90% om emotie en
maar voor 10% over het bedrag in de
hypotheekofferte. Dus zolang de economische ontwikkelingen onzeker zijn,
blijft die consument op zijn handen zitten. Dat is jammer want ik kan al die
jongeren nog steeds met droge ogen
adviseren om toch maar gewoon een
eigen huis te kopen, mits ze dat met
een veilige en verantwoorde financiering doen. Het zal echter een kwestie
van tijd zijn. Op enig moment zal de woningmarkt weer aantrekken. Veel hangt
af van de vraag wanneer de politiek
nieuw vertrouwen kan geven. Vertrouwen in oplossingen van de kredietcrisis.
Maar ook over de uitkomsten van de
discussie over de hervorming van de
woningmarkt.”
In de nota ‘Schokproef overheidsfinanciën’, meldde minister De Jager (Financiën) in september dat het Waarborgfonds
die periode goed zal kunnen doorstaan.
Zelfs als de woningprijzen met nog eens
25% zouden dalen en de werkloosheid
tot 10% zou stijgen, kan NHG nog steeds
aan haar verplichtingen voldoen, zonder
dat het rijk hoeft bij te springen.
Schiffer: “Dat klopt, het Waarborgfonds
staat als een huis. Ook in minder goede
economische periodes, zoals deze, zien
we jaarlijks een stijging van het fondsvermogen. Uiteraard zijn er ook gitzwarte stress-scenario’s te bedenken waarin
het WEW de achtervang moet aanspreken. Deze rampscenario’s zijn echter niet
reëel en dus niet aan de orde. Het WEW
kan een behoorlijk stootje hebben.”
Tekst: Robert van Til
Beeld: WEW
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COLUMN

belastingzaken

I

In tijden van bezuiniging is het oppassen geblazen. In een keur aan wetsvoorstellen, wordt een aantal belastingfaciliteiten op de korrel genomen. En niet
altijd zijn de wijzigingen opgenomen in een wetsvoorstel waarin je dat verwacht. Zo zijn de wijzigingen in de aftrek van onderhoudskosten voor monumenten opgenomen in de Geefwet.

Geefwet neemt van monumenten
Het wetsontwerp voor de Geefwet bestaat uit
een verzameling maatregelen die het geven
aan goede doelen moet stimuleren en faciliteren. Het restaureren van rijksmonumenten is
ongetwijfeld een goed doel. Maar het – fiscaal
gestimuleerd – geven aan een stichting die zich
daarmee bezig houdt, is van een andere orde
dan het renoveren van een monumentenpand
voor rekening en risico van een particulier. De
beperking in de aftrek van onderhoudskosten
aan een monument is in de Geefwet terecht gekomen, om het ruimhartige beleid met betrekking tot het geven aan culturele instellingen te
betalen. Het extra budget dat de Geefwet nodig
heeft, moet van de monumenteneigenaren komen. De beperking van de fiscale ondersteuning
in het monumentenonderhoud moet de schatkist twaalf miljoen gaan opleveren.
Het voorstel tot beperking van de aftrek van
uitgaven voor monumentenpanden bestaat uit
twee delen. Ten eerste wordt de mogelijkheid
afgeschaft om de lasten en afschrijving met
betrekking tot de monumentale eigen woning
in de aftrek mee te nemen. Tegelijkertijd wordt
ook de vrijstellingsdrempel afgeschaft. Aftrek
van lasten en afschrijving is tot op heden mogelijk, doch slechts in combinatie met een post aan
onderhoudskosten. Wanneer in een jaar geen
onderhoudskosten zijn gemaakt, is de som van
de lasten en afschrijving onvoldoende om over
het drempelbedrag voor aftrek te komen. Per
saldo is de voorgestelde maatregel dus voordelig, want elke euro besteed aan onderhoud
komt in het vervolg voor aftrek in aanmerking.
Voor de particuliere beleggers in monumentenpanden is het afschaffen van de drempel
een groot voordeel. Zij hadden – vergeleken
met de belastingplichtigen voor wie het monument als eigen woning kwalificeert – een veel
hogere drempel. En geen recht op aftrek van
lasten en afschrijving. Alle onderhoudskosten
tot het drempelbedrag konden niet in aftrek
worden genomen. Eerste conclusie: dit voorstel

stimuleert het regulier periodiek onderhoud aan
monumenten!
Het tweede deel van het wijzigingsvoorstel
betreft een beperking van de aftrek van onderhoudskosten. Het kabinet stelt voor om de
onderhoudskosten voor slechts 80% in aftrek
toe te laten. Dat is een aderlating, zeker op het
eerste gezicht. Maar wordt deze maatregel in
combinatie met het afschaffen van de drempel bezien, dan wordt het uitvoeren van kleine
onderhoudswerkzaamheden aan de eigen monumentale woning fiscaal – en dus ook financieel – aantrekkelijker. Voor de monumentale
beleggingspanden pakt de nieuwe aftrekregeling zelfs voor redelijk forse onderhoudsposten
voordelig uit. Ter indicatie; voor een monument
met een waarde van 1 miljoen ligt het omslagpunt bij een post onderhoudskosten van
€ 200.000. Niet niks wanneer in aanmerking
wordt genomen, dat van de totale renovatiekosten van een monumentenpand door de rijkstaxateurs zelden meer dan de helft als onderhoud wordt gekwalificeerd. De rest valt onder
de noemer ‘verbeterkosten’ en die zijn niet
aftrekbaar. Conclusie twee: niet in alle situaties
levert de beperkte aftrek van onderhoudskosten
de schatkist geld op. De in de Geefwet voorgestelde wijziging van aftrek van uitgaven voor
monumenten levert de schatkist pas geld op,
als veel eigenaren van een monumentale eigen
woning forse renovaties uitvoeren.

Ir. A.J.J. Bakker, adviseur monumenten,
landgoederen en groenprojecten
Ernst & Young Belastingadviseurs LLP
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actueel

Asbest: mededelings
weegt zwaarder dan
onderzoeksplicht

A

Asbest; het woord alleen al zorgt ervoor dat bij alle betrokkenen een
alarmbel gaat rinkelen. Het blijft een gevoelig thema waarover allerlei
– vaak heel wilde – verhalen de ronde doen. Maar het moet wel over feiten
gaan, stelt Udo Waltman, bedrijfsdirecteur van Search Laboratorium in
Heeswijk. “Of het nu gaat om de interpretatie van wetgeving of het doen
van onderzoek; alleen de feiten doen ertoe.” Om die feiten te inventariseren,
werd in oktober jl. op initiatief van Search Ingenieursbureau het Nationale
AsbestFeitenCongres gehouden. Daar passeerden ook juridische
praktijkgevallen de revue.

Asbest is de verzamelnaam voor silicaatmineralen met een zeer fijne vezelstructuur, die in onder andere Canada,
Zuid-Afrika, de voormalige Sovjet-Unie
en Australië als een natuurlijke delfstof voorkomen. Het is een makkelijk
te verwerken grondstof: trek- en slijtvast, brandvertragend en niet elektrisch
geleidend. Asbest heeft goede isolerende eigenschappen en is bestand
tegen zuren en logen. Daarom is het
ook sinds het eind van de negentiende
eeuw veel gebruikt, o.a. in plaatmateriaal voor wanden en plafonds, warmteisolatiemateriaal voor pijpen en leidingen, beschermhulzen voor elektrische
bedrading, brandwerend materiaal voor
plafonds, muren en leidingdoorvoeren,
golfplaten, dakgoten, vensterbanken,
vloerluiken, gevelbekleding, traptreden,
plafondtegels, leien, luifels, vloer- en
wandafwerkmiddelen (pleisterwerk),
voegen en sponningen, rioolbuizen en
vinyl vloerbedekking in keukens.
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Echter: bij het bewerken, verwerken of
verwijderen van asbest en asbesthoudende toepassingen of producten komen asbestvezels vrij die via inademing
tot diep in de longen terecht kunnen komen. De asbestvezels kunnen na verloop
van tien tot zestig jaar diverse vormen
van kanker veroorzaken. In Nederland
overlijden elk jaar ca. 1.400 mensen als
gevolg van de blootstelling aan asbest
(veel meer dus dan in het verkeer). Asbest is – zoals opnieuw blijkt uit een rapport van de Gezondheidsraad uit 2010 –
veel gevaarlijker dan aanvankelijk werd
aangenomen.
Sinds 1993 mag er daarom geen asbest
meer worden bewerkt en verwerkt, maar
er zijn natuurlijk nog steeds heel veel
gebouwen waarin asbest is toegepast.
Nu er steeds meer wordt gerenoveerd,
komt er dus ook steeds meer asbest vrij.
En helaas wordt 50 tot 80% van alle asbestsaneringen illegaal uitgevoerd; met
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plicht

alle gevolgen van dien voor de medewerkers van de asbestsaneerders en voor de
gebruikers van de panden. Om zo veel
mogelijk handhavingscapaciteit te kunnen inzetten op de illegale saneringen,
is het belangrijk dat de bedrijven die zich
beroepsmatig met asbestonderzoek en
-verwijdering bezig houden, hun werk
foutloos uitvoeren. Dat is helaas niet
altijd het geval. Ir. Marga Zuurbier, directeur Arbeidsomstandigheden bij de
Arbeidsinspectie, wist te vertellen dat
gecertificeerde bedrijven in 2009-2010
maar liefst 1.302 keer de fout in gingen.
Veel minder dan de illegale bedrijven,
maar toch… Het nieuwe certificatiestelsel dat in februari 2012 ingaat, moet
daarin verandering brengen.

Samenwerken

Tijdens het congres werd ook een pleidooi gehouden voor meer samenwerking in de ‘asbestketen’. Michel Baars,
bedrijfsdirecteur Search Ingenieursbureau: “Het is een goed streven dat geen
enkele blootstelling aan vezels meer mag
plaatsvinden, maar we moeten de juiste
prioriteiten stellen: op korte termijn alle
asbest verwijderen is niet haalbaar en
bovendien niet nodig. Er zullen ook altijd
situaties blijven ontstaan waarin het
asbest niet direct weg kan of moet. Het
Nederlandse asbestbeleid zou zich moeten richten op het veel beter beheersen
van de risico’s op de lange termijn. Dat
vraagt om een betere voorlichting van
mensen die werken in gebouwen waarin
asbest is verwerkt, en natuurlijk om een
duidelijk rapport waarin staat waar het
asbest zit: de asbestinventarisatie. Dat is

nu eigenlijk al verplicht, maar wij weten
uit ervaring dat er vaak nogal veel schort
aan de praktijkgerichtheid.”
Veel opdrachtgevers weten vaak oprecht niet dat de sanering illegaal verloopt en dat ze vanwege administratieve zaken vervolgd kunnen worden,
stelt Baars. “Dat kan zelfs boetes en
gevangenisstraffen tot gevolg hebben.
Om alle betrokkenen beter voor te lichten, hebben wij het boek ‘Asbestfeiten;
pleidooi voor een hernieuwde samenwerking’ uitgegeven. Van de overheid
vragen we dat deze regels toegankelijk
maakt en dat de Arbeidsinspectie zich
met haar controles richt op de illegale
saneerders. Opdrachtgevers moeten natuurlijk alleen in zee gaan met gecertificeerde bedrijven.”

Praktijkvoorbeelden

Mr. Sonja van der Kamp, advocate/partner bij Boekel de Nerée, gaf een aantal
praktijkvoorbeelden waaruit bleek dat
eigenaren en gebruikers wel heel erg
op hun tellen moeten passen als het
om asbest gaat. “In een winkel moet
een systeemplafond worden verwijderd
omdat er een nieuwe verwarmingsunit
wordt geplaatst. Er komt asbest aan het
licht. Dan zijn bepalingen uit het Huurrecht van belang, waarbij de centrale
vraag wordt gesteld: kan asbest worden
gezien als een bouwkundig gebrek? In
dit geval oordeelde de rechter dat de
eigenaar op de hoogte had moeten zijn
van het asbest: hij is aansprakelijk voor
alle geleden schade.”
De advocate gaf nog een voorbeeld:

“In een winkel wordt ingebroken via
het plafond. Daarbij komt asbest vrij.
De eigenaar stelt dat de situatie veilig
was, maar de Hoge Raad oordeelt dat
het hier desondanks om een gebrek
gaat waarvan de eigenaar op de hoogte had moeten zijn. Het risico is groot
dat de eigenaar aansprakelijk wordt
gesteld.”
En ook als het om woningen gaat, is
het oppassen geblazen: “Een koper
constateert asbest in een tussenwand,
en spreekt de verkoper daarop aan. De
rechter oordeelt dat de verkoper moet
zorgen voor verwijdering van het asbest.
Hier is sprake van non-conformiteit: de
woning is op deze manier niet geschikt
voor normaal gebruik. De nieuwe eigenaar zou immers nog geen schilderijtje kunnen ophangen zonder het risico van blootstelling aan asbest. Dat
non-conformiteitsbeginsel wordt steeds
belangrijker. Ook latent gevaar kan een
bouwkundig gebrek vormen. Het type
gebouw en het bouwjaar zijn vaak al
een aanwijzing voor mogelijke problemen. Eigenaars zijn dus gewaarschuwd:
de mededelingsplicht van de eigenaar
weegt altijd zwaarder dan de onderzoeksplicht van de koper. Asbestonderzoek moet een vast onderdeel worden
van de koop- en huurtransactie.”
Voor meer informatie: www.asbestfeiten.nl of www.asbest-search.nl. De Asbestfeiten app is gratis te downloaden
op uw Ipad en Iphone.
Tekst: Carola Peters
Beeld: Search Ingenieursbureau
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uit de rechtspraak

De BTW als
sta-in-de-weg

V

Van een makelaar mag verwacht worden dat hij op de hoogte is van de fiscale
consequenties van een vastgoedtransactie. Ook uw collega Adrianus Viseur is
die mening toegedaan. Adrianus beroept zich er op dat hij volledig op de hoogte
is van alle belastingperikelen. Laatst vertelde hij zelfs tijdens een feestje dat ‘die
notarissen van tegenwoordig’ er zich met een Jantje van Leiden vanaf maken
waar het de fiscaliteiten betreft. Neen, dan hij, Viseur! Was dat grootspraak?
Snel gekocht

Een zekere Mario Woester nam contact
op met Viseur met het verzoek om hem
te helpen bij de aankoop van een appartement. Wat was het geval? Woester
was eigenaar van een woning in Amsterdam. Zijn tuin grensde aan een grondstuk waarop door de projectontwikkelaar Kwaai een appartementencomplex
werd gebouwd. Woester had interesse
in de aankoop van het kantoorappartement dat op de begane grond zou
worden gerealiseerd. Viseur benaderde
Kwaai met de vraag of er gesproken kon
worden over de koop van het appartement. Dat kon natuurlijk waarna Viseur
namens Woester het voorstel deed om
de kantoorruimte aan te kopen voor
450.000 euro k.k. Kwaai wees dit af en
uiteindelijk werd tussen partijen mondeling overeenstemming bereikt tegen een
koopprijs van 525.000 euro k.k. Dat was
dus vlot gegaan en Viseur bedacht dat
het wel prettig zou zijn als al zijn zaken
zo snel rond konden komen. De koopovereenkomst zou worden opgesteld
door de notaris, zoals in Amsterdam te
doen gebruikelijk.

Een detail?

Toen de notaris de conceptkoopakte toestuurde aan Viseur en Kwaai, ontstond
een klein probleem. De notaris had in de
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koopakte opgenomen dat de verkoper,
zijnde een ondernemer, garandeerde dat
de levering plaatsvond na verloop van
twee jaar sinds het tijdstip van eerste ingebruikneming. Dat was natuurlijk niet
goed en dat zag Kwaai als eerste. Kwaai
zond daarop een e-mail aan Viseur en
aan de notaris waarin hij schreef dat
zijn fiscalist hem had geïnformeerd over
het feit dat het hier een nieuw gebouw
betrof en dat de koopprijs dan wordt
belast met BTW. Kwaai wees erop dat de
koopprijs exclusief BTW was en daarom
verhoogd werd met 19%.
Viseur zond het mailtje ter kennisneming door aan Woester. Deze deed zijn
naam eer aan en reageerde des duivels:
Waar haalde Kwaai het (…) lef vandaan
om Woester op te lichten en een verhoging te rekenen van BTW in plaats van
overdrachtbelasting. ‘Maar weet je wat’,
zo vroeg Woester aan Viseur. Viseur had
geen flauw idee wat hij moest weten.
Welnu, Woester wist het wel: projectontwikkelaar Kwaai kon ‘het allemaal
wel schudden’ en hij bekeek het maar
met zijn pand. Woester haakte in ieder
geval af.
Kwaai zag dat allemaal anders. Er was
een deugdelijke koopovereenkomst tot
stand gekomen en onder de koopprijs
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van 525.000 euro k.k. werd in dit geval
verstaan 525.000 euro + BTW in plaats
van overdrachtsbelasting. Kwaai had
de belastingwetten nu eenmaal niet
geschreven. Kwaai gaf wel toe dat ook
hij aanvankelijk ook dacht dat het zou
gaan om overdrachtsbelasting, maar hij
had er geen enkele moeite mee indien
Woester 19% BTW zou moeten betalen.
Kwaai eiste daarom via de rechter nakoming.

Nakomen? Vergeet het maar!

Woester wilde onder geen beding meer
iets te maken hebben met dit pand. Hij
stelde dat er geen wilsovereenstemming
was tussen partijen, dat er niet was voldaan aan de schriftelijkheideis van artikel 7:2 BW (partijen hadden immers nog
geen koopakte ondertekend) en als dat
allemaal niet zou slagen dan moest in ieder geval worden vastgesteld dat Woester (en ook Kwaai) hadden gedwaald
omtrent de hoogte van de koopprijs.
De rechtbank wees het eerste verweer
van de hand. Partijen hadden nu eenmaal overeenstemming over een koopprijs van 525.000 euro k.k. Ook over de
andere essentialia was overeenstemming zodat vastgesteld was dat een
koopovereenkomst daadwerkelijk tot
stand is gekomen.

Het beroep van Woester op het ontbreken van een ondertekende koopakte
werd eveneens van de hand gewezen
omdat het niet om woonruimte ging
maar om kantoorruimte. Dan geldt de
schriftelijkheideis niet.
De zaak leek er slecht uit te zien voor
Woester. Nu kwam de rechter toe aan de
vraag of deze koopovereenkomst vernietigd kon worden op grond van dwaling.
De rechtbank meende dat beide partijen waren uitgegaan van een onjuiste
veronderstelling, te weten dat over de
koopprijs overdrachtsbelasting was verschuldigd. Dat bleek echter in strijd met
de belastingwetgeving en daarom was
de koop vernietigbaar. Het betrof een
verschil van ruim 65.000 euro en dat
was dusdanig hoog dat Woester de koop
niet zou zijn aangegaan als hij had geweten dat er BTW verschuldigd was.

Eigen schuld?

Woester had daarmee nog niet gewonnen! De volgende vraag was immers of
Woester deze vergissing niet aan zichzelf
had te wijten of, anders gezegd, dat deze
dwaling voor zijn eigen risico kwam. Zo
ja, dan had de dwaling geen gevolg voor
de verkoper Kwaai. Op dat moment kreeg
Viseur het benauwd. Blies hij immers niet
altijd hoog van de toren dat hij alles wist

van de fiscale consequenties van een
vastgoedtransactie? Tot grote opluchting
van Viseur redeneerde de rechtbank de
andere kant op: de projectontwikkelaar
Kwaai werd beschouwd als een professionele vastgoedondernemer. Van hem
mocht dan ook worden verwacht dat hij
op de hoogte was van de fiscale gevolgen
van de verkoop en dat hij dus behoorde
te weten dat de koopprijs verhoogd zou
moeten worden met BTW. Uitgaande
van deze veronderstelde wetenschap had
Kwaai dit moeten melden aan Woester.
De mededelingsplicht van Kwaai prevaleerde boven een eventuele onderzoeksplicht van Woester. De dwaling kwam
dus niet voor risico van Woester zelf. Uiteindelijk stelde de rechtbank vast dat de
koopovereenkomst was vernietigd vanwege dwaling. Woester was van de haak
… en daarmee ook Viseur.
En Viseur? Die vertelt tegenwoordig
op feestjes dat projectontwikkelaars
‘hééééélemaal niets’ afweten van fiscaliteiten. Daarvoor heb je toch echt Adrianus Viseur nodig.
(De namen zijn gefingeerd)
Mr. J.A.M. van de Sande,
advocaat te Rotterdam
www.vandesandeadvocaten.nl
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COLUMN

agrarisch vastgoed

V

Van oudsher kennen we in ons land drie vormen van agrarisch grondgebruik:
pacht, recht van erfpacht en de volle eigendom. Vele jaren lang werd erfpacht
– terecht – gezien als een goede tussenvorm tussen eigendom en pacht. Er
was een goede verhouding tussen de grondlasten per ha voor een pachter, de
erfpachter en de eigenaar. Dat betekent: voor pacht de laagste lasten per ha
landbouwgrond en voor eigendom de hoogste lasten per ha landbouwgrond.
De marktwaarde van het erfpachtrecht, de hoogte van de jaarlijkse canon
en de financierbaarheid van het zakelijke recht zorgden ervoor dat erfpacht
werd beschouwd als een betrouwbaar recht voor landbouwgrond.

Ontwikkelingen rond erfpacht vragen
om goede begeleiding van onze klanten
Sinds 1995 is de situatie ingrijpend veranderd.
De liberalisering van het pachtrecht vanaf dat
jaar (de canon van erfpacht is vaak gekoppeld
aan de pachtsom), de verlaging van de rente en
de verkoop van de blote eigendom van de Staat
der Nederlanden (de zogenaamde Domeinengronden) hebben grote invloed gehad op de
marktwaarde en grondlasten per ha van het
erfpachtrecht voor de boer. Het recht wordt op
dit moment niet meer gezien als een betrouwbare en goedkope manier van grondbezit ten
opzichte van het volle eigendom.
Er zijn een aantal elementen die de betrouwbaarheid van een beperkt zakelijk recht van
erfpacht voor de landbouw bepalen. Allereerst
zijn dat de looptijd van het recht en de voorwaarden voor verlenging van het recht na ommekomst; de jaarlijkse canon moet in verhouding passen bij het opbrengend vermogen van
de landbouwgrond en het moet inzichtelijk zijn
wanneer en tegen welke prijs de blote eigendom kan worden aangekocht. Het zakelijk recht
van erfpacht kent veel contractvrijheid. Echter:
wanneer er een onbalans ontstaat in rechten en
plichten tussen de blote eigenaar (de belegger)
en de erfpachter (de boer), verliest het recht
zijn betrouwbaarheid en functie. Goede begeleiding bij het vestigen van het erfpachtrecht
op landbouwgrond is dus belangrijk. In oktober
jl. heeft ASR de blote eigendom aangeboden
aan erfpachters. De makelaar in de regio wordt
veelvuldig om juist advies gevraagd en in het
afgelopen najaar heeft het Rijksvastgoed- en
Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) bekend gemaakt

onder welke voorwaarden het 40-jarig erfpachtrecht wordt verlengd.

Zorg en aandacht

Voor landbouwers met erfpachtrecht én voor
degenen die het erfpachtrecht willen vestigen
of kopen, is het van het grootste belang dat zij
worden bijgestaan door een makelaar/taxateur
die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op dit terrein. Ik weet dat er in iedere regio
VBO-collega’s zijn die zeer goed in staat zijn om
deze klanten optimaal te adviseren. Dat is ook
nodig, want een goed contract, waarin recht
wordt gedaan aan de wederzijdse rechten en
plichten, is cruciaal. We moeten voorkómen dat
één partij alle macht krijgt en dat er voor de
boer onvoldoende opties overblijven of dat de
jaarlijkse grondlasten te hoog worden.
Er wacht ons, als makelaar/taxateur in agrarisch
vastgoed, een verantwoordelijke taak, want we
moeten de boeren op zeer actieve wijze begeleiden in de ins en outs van zakelijk erfpachtrecht. Een goed contract, dat recht doet aan de
wensen van alle partijen, vormt de basis voor de
onderhandelingen. Zo kunnen we ervoor zorgen
dat het erfpacht op landbouwgrond naast pacht
en eigendom zijn plaats behoudt. Daarbij zijn
alle partijen gebaat.

Bert van Putte,
adviseur sectie Agrarisch Vastgoed
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Actueel

Bloemkoolwijken
hebben creatieve
makelaars nodig

B

Bloemkoolwijken. Verdwaalwijken. Doolhofwijken. Macaroniwijken. De
bekende woonerfwijken uit de jaren 70 en 80 hebben weinig vleiende
bijnamen. Deels ten onrechte, zo meent onder andere wethouder Edo Haan
uit Zoetermeer. Diverse onderzoeken hebben blootgelegd wat de pijnpunten
zijn en waar de kansen liggen. Edo Haan: “Makelaars kunnen hier echt een
waardevolle bijdrage leveren.”

Maar liefst 20% van de Nederlanders
woont in een zogenoemde ‘bloemkoolwijk’. Vrijwel elke zichzelf respecterende
stad of gemeente heeft dan ook één
of meerdere van zulke woonerfwijken.
Hoezeer ze per regio of gemeente ook
verschillen, een aantal elementen hebben al deze wijken met elkaar gemeen.
Zo is de fysieke vorm overal min of
meer hetzelfde. Vanaf de weg die de
wijk ontsluit, vertakken de wegen zich
in de woonerfwijk steeds verder. Lange
rechte straten zijn hier niet te vinden.
Een gemeenschappelijke factor is ook
de periode waarin deze wijken werden
gebouwd. Onderzoeker Frank Wassenberg van het Nicis Institute heeft de
cijfers paraat: “Dit type woonwijk kwam
op in de vroege jaren 70 en ze zijn gebouwd tot in de jaren 80. Bijna een
derde van alle Nederlandse woningen
is in deze periode gebouwd.” Al in 2008
signaleerden sommige onderzoekers dat
het niet helemaal goed ging met deze
woonerfwijken. De Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV) bracht
toen al een rapport uit onder de titel ‘De
Toekomst Van De Bloemkoolwijken’. Het
is de weerslag van een onderzoek dat al

in 2005 werd opgezet. De onderzoekers
noemen de woonerfwijk een ‘in steen
gestolde ideologie van de jaren zeventig’. Dat is de tijd van het gebouwde protest tegen de rechtlijnige, massale en gestandaardiseerde wederopbouwwijken.
De ontwikkelaars van toen hadden een
romantisch beeld voor ogen. Bewoners
van een wijkje die gezamenlijk op de
spelende kinderen letten. Die gezeten op
houten bielzen aan groene veldjes thee
drinken. Het leven als een ‘collectieve
happening’.

‘Wethouder bloemkool’

Wie denkt aan bloemkoolwijken, die
denkt al snel aan de grote groeigemeenten uit de jaren 70 en 80. Zoetermeer is
hier een schoolvoorbeeld van. De Zoetermeerse wethouder Edo Haan, die in
zijn brede portefeuille onder andere de
beleidsvelden Wonen en Grotestedenbeleid (G32) heeft, schetst de rappe ontwikkeling die een stad als Zoetermeer
heeft doorgemaakt. “Zoetermeer was
vijftig jaar geleden een stadje met zo’n
10.000 inwoners, inmiddels wonen hier
ruim 120.000 mensen. Jarenlang zijn
hier tienduizenden woningen per jaar

 |    vastg o ed adviseur

25

gebouwd. Toen ontstonden wijken als
Seghwaert, een wijk waar ik zelf ook tot
tevredenheid woon.” Edo Haan is zich
bewust van het niet al te beste imago
dat deze woonerfwijken hebben. “Dat
een Johan Derksen op TV mag verkondigen dat hij hier niet dood gevonden wil
worden, dat helpt natuurlijk allemaal
niet mee. Ja, er is onmiskenbaar van alles
aan de hand met dit type wijken. Maar
laten we beginnen met de vaststelling
dat de bewoners over het algemeen zeer
tevreden zijn. De oudere flatwijken, zoals Palenstein in Zoetermeer, hebben
veel grotere problemen. Daar ontkom je
dan ook niet meer aan rigoureuze ingrepen als sloop en nieuwbouw. Dat speelt
bij de woonerfwijken allemaal niet. Het
is eerder dat we nu op een vals plat naar
beneden zitten en we moeten uitkijken
dat dat geen roetsjbaan wordt. Er mag
geen verder verval optreden.” Dat het
de wethouder ernst is, blijkt uit het feit
dat hij voorzitter is van een werkgroep
van de G32. In dit netwerk zijn inmiddels
33 gemeenten verenigd die gezamenlijk
optrekken richting het Rijk en andere
partijen. Zo is de G32 nu zeer actief bezig
om de problematiek rond woonerfwijken op de agenda te krijgen. “Die rol
van voorzitter heeft me al het predikaat
van ‘wethouder bloemkool’ opgeleverd’,

lacht Edo Haan. “Ik vind het prima, als er
maar iets gebeurt.”

Landelijk beleid

In opdracht van de G32 bracht het Nicis
Institute in september 2011 een rapport
uit onder de titel ‘Sterke Woonwijken:
Voorkomen Is Beter Dan Herstructureren’. Dit rapport werd in opdracht van
de gemeenten Dordrecht, Emmen,
Leeuwarden en Zoetermeer en de G32
geschreven door Tineke Lupi en Frank
Wassenberg. Deze laatste memoreert
nog eens hoe de woonerfwijken ooit
bedacht waren: “In de vakliteratuur van

dat direct terug in al die woonerfwijken.
Er kwamen schuttinkjes, waar eerst alles open was. Het gezamenlijk gedeelde
groen is zo verdwenen. Schuurtjes aan
de voorkanten van woningen droegen
nog al eens bij aan die beslotenheid. Nog
een factor van betekenis: in de jaren 70
werd er nog wel kwalitatief gebouwd,
maar bij het intreden van de crisis in de
jaren 80 holde de kwaliteit achteruit. Al
die elementen tezamen beginnen nu te
wringen. Mensen voelen zich niet meer
zo veilig. Buurtjes verrommelen. Maar
er is ook veel positiefs te melden, zo
blijkt. Er blijft ook in de toekomst veel

“Veel van deze woonmilieus zijn de ideale eerste stap
voor starters op de woningmarkt. Dit kan allemaal veel
nadrukkelijker naar buiten gebracht worden, en de
makelaar heeft daar zeker een rol in”, aldus Ubink
toen zie je dat men uitging van een heel
romantische ideologie. Iedereen heeft
contact met elkaar, deelt alles samen.
Dat is anno 2011 volstrekt veranderd. Allereerst zijn de kinderen uit de gezinnetjes van toen uit de wijken verdwenen.
Die bindende factor is weggevallen. Ook
is de samenleving als geheel inmiddels
veel minder collectief ingesteld. Je ziet

vraag naar dit type woningen. Ze zijn
gunstig geprijsd, hebben gezinnen nog
altijd veel te bieden. De bloemkoolwijken houden dus zeker een waardevolle
functie. Ze zijn aantrekkelijk voor die
grote middenklasse, voor gezinnen die
een leuk huis voor een leuke prijs willen
hebben.” Edo Haan vult deze vaststelling
aan: “Dit gezegd hebbende, moeten we
ons terdege realiseren dat er wel zorg
nodig is. Dat is ook onze boodschap aan
het Rijk. Staar je niet alleen blind op de
vooroorlogse – en de wederopbouwwijken. In de woonerfwijken kun je nú nog
met relatief kleine ingrepen veel bereiken. Daarom ook hameren we zo op de
totstandkoming van landelijk beleid. Als
we er nu bovenop gaan zitten, voorkomen we dat we straks ook hier problemen krijgen zoals in de oudere wijken
van Rotterdam of Den Haag.”

Verscheidenheid

Wat er dan precies moet gebeuren, daar
hebben ook andere onderzoekers zich
over gebogen. Onlangs verscheen het
boek ‘Bloemkoolwijken. Analyse En Perspectief’, geschreven door Thijs van der
Steeg en Martijn Ubink. Deze laatste
is momenteel werkzaam als zelfstandig stadssocioloog en planoloog. Ook
hij is van mening dat het nu nog goed
mogelijk is om woonerfwijken aantrek-
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V.l.n.r.: de heren M. Ubink Msc , wethouder dr. E. Haan en drs. F. Wassenberg
kelijk te houden. Dan is het echter wel
nodig om de onderlinge verschillen te
onderkennen: ‘dè woonerfwijk’ bestaat
eigenlijk niet. “Het functioneren hangt
voor een belangrijk deel af van de druk
op de omliggende woningmarkt en de
overige stedelijke woningvoorraad. In
bijvoorbeeld de woonerfwijk Lunetten
in Utrecht is het wonen in een eengezinswoning in een jaren 70-wijk nog
steeds een aanlokkelijk perspectief. Een
eengezinswoning met tuin is in Utrecht
nog steeds een gewild woonproduct.
Dat wegen kopers immers af tegen een
klein en relatief duur appartement in de
binnenstad. In Cappele aan den IJssel
daarentegen is de druk op de woningmarkt gering en is een eengezinswoning met tuin geen onderscheidende
kwaliteit meer. In wijken in ontspannen
woningmarktgebieden zien we dat het
steeds vaker de lagere middeninkomens
zijn die naar de woonerfwijken trekken. Kwetsbare instroom zorgt in specifieke erven en hoven voor botsende
leefstijlen en conflicterend woongedrag.
Een te grote concentratie van kwetsbare
groepen kan in buurten en complexen
voor een negatieve spiraal zorgen. Mijn
aanbeveling zou dan ook zijn om veel
nadrukkelijker te gaan nadenken over
een toewijzingsstrategie. Dit hoeft niet
alleen vanuit een negatieve invalshoek,
maar kan ook vanuit het samenbrengen van gezamenlijke interesses: denk
aan een kluserf, verzorgingshof of thuiswerkbrink. Door kleinschalig en onderscheidend aanbod te creëren, kan ook
weer een nieuwe collectiviteit ontstaan:

niet vanuit idealisme, maar vanuit een
pragmatische invalshoek.”

Creatieve makelaar

Frank Wassenberg is het hier mee eens:
“Je zou die specifieke bloemkoolstructuur best beter kunnen benutten. Als je
erin slaagt om gelijkgestemden samen
te brengen, dan kun je samen dingen
beter oppakken.” Ligt hierin ook een

rol voor de makelaar, volgens de onderzoekers en de beleidsmakers? Frank
Wassenberg: “Nou en of. Een makelaar
heeft als geen ander inzicht in de specifieke kenmerken van buurten en wijkjes.
Waarom daar niet actiever mee de boer
opgaan? Vertel potentiële kopers daarover. Geef ze een reden om voor een
bepaalde straat te kiezen. Gemeenten
zijn druk bezig om bijvoorbeeld die le-

“We zitten nu op een vals plat naar beneden en we
moeten uitkijken dat dat geen roetsjbaan wordt. Er mag
geen verder verval optreden”, aldus wethouder Haan
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lijke schuttinkjes weg te halen. Maar kijk
zelf ook eens verder dan die schuttinkjes.” Edo Haan deelt die visie: ‘Wij doen
als gemeente al heel veel. We hebben
buurtmanagers. Elke wethouder heeft
een wijk geadopteerd. Als wij signalen uit een buurt krijgen van bewoners
die een knelpunt willen aanpakken, dan
gaan we daar graag in mee. Ik kan me
zomaar voorstellen dat een makelaar
daar op inspringt. Vertel mensen hoe
ze de waarde van hun woning kunnen
verbeteren door mee te helpen aan de
fraaiere openbare ruimte. Door mee te
werken aan het opknappen van de woning. Daarmee krijg je als makelaar ook
de boel weer aan de gang. Als een makelaar en bewoners met een concreet
idee komen, dan willen wij daar best
een plannetje op maken. Vergelijk het
maar met de klassieke VvE, maar dan op
horizontaal niveau van erf of hof.”

Waardeontwikkeling stimuleren

Ook Martijn Ubink wil makelaars vooral
wijzen op de mogelijkheden die er zijn
om in woonerfwijken bij te dragen aan
het imago en verkoopbaarheid. “Makelaars zouden wellicht ook wat meer

mee kunnen denken, de langere termijn in de gaten houden. Een makelaar
is uiteraard in eerste instantie gericht
op de verkoop van een woning. Maar
moet je mensen niet meenemen in je
kennis over de directe omgeving van
een woning, daar nadrukkelijker iets
mee doen?” Edo Haan weet het antwoord wel: “Waar blijft de makelaar
die woningbezitters eens actief gaat
benaderen om gezamenlijk iets aan woningen en de omgeving te doen? In al
die wijken en buurtjes wonen veel bewoners die enthousiast zijn, die dingen
willen oppakken. Iemand moet daar het
voortouw in nemen, en die iemand kan
best een makelaar zijn.” Volgens Martijn
Ubink zouden makelaars ook andere
accenten kunnen leggen en hiermee
bijdragen aan de positie op de woningmarkt. “Een deel van de bewoners zit
momenteel als het ware opgesloten
in de woonerfwijk. De stap naar een
Vinex-wijk is vaak net te groot, en de
waardeontwikkeling van de eigen woning blijft achter. Je kunt echter ook de
nadruk leggen op de kwaliteiten van
de wijk: het groen, de kindvriendelijke
woonomgeving en de beschikbaarheid

van een relatief goedkope eengezinswoning met tuin. Veel van deze woonmilieus zijn de ideale eerste stap voor
starters op de woningmarkt. Ook dit kan
allemaal veel nadrukkelijker naar buiten gebracht worden, en de makelaar
heeft daar zeker een rol in.” Maar moet
die makelaar niet bang zijn dat hij zijn
klanten de zaken te mooi voorspiegelt?
Edo Haan: “Door de G32-inspanningen
komen er nu echt dingen op gang. Wij
geloven heilig in deze wijken. Met wat
relatief kleine ingrepen kunnen ze echt
nog vijftig jaar mee.”
Het Rapport ‘Sterke Woonwijken: Voorkomen Is Beter Dan Herstructureren’ is
te downloaden via www.G32.nl en www.
nicis.nl.
Heren 5 architecten heeft in 2006 het
ontwerp geleverd voor de vernieuwing
van de Zwolse wijk Ittersummerlanden.
U kunt het boekje over deze renovatie
vinden op hun website, www. Heren5.nl.
Tekst: Henk de Kleine
Beeld: Heren 5 architecten, VVG-Middelkoop, Raimon Wouda, Nicis Institute
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Woningmarktanalyse OTB

H

Het woord koopgarant is een combinatie van koop en garant. Koop staat voor
‘koopwoning’ en garant staat voor ‘de zekerheid dat iets een succes wordt’. Maar is
Koopgarant een succes? De laatste tijd hoor ik verschillende geluiden. Makelaars zijn
kritisch en zeggen hardop dat het grote aanbod van Koopgarant de concurrentiepositie
van de vrijemarktwoning negatief beïnvloedt terwijl projectontwikkelaars gunstige
woningmarkteffecten verwachten van het aanbod van nieuwbouw Koopgarant.

Concurrentiepositie Koopgarant
Vroeger was de woningmarkt eenvoudig. Huishoudens konden kiezen tussen huurwoningen
en koopwoningen: geen vermogensrisico versus wel vermogensrisico, geen rendement versus wel rendement. Totdat ongeveer zes jaar
terug de tussenvormen op de markt kwamen.
Koopgarant is daarvan het bekendste product
en geeft consumenten de kans om vermogensrendement op te bouwen, maar dan wel met
een beperkt risico. Het is een product dat door
corporaties op de markt is gezet met als doel
de keuzevrijheid van consumenten te vergroten. Een belangrijk kenmerk van Koopgarant is
de korting voor de koper die oploopt naar 25%
op de marktwaarde van een bestaande woning
en tot maximaal 33,33% van een nieuwbouwwoning. Dat scheelt aanzienlijk in de woonlasten. Kopers moeten bij ‘terugverkoop’ met
korting verkopen waardoor het rendement op
hun vermogen lager is dan bij een vrijemarktwoning. In principe verdient de corporatie de
korting terug uit de rendementsdeling.
Toen Koopgarant op de markt kwam, hadden
we te maken met prijsstijgingen en veel vraag
naar koopwoningen. De woonconsument koos
massaal voor een koopwoning en het nieuwe
aanbod van Koopgarant werd verwelkomd.
Men ging er vanuit dat Koopgarant slecht interessant was voor een beperkte groep risicomijdende kopers met een beperkt budget. Het
is toch zo dat de meeste kopers kiezen voor
een koopwoning zonder korting waardoor optimaal geprofiteerd kan worden van het indirecte
vermogensrendement. Echter, de tijden zijn
veranderd. Na 2008 is het aantal verkopen gehalveerd en de prijs gedaald. De koper ervaart
dat het eigenwoningbezit ook een vermogensverlies kan betekenen.

De afgelopen maanden voerde ik gesprekken
met makelaars over de concurrentiepositie van
Koopgarant. ‘In economisch mindere tijden
kiest de consument voor Koopgarant’, ervaren
zij. ‘Als kopers de keuze hebben tussen wel of
geen korting, dan kiest iedereen voor korting’.
Zij maken zich zorgen over de concurrentiepositie van vrijemarktwoningen. Het marktaandeel
van Koopgarant is stevig toegenomen terwijl
erg veel reguliere koopwoningen te koop blijven
staan.
Een tweede onderdeel van mijn onderzoek was
het analyseren van de harde cijfers. Is het gevoel
van makelaars gebaseerd op feiten of op marktgevoel? Het feit dat Koopgarant een groter
marktaandeel heeft in de economische barre
omstandigheden is logisch, kopers kiezen nu
voor een product met weinig rendementsrisico.
Dat was anders voor de kredietcrisis. De makelaars geven dat ook in de gesprekken ruiterlijk
toe. Hun klanten kozen toen niet voor Koopgarant omdat zij een deel van de winst moesten
afdragen. Uiteindelijk blijkt uit de harde cijfers,
dat qua prijsontwikkeling en aantal verkopen,
Koopgarant voor de crisis achterbleef bij de
vrijemarktwoning, maar dat die situatie nu omgedraaid is. Een andere conclusie is dat er weliswaar sprake is van een behoorlijke toename
van het marktaandeel Koopgarant, maar dat
die toename nog geen vertaling kent naar de
prijs. Wat we zien is dus het gevolg van marktwerking.

Paul de Vries
Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft
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Makelaar van de maand

De 24/7 makelaar
Louis Zonneveld’s motto:
‘Daar zijn waar de handel is’

W

We kwamen ze al eerder tegen, in de rubriek Makelaar van de Maand: makelaars
die juist nú de sprong in het diepe wagen. Louis Zonneveld is ook zo’n starterin-tijden-van-crisis. Zelf zegt hij daarover: “Ik begon in 2010 en bevond me juist
daardoor in een gelukkige positie.”

Dat Louis Zonneveld ons in zijn huis in
het Noord-Hollandse Heemskerk ontvangt, is een eerste teken dat hij zijn
vak eigentijds opvat. “In hoofdlijn is bij
mij alles vloeibaar. Ik heb geen vaste
kantoortijden. Ik werk, ondersteund door
een administratieve kracht, hier op de
tweede verdieping vanuit huis. Ik heb
hier ook geen inloopfunctie, dat is allemaal niet belangrijk meer. Ik beweeg
waar de handel is, op die momenten
dat het relevant is. Hoe vaak gebeurt
het niet dat een klant ’s avonds nog een

waarin het individu het verschil maakt,
zijn zulke dingen doorslaggevend. In de
komende jaren zullen nog duizenden
makelaars het veld moeten ruimen. Wil
je bij de blijvers horen, dan moet je
schakelen.”

Achterdeur dichthouden

De particuliere woningmarkt is slechts
één van de segmenten waar Louis Zonneveld zich op richt. Zijn aanpak op dat
vlak vloeit voort uit die dag in 2010 dat
hij eens rustig zijn mogelijkheden en

“In de komende jaren zullen nog duizenden
makelaars het veld moeten ruimen. Wil je bij de
blijvers horen, dan moet je schakelen”
vraag heeft? Die stuurt dan een e-mail,
in de hoop de volgende ochtend antwoord te krijgen. In negen van de tien
gevallen zit ik nog even aan de laptop en
kan ik direct reageren. Ik vind dat helemaal niet bijzonder of belastend. Zo gaat
het gewoon, tegenwoordig. Iedereen is
voortdurend online. Maar het heeft wel
een enorme impact op je klanten: ‘Hij
is nú nog met me bezig!’ In deze tijden,
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kansen overzag. “Ik was in de gelukkige
positie dat ik gewoon met een leeg
kladblok kon gaan zitten. Ik dacht na
over het wezen en zijn van de makelaar van de toekomst. Gaat het om de
particuliere woningmarkt, dan bieden
we onze klanten al het mogelijke. Van
een uitgekleed basispakket tot full service. Zelfgemaakte woningvideo’s. Interactieve digitale plattegronden. M’n
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bereikbaarheid is 24/7. Dat wil niet zeggen dat ik altijd sneller woningen verkoop. Het resultaat is wel dat klanten
zeggen, als het even tegenzit: ‘Hij doet
er in elk geval alles aan’. Dan kunnen ze
wel overwegen om naar een ander te
gaan, maar daar krijgen ze minder voor
meer. Zo hou je de achterdeur dicht. En
je moet breed zijn. Ik heb onder meer
het voordeel van jarenlange ervaring
bij gemeenten. Zo ken ik beide werelden: die van het beleid en die van de
commercie. Dat is voor projectontwikkelaars, corporaties, bedrijven of ondernemers een echte USP. Ik kan gericht
rechercheren naar planologische achtergronden, bestemmingsplannen en
streekplannen. En ik weet uit ervaring:
gemeenten en commercie gaan maar
moeizaam samen. Dat is olie en water;
het mengt slecht.”

Tussen beleid en consument

Louis Zonneveld denkt dat een makelaar
een uitstekende brugfunctie kan vervullen tussen werelden die nu nog te ver uit
elkaar liggen. “Ik zie nog te vaak dat projectontwikkelaars een wat minder goed
afgestelde consumentenantenne hebben. Zeker in het recente verleden zagen
we te veel ego en testosteron. Deze
partij kan ik meenemen in realistische
haalbaarheidsanalyses. De verstandige
ontwikkelaar consulteert eerder de betere makelaar, zo zou ik wensen. En dan
is er natuurlijk de gemeente. Daar zie je
dat het grondprijsbeleid vaak op slot zit
omdat opbrengsten van bepaalde percelen al uitgegeven zijn. Daarmee is die
grondprijs gefixeerd. Het onderschrijft
mijn visie dat je gemeenschapsgeld niet
moet vastleggen in grondposities. Laat
de markt het risico dragen, die is daarop
ingericht. Het beperkt ook de financiële armslag van een gemeente. Wat
zie je nu gebeuren? Enerzijds wil een
gemeente zoveel mogelijk kwaliteit in
een project inbrengen, anderzijds beweegt ze financieel niet. Die gewenste
kwaliteit moet daardoor te zeer uit de
zak van de ontwikkelaar komen. Als
beide partijen nu inschikken, dan kan
er vaak veel meer. Ik kan dus een afdeling Grondzaken adviseren in wat op
dit moment in deze veranderde markt

reëlere grondprijzen zijn. Daar winnen
beide partijen en uiteindelijk zeker ook
de consument mee.”

Kennisintensief

Wil hij in de toekomst de markt echt
iets te bieden hebben, zo houdt Louis
Zonneveld zichzelf nadrukkelijk voor,
dan moet hij nog sterker inzetten op
unieke kennis. “Vergaande service is
één. Maar dat is altijd nog makkelijker te kopiëren dan kennis. Om die
reden ben ik onlangs begonnen met de
Leergang Bedrijfsmatig Vastgoed. Hoe
druk ik het ook heb met al mijn andere
werkzaamheden, dit moet er echt bij.
Bedrijfsmatig onroerend goed is veel
meer dan de woningmakelaardij een
kennisintensieve omgeving. Nogmaals,
het individu maakt het verschil. De kennis en ervaring die in jouw hoofd zitten.
De manier waarop jij het aanpakt. Daar
gaat het om. Dat werd me zeer duidelijk
toen ik in 2010 daadwerkelijk van start
ging. Ik vroeg me af: ‘Vergeven mensen

het mij dat ik niet in een hoofdstraat
zit?’ Ik ontdekte zeer snel: mensen zijn
helemaal niet op zoek naar een bekend makelaarskantoor. Ze zoeken een
goede makelaar.”

Nieuw evenwicht

Kortom, Louis Zonneveld ziet ook in deze
lastige tijden nog voldoende licht om
optimistisch te blijven. “Ook met de woningmarkt gaat het weer goed komen.
Alleen, ik denk dat dat zomaar nog tot
2014/2015 kan duren. De huizenprijzen
en loonontwikkeling zijn te ver uit elkaar
gegroeid. Een prijsdaling van 15% zal dat
gat al iets dichten. De loonontwikkeling gaat veel langzamer. Het evenwicht
voor een goede prijs/kwaliteitsbeleving
laat dus nog wel even op zich wachten.
Maar daar ga ik dus niet op wachten. Ik
houd het veld breed en mijn kennis op
veel vlakken up to date.”
Tekst: Henk de Kleine
Beeld: Zonneveld Makelaars
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advertorial

Alleplattegronden.nl; meer
dan plattegronden alleen!!

A

Alleplattegronden; Een productiehuis van promotiemateriaal voor de makelaardij bestaande
bouw, nieuwbouw en BOG:
1. Digitale restyling van woningen en Photoshopwerk (huizen digitaal restaureren/
opknappen)

2. Plattegronden voor de brochure, eigen website en floorplanner (funda plattegronden)
3. Artist impressions, 3d Plattegronden en Animaties voor nieuwbouw
4. Fotografie voor gemiddeld en hoog segment
In de huidige markt is het aantal ‘beter verkoopbare woningen’ in portefeuille uitermate belangrijk geworden. Voor de
makelaar betekent dit een extra druk bij de ‘in verkoopname
gesprekken’. De makelaar weet dat hij zich dient te onderscheiden in aanpak en promotiemiddelen. Dat is waar Alleplattegronden.nl voor staat: Goed promotiemateriaal wat snel te
krijgen is, waarmee de makelaar zich kan onderscheiden ten
opzichte van een collega-makelaar.

Plattegronden en promotie

Promotioneel gezien ziet iedere makelaar de meerwaarde van
een plattegrond, echter wordt deze vaak gezien als een kosten-

post. Het tegendeel is waar; een feit is dat bij het vooraf tonen
van plattegronden op termijn het aantal efficiënte bezichtigingen stijgt (mensen kunnen zich een beter beeld vormen van
de ruimte). Tevens biedt Alleplattegronden.nl de mogelijkheid
‘automatische incasso voor de verkoper’, zodat de makelaar
geen kosten hoeft te maken!
Anno 2011 is iedereen bekend met het fenomeen plattegronden, maar de makelaar is niet alleen daarin geïnteresseerd, hij
kijkt verder; ‘hoe kan ik me het beste onderscheiden in promotie en aanpak, en wie kan me daar het beste bij helpen?’
De toegevoegde waarde van Alleplattegronden.nl voor de
makelaar is, 1; een uitstekende en altijd bereikbare helpdesk 2; constante innovatie van
nieuwe promotieproducten.

Innovaties van Alleplattegronden.nl
voor de makelaardij in 2011-2012:

1. In 2011 heeft Alleplattegronden haar
dienstenpakket uitgebreid met professionele fotografie; met minimaal 25 foto’s
incl. hoogtefoto’s en uitstekend nabewerkt, waardoor alles binnen en buiten
perfect in beeld komt.
2. Eind 2011 heeft Alleplattegronden.nl de
digitale restylingen verder ontwikkeld,
waarmee de levertijd slechts 4 werkdagen telt en de kosten gehalveerd zijn!
3. In 2012 zal Alleplattegronden.nl haar
dienstenpakket uitbreiden met EPA-keuringen. Dit betekent dat de makelaar met
één telefoontje aan Alleplattegronden.nl
een totaalpakket kan verkrijgen.
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Wij kijken niet alleen naar de stenen,
maar ook naar de mens erachter

Als specialist in de financiering van beleggingsvastgoed en bedrijfspanden
in het middensegment weten we alles van ‘stenen’. Maar tegelijk weten
we dat de stenen maar het halve verhaal vertellen. Die andere helft horen
we graag van u. Kunt u ons overtuigen van het bedrijfseconomisch potentieel van een object? Dan gaan wij tot het uiterste om met een passende
hypotheekoplossing te komen. Als relatief kleine organisatie met maar één
passie zijn we daarin vaak net even vindingrijker dan niet gespecialiseerde
hypotheekverstrekkers. Want bij de RNHB Hypotheekbank kijken we ook
naar de ondernemer achter het object en zijn visie. Daarbij gaan we snel en
klantvriendelijk te werk. Binnen een werkweek weet u waar u aan toe bent
en als het moet nóg sneller.
Meer weten over onze persoonlijke benadering van de vastgoedmiddenmarkt? Bel dan 030 - 755 20 00 of kijk op www.rnhb.nl.
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