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Johan Conijn
‘Kennis van de woningmarkt is 
als een fata morgana’ 

Vorige maand bracht de NVM de derde editie van de 
nieuwbouwuitgave ‘Bouwen voor de vraag heeft de toekomst’ 
uit. Met deze publicaties wil de NVM benadrukken dat een 
toekomstbestendig woningbestand in Nederland alleen tot stand 
kan komen, als er goed wordt geluisterd naar de woonwensen van 
al die verschillende mensen en doelgroepen in ons land. “In mijn 
ogen is daarbij het inschakelen van NVM-nieuwbouwspecialisten 
essentieel”, aldus NVM-voorzitter Ger Jaarsma. 

Bouwen voor de vraag 
leidt tot blijvend 
gezonde woningmarkt

Ook deze uitgave maakt 
volgens Jaarsma weer 
glashelder dat bouwen voor 
de vraag de toekomst heeft. 
“In de vorige edities hebben 
we laten zien hoe belangrijk 
de inbreng van NVM-
makelaars is op het moment 
dat projectontwikkelaars en 
gemeenten met nieuwbouw 
aan de slag gaan. De 
toegevoegde waarde van 
NVM-nieuwbouwspecialisten 
betekent vooral een 
kwaliteitsimpuls voor de 
grote nieuwbouwopgave 
in Nederland. In drze 
uitgave staan dertien 
projecten, verspreid over 
heel Nederland, waarin 
projectontwikkelaars en 
NVM-nieuwbouwspecialisten 
vertellen hoe ze dit realiseren 
door goed en in een vroeg 
stadium samen te werken”, 
aldus de NVM-voorzitter. 

Inspelen op 
woonwensen
Bouwen voor de vraag is 
vooral zo goed mogelijk 
inspelen op de pluriforme 
woonwensen van alle 
mensen die in Nederland 
wonen of komen wonen, 
benadrukt Jaarsma. “De 

behoeften van mensen 
veranderen en daarmee onze 
woningmarkt. Wat ik zie, is 
een toename van het aantal 
alleenwonenden, senioren, 
zzp’ers die flexibel en mobiel 
moeten zijn in hun werk- én 
woonsituatie en de komst 
van expats, statushouders 
en vluchtelingen. Daarnaast 
blijft er een aanhoudende 
stroom naar de stad. Ook 
de generatie babyboomers 
(geboren tussen 1945-1955) 
gaat de woningmarkt de 
komende decennia ingrijpend 
veranderen.”

Uitdaging
Daarnaast blijft 
verduurzaming een belangrijk 
onderwerp voor mensen. 
“Nieuwbouw zal vrijwel 
uitsluitend ‘gasloos’ zijn en 
mensen willen energiezuinige 
of zelfs energieneutrale 
oplossingen terugzien in hun 
woningen. Dat doet een 
groot beroep op de kwaliteit 
van onze nieuwbouw en 
haar voorzieningen, mede 
ook om de betaalbaarheid 
te kunnen waarborgen. Dit 
vormt voor alle betrokkenen 
– overheden, ontwikkelaars, 
woningcorporaties en 

makelaars – een enorme 
uitdaging om iedereen aan 
een passende woning te 
helpen. Die uitdaging ligt 
voor een belangrijk deel in 
nieuwbouw”, aldus Jaarsma.

Bouwen met beleid
Volgens de NVM-voorzitter 
is het meer dan van 
belang dat er met beleid 
wordt gebouwd, zowel 
kwantitatief als kwalitatief. 
“Er is behoefte aan stabiliteit 
en een langetermijnvisie 
op de woningmarkt, aan 
kansen voor starters, aan 
garantie voor doorstroom, 
aan invulling voor senioren. 
Zodat Nederland ook over 
twintig, dertig of veertig jaar 
een gezonde woningmarkt 
kent. Woningzoekers zijn 
kritischer en willen invloed en 
inspraak. Daar moet volgens 
de NVM het woningaanbod 
op worden afgestemd. Door 
in een vroeg stadium een 
NVM-nieuwbouwspecialist 
te betrekken, kan al voor de 
bouw finetuning plaatsvinden 
om de verschillende 
doelgroepen voor wie de 
woningen bedoeld zijn zo 
goed mogelijk tegemoet te 
komen”, besluit Jaarsma. 
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D Zonder andere belangrijke beleidsterreinen 
tekort te doen, durf ik te stellen dat de 
vastgoedmarkt in de 12 provincies van Nederland 
het belangrijkste issue is. 

Dat geldt zowel voor de immense 
nieuwbouwopgave en de verduurzaming 
van bestaande woningen, de markt 
voor commercieel vastgoed waar 
transformaties moeten plaatshebben 
en met tal van ontwikkelingen rond 
winkelgebieden, bedrijventerreinen en 
de opkomst van logistiek vastgoed, 
als met de herbestemming van veel 
agrarisch vastgoed in het buitengebied. 
Provincies spelen daar een belangrijke 
rol in, zeker ook als het gaat om goede 
infrastructuurverbindingen.

Als na de Provinciale Statenverkiezingen 
begonnen wordt met het formeren van 
het bestuur, de Gedeputeerde Staten, 
is het goed dat wordt ingezien hoe 
belangrijk het is om de vastgoedmarkt 
toekomstbestendig te maken. Er liggen 
volop kansen en uitdagingen voor 
alle provincies, of er nu sprake is van 
stedelijke gebieden of krimpgebieden. 
Provincies zouden wat mij betreft een 
positieve, aanjagende rol moeten spelen 
om de vastgoedmarkt voor komende 
generaties gezond te maken en te 
houden. Door (bestemmings)procedures 
te versnellen en te vereenvoudigen, 
door gemeenten te ondersteunen, door 
actief te bevorderen dat overal in ons 
land mensen en bedrijven prettig kunnen 
wonen en werken.

De NVM, altijd openstaand voor een 
constructieve samenwerking, heeft 
daarom per provincie geanalyseerd wat 
de grootste opgaves zijn. Ondersteund 
door data en feiten hebben wij de 
vastgoedmarkt in iedere provincie op een 
overzichtelijke manier in kaart gebracht 
en we doen voor iedere provincie 
maatwerkaanbevelingen. Ik hoop dat dit 
voor de te vormen provinciale besturen 
nuttige informatie levert voor het 
oplossen van het vastgoedvraagstuk in 
ons land.

Laten we de kansen maximaal benutten 
en ons richten op oplossingen. Op de 
rem trappen heeft geen enkele zin.

Ger Jaarsma is voorzitter van de NVM 

Ruim vier jaar voor invoering 
brengt energielabel C 
kantorenmarkt al in beweging 

Vastgoed is 
hét issue voor 
provincies

Op een totale voorraad van 67.500, is het aantal 
kantoren dat minimaal energielabel C heeft volgens 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  
(RVO.nl) in 2018 van 18.000 naar 25.000 gegaan. 
Van 12.000 kantoren was begin 2019 bekend dat 
ze energielabel D, E, F of G hebben, de rest is nog 
niet ‘afgemeld’ zoals RVO.nl dat noemt. “Als je naar 
de CO2-reductiedoelstellingen voor 2050 kijkt, zet 
de energielabel C-verplichting weinig zoden aan de 
dijk,” vindt programmamanager Martin Mooij van 
Dutch Green Building Council, de maatschappelijke 
organisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed. 
“Het vergt geen grote investeringen om 
energielabel C te halen, ook met een gasgestookte 
cv-ketel kun je er aan voldoen. Bovendien zegt het 
label niets over het stookgedrag van de huurder 
en daarmee over de werkelijke CO2-emissie van 
het kantoor. Maar 2050 is nog ver weg en je moet 
ergens beginnen. De aangekondigde energielabel 
C-verplichting heeft voor beweging gezorgd in de 
kantorenmarkt en dat is winst.”

Nieuwe financieringen
Daarbij is volgens Mooij een belangrijke rol weggelegd 
voor banken. “Financieringen worden vaak voor 
een periode van vijf jaar aangegaan. De grote 
banken trekken één lijn: nieuwe financieringen 
worden alleen verstrekt aan kantooreigenaren 
met een langetermijnvisie op hun portefeuille en 
duurzaamheid. Ze moeten op z’n minst kunnen laten 
zien en onderbouwen hoe ze hun kantoren voor 2023 
op energielabel C-niveau denken te krijgen, in de 
wetenschap dat ze daarna anders niet meer verhuurd 
kunnen worden.”

Frank Verwoerd, head of research van Colliers 
International, signaleert dat opportunistische 
kantooreigenaren die de herfinanciering in Nederland 
niet meer rond krijgen nog wel eens op zoek willen 
gaan naar buitenlands geld. “Veel buitenlandse 
investeerders zijn soms nog onvoldoende bekend 
met de aangekondigde energielabel C-verplichting, 
maar dat is natuurlijk een kwestie van tijd. Als wij als 
adviseur bij een transactie betrokken zijn, wijzen we ze 
er uiteraard ook op.”

Gepasseerd station
Voor veel institutionele beleggers werpt de op handen 
zijnde energielabel C-verplichting volgens Verwoerd 
juist op een heel andere manier zijn schaduw 
vooruit. “Voorbijgaand aan de hele energielabeling-
discussie, houden zij de portefeuille tegen het licht 
met de vraag: hoe kunnen we ‘m ‘Paris Proof’ 
maken. Oftewel: wat is er nodig om de gebouwen 

dusdanig te verduurzamen dat ze op lange termijn 
aan de klimaatdoelen voldoen en aantrekkelijk blijven 
voor huurders. Voor hen is energielabel C al een 
gepasseerd station, aan de hand van een meerjaren 
verduurzamingsplan kijken ze veel verder. De urgentie 
om te veranderen loopt dus ver vooruit op de 
daadwerkelijke regelgeving.”

Het meerjaren verduurzamingsplan waar Verwoerd het 
over heeft, kan volgens Mooij betekenen dat binnen 
een portefeuille rigoureuze keuzes worden gemaakt. 
“Ook voor kantoren geldt dat locatie alles is. Heel 
ruwweg zie je een concentratie in de Randstad en de 
grote steden in de rest van Nederland. Bij een kantoor 
in een slecht bereikbaar krimpgebied heeft het weinig 
zin om in energielabel A te investeren. Voor een 
kantoor op de Zuidas dat verouderd en labelloos maar 
wel goed verhuurbaar is, is alleen het uitgangspunt al 
heel anders.”

Comfortabel en gezond
In het verlengde van de verduurzamingsopgave 
ziet Verwoerd nog een andere ontwikkeling: de 
toenemende aandacht voor comfortabele en gezonde 
kantoren, als onderdeel van de strijd om talent. 
“Bedrijven willen niet alleen een energiezuinig 
kantoor, maar ook een werkplek waarmee ze 
medewerkers aan zich kunnen binden. Dat wil zeggen 
dat het comfortabel en gezond moet zijn. Die vraag 
zorgt zeker in de vijf grote steden voor een nieuwe 
dynamiek in de markt: terwijl energetisch slechte 
kantoren steeds lastiger verhuurbaar zijn, kost het 
geen enkele moeite om huurders te vinden voor 
kantoren die aantoonbaar duurzaam, comfortabel én 
gezond zijn.”

Het duurt nog een paar jaar voor de energielabel 
C-verplichting van kracht wordt, maar Verwoerd is al 
geneigd om er in de verleden tijd over te praten. “De 
aankondiging is zeker niet overbodig geweest, het 
heeft katalyserend gewerkt en een bijdrage geleverd 
aan de doorbreking van de bekende ‘circle of blame’. 
Voor de Rijksoverheid is het nu zaak om snel door te 
pakken en te kijken hoe we de kantoorvoorraad, als 
onderdeel van de gebouwde omgeving, ‘Paris Proof’ 
krijgen. Want zover zijn we nog lang niet.”

Monumentale kantoren, kantoren kleiner dan 100 m2 en kantoren die binnen twee jaar worden gesloopt 
of getransformeerd zijn vrijgesteld, maar verder moeten alle kantoren in Nederland op 1 januari 2023 
minimaal energielabel C hebben. De aangekondigde verplichting blijkt zijn schaduw ver vooruit te werpen.

Meer weten?
Meer weten over de energielabelverplichting? 

RVO.nl heeft een infographic gemaakt, die 

kantooreigenaren helpt bij de aanstaande 

verplichting. Ga naar www.rvo.nl/

energielabelCkantoor voor meer informatie.
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Conijn sprak zijn afscheidsrede uit op 
17 januari, want na twaalf jaar wordt 
de leerstoel opgeheven (zie kader). 
“Ik ben 68, dus verlengen met nog 
eens vier jaar was lastig,” legt hij uit. 
“Bovendien hadden de NVM en de 
ASRE enerzijds en de UvA anderzijds 
een verschillende visie op de leerstoel. 
Laat ik het zo zeggen: ik heb altijd 
geprobeerd een brug te slaan van de 
wetenschap naar de samenleving, 
terwijl de universiteit de voorkeur geeft 
aan een zuiver wetenschappelijke 
invulling.”

Laten we om te beginnen twaalf jaar 
terug gaan in de tijd: de titel van uw 
oratie, ‘Dansen op de vulkaan’, gaf 
aan dat u het ineenstorten van de 
booming koopwoningmarkt aan zag 
komen?
“Nee. Mijn analyse was dat de 
koopwoningmarkt instabiel was en 
dat eigenaren/bewoners een groot 
risico liepen, maar de titel wekt ten 
onrechte de indruk dat ik de crash van 
2008 heb voorspeld. Daarvoor is de 
woningmarkt te onvoorspelbaar en 
ben ik te vaak verrast door onvoorziene 
ontwikkelingen. Mijn afscheidsrede 
heb ik met opzet de titel ‘Kennis is 
als een fata morgana’ meegegeven. 
Het is een aansporing om steeds 
alert te blijven op nieuwe, niet-
voorziene ontwikkelingen en je eigen 
standpunten steeds ter discussie te 
stellen en zo nodig aan te passen.”

Maar de titel ‘Dansen op de 
vulkaan’…
“…was gebaseerd op de discussies en 
de alarmsignalen die er toen waren. Er 
werd aangedrongen op hervormingen 

van de woningmarkt en die zijn er na 
een lange discussie ook gekomen, 
vanaf 2012. Als ik me beperk tot de 
koopsector, is met Wonen 4.0 en het 
Lenteakkoord de basis gelegd voor de 
afbouw van de hypotheekrenteaftrek 
en het terugdringen van de 
totale hypotheekschuld. De 
koopwoningmarkt is daardoor 
stabieler geworden: de pieken zullen 
in de toekomst minder hoog zijn, 
de dalen minder diep. Mede dankzij 
de lage rente en het onverminderde 
woningtekort, verwacht ik dat de 
huidige hausse op de woningmarkt 
eerder zal eindigen met een stabilisatie 
van de prijzen dan met een forse 
prijsdaling.”

In de wetenschap dat de 
woningmarkt onvoorspelbaar is, 
belooft de ondertitel van ‘Kennis 
is als een fata morgana’ ook ‘lessen 
voor de toekomst’. Kunt u er eens 
een paar noemen? 
“Een stabiele woningmarkt rust 
op drie pijlers: de koopsector, de 
sociale huursector en de particuliere 
huursector, en die laatste is sinds 
de Tweede Wereldoorlog sterk 
verwaarloosd, met alle gevolgen van 
dien. Mensen die teveel verdienen 
voor sociale huur maar qua levensfase 
eigenlijk nog niet toe zijn aan een 
koopwoning, worden daardoor toch 
richting de koopsector gedreven, met 
in de grote steden nog hogere prijzen 
als gevolg. Pas de laatste jaren is er 
weer aandacht voor de particuliere 
huursector, die uit ongeveer 1 miljoen 
woningen bestaat. Daarvan is ongeveer 
20% eigendom van institutionele 
beleggers. Alle overheidsinspanningen 
ten spijt, wordt de groei de laatste 
jaren vooral gerealiseerd door 
particuliere beleggers, in de vorm van 
buy-to-let. Oftewel: het omzetten 
van koopwoningen in huurwoningen. 
De vlucht die dat heeft genomen, is 
illustratief voor de ondoorzichtigheid 
en onvoorspelbaarheid van de 
Nederlandse woningmarkt.”

Maar buitenlandse beleggers vinden 
de Nederlandse woningmarkt toch 
juist zo aantrekkelijk vanwege de 
transparantie?
“Dat zegt dan vooral veel over de 
ondoorzichtigheid van buitenlandse 
woningmarkten. Neem een recent 
fenomeen als buy-to-let, daar is zo 
weinig over bekend. Het CBS heeft 
laatst berekend dat het mogelijk om 
circa 80.000 woningen per jaar gaat, 
maar onbekend is wat de koopprijzen 
en de huren zijn, in hoeverre er sprake 
is van verkamering of airbnb en 
hoe groot het prijsopdrijvend effect 
is. Ik vel er geen oordeel over: wat 
die particuliere beleggers doen, is 
volkomen legaal en vanuit economisch 
perspectief begrijpelijk. Maar je kunt 
je wel afvragen of het maatschappelijk 
gezien een gewenste ontwikkeling 
is. Koopstarters worden uit de markt 
gedrukt: behalve bij een kleine woning, 

tot 30 m2, is de maximale hypotheek 
die ze kunnen krijgen altijd lager dan 
de beleggingswaarde voor particuliere 
beleggers. Het is dat ik ben gestopt als 
bijzonder hoogleraar Woningmarkt, 
anders zou ik zeker verder zijn gegaan 
met onderzoek naar buy-to-let, binnen 
de Nederlandse woningmarkt een van 
de opvallendste ontwikkelingen van de 
laatste jaren. Belangrijke vraag: is het 
een potentiële factor van instabiliteit? 
Particuliere beleggers hebben massaal 
koopwoningen gekocht met de 
bedoeling ze te verhuren. Wat gebeurt 
er straks als de prijzen zakken of als ze 
terugschrikken voor de investeringen 
in duurzaamheid die er aan zitten te 
komen?”

Nu we toch bezig zijn: welke andere 
ontwikkeling heeft u de afgelopen 
jaren verbaasd?
“Toch vooral het tempo waarin de 
koopwoningmarkt zich heeft hersteld. 
De markt stortte in 2008 in en in 
2011 kwam er een klap overheen, 
maar vanaf juni 2013 schoten de 
prijzen weer omhoog. Dat geeft wel 
aan dat het dal onder invloed van de 
verstorende subsidiëring van zowel 
de huur- als de koopwoningmarkt 
onnodig diep was. Dat zoveel 
huiseigenaren kopje onder gingen, 
toonde eens te meer aan dat 
verregaande hervormingen nodig 
waren – en die zijn er gelukkig ook 
gekomen.”

Johan Conijn blikt terug op bijzondere leerstoel aan de UvA

‘Kennis van de woningmarkt 
is als een fata morgana’

‘Dansen op de vulkaan’ luidde de titel van de oratie waarmee Johan Conijn 
in 2006 aftrapte als bijzonder hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit 
van Amsterdam (UvA). Twee jaar later stortte de woningmarkt in, maar 
getuige de titel van zijn afscheidscollege wil Conijn (68) vooral niet de illusie 
wekken dat hij de crash zag aankomen: ‘Kennis is als een fata morgana. 
Hervorming van de woningmarkt: resultaten en lessen voor de toekomst’. 
Een afscheidsinterview.

Johan Conijn: “Particuliere beleggers hebben massaal 
koopwoningen gekocht met de bedoeling ze te 
verhuren. Wat gebeurt er straks als de prijzen zakken 
of als ze terugschrikken voor de investeringen in 
duurzaamheid die er aan zitten te komen?”

Over de leerstoel en Johan Conijn
De leerstoel van prof.dr. Johan Conijn aan de Universiteit van Amsterdam, 

werd in 2006 ingesteld vanwege de Amsterdam School of Real Estate 

(ASRE) en bekostigd door de NVM. “Door dat te doen, onderkende en 

ondersteunde de organisatie het belang van onafhankelijk onderzoek naar 

de woningmarkt. Het belang daarvan voor het imago van de NVM valt niet te 

onderschatten. Ik stelde zelf mijn onderzoeksprogramma samen en de NVM 

bemoeide zich niet met de uitkomsten, ook als ze misschien niet helemaal 

in het straatje pasten. Ik heb dat zeer op prijs gesteld. En: het heeft veel 

waardevolle resultaten opgeleverd.” 

Als bijzonder hoogleraar Woningmarkt was Conijn sinds 2006 een dag 

per week verbonden aan de ASRE. Daarnaast was hij vier dagen per week 

directeur bij Ortec Finance. Op 1 maart is hij overgestapt naar Finance 

Ideas, een financieel adviesbureau dat is gespecialiseerd in de zorg-, 

woning- en institutionele beleggingssector. Conijn woont in Bussum, is 

getrouwd en heeft vijf kinderen uit twee huwelijken. “Toen ik studeerde, 

kon ik dankzij een lening van een familielid mijn eerste etage kopen, in de 

Wilhelminastraat in Amsterdam. Ik sluit niet uit dat ik mijn wooncarrière 

ook in de hoofdstad ga afsluiten.”
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In het kader van de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart maakte NVMagazine een rondgang 
langs de twaalf provincies. Niet alleen om van NVM-makelaars gespecialiseerd in woningen, 
commercieel en agrarisch vastgoed te horen hoe de markt in hun provincie zich ontwikkelt, maar 
ook welke aandachtspunten zij signaleren. 

Vastgoedmarkt biedt nog 
volop uitdagingen voor 
de provinciale politiek

“Het aanbod aan winkelruimte in de 
stad Groningen neemt af. Er zijn meer 
kandidaten en de panden worden ook sneller 
verhuurd. Het aanbod aan kantoorpanden 
is daarentegen best groot. Al lopen de 
panden op de goede locaties met een goed 
voorzieningenniveau wel goed. Dan gaat het 
om kantoren met aantrekkelijke concepten 
zoals een all-in huurprijs, flexibele looptijden 
en gedeelde voorzieningen als vergaderruimte 
en loungeruimte. 

Naar bedrijfsruimten, met name op het 
gebied van logistiek, is veel vraag. Door het 
groeiende aantal webshops is steeds meer 
behoefte aan opslag- en expeditieruimte. 
Bedrijfspanden worden ook benut voor 
particuliere opslagunits. Nieuwbouw is op 
het moment heel erg duur. Veelal kiest men 

dan ook voor 
het aanpassen 
van een 
bestaand pand 
aan de eigen 
bedrijfsvoering. 
Dat valt naar 
mijn idee ook 
te verkiezen 
boven het 
aanleggen van 
weer een nieuw 
bedrijventerrein, 
met alle gevolgen voor het landschap van 
dien. Verstandiger is het om verouderde 
bedrijven terreinen aantrekkelijker te maken, 
door bijvoorbeeld de infrastructuur en 
verlichting aan te pakken. Kortom, zet ook bij 
commercieel vastgoed in op verduurzaming.” 

“Op alle terreinen van 
commercieel vastgoed 
– bedrijfs-, kantoor- en 
winkelpanden – zien we op dit 
moment wat meer beweging. 
Er staat wel wat leeg aan 
bedrijfs- en kantoorpanden, 
maar het gaat hier in Drenthe 
niet om vele duizenden meters 
vloeroppervlak. Sinds eind vorig 
jaar vinden bovendien ook 
weer wat grotere transacties 
plaats. Daarbij zijn steden als 
Hoogeveen en vooral Assen 
wat meer kantoorsteden dan 
Meppel en Emmen. 

Voor winkelpanden geldt 
dat ze niet meer zomaar 
voor langere tijd verhuurd 
worden. Verhuurders moeten 
daar wel wat voor doen. 
Dat kan in de vorm van het 
aanbieden van een huurvrije 
periode, een bijdrage in 
de verbouwingskosten of 
een andere korting. Op het 
platteland worden winkels 
maar moeilijk ingevuld, als 
gevolg van krimp. Maar ook 
in Emmen en Assen staan 
verhoudingsgewijs wat 
meer winkelpanden te huur. 
Gemeenten zien in dat er 
iets moet gebeuren om die 
leegstand te bestrijden. In 
Meppel en Assen bestaan 
sinds kort dan ook regelingen 
voor het transformeren van 
deze panden.”

“Nijmegen, Apeldoorn en Arnhem zijn in 
deze provincie de grotere steden. Arnhem 
is echt een kantorenstad, Nijmegen heeft 
juist meer industrie en logistiek. Met name 
in deze laatste sector ontstaat schaarste 
aan beschikbare ruimte, vooral in de 
regio Arnhem. In de centra van de grote 
steden zien we bovendien een afname van 
goede kantoorruimte. Ook daar ontstaat 
schaarste. Winkelpanden op A1 en A2-

locaties worden goed 
verhuurd, al gebeurt dit 
wel tegen lagere huren 
en aan andersoortige 

ondernemers. Zo zien we minder ketens, 
maar meer zelfstandig ondernemers en veel 
horeca. 

Steden en dorpen rondom de grotere 
steden hebben het moeilijk. Er is langdurige 
winkelleegstand die moeilijk wordt ingevuld. 
We bestellen steeds meer via internet. Voor 
winkelen gaan mensen eerder naar de grote 
stad, ook voor de beleving. Doorstroming 
en infrastructuur ten slotte zijn naar mijn 
idee belangrijke aandachtspunten. We 
hebben hier weliswaar niet zoveel filedruk, 
maar we moeten er wel voor zorgen dat de 
infrastructuur op peil blijft. Daarnaast is het 
belangrijk dat grote steden en universiteiten 
goed samenwerken.” 

“Van krimp is in ons gebied inmiddels 
geen sprake meer. Dit komt vooral 
doordat er een ander soort koopmarkt 
is ontstaan, waarbij beleggers 
een grote rol spelen. Zo zie je dat 
werkgevers in dorpen woningen 
kopen om deze aan hun buitenlandse 
werknemers te verhuren. Ook kopen 
mensen in aantrekkelijke gebieden 
woningen die zij vervolgens via Airbnb 
verhuren. Hiermee is de leegstand in 
dorpen grotendeels verdwenen. Dit 
gaat overigens wel ten koste van de 
kansen voor starters, die door deze 
nieuwe concurrentie moelijker aan 
een woning kunnen komen. Dit moet 
een aandachtspunt voor de politiek 
worden, zeker omdat de nieuwbouw 
nu nog achterloopt op de vraag. 
Je ziet wel dat de provincie al veel 
subsidies geeft om verkrotting in 
dorpen tegen te gaan. Bovendien 

worden er veel mogelijkheden geboden 
voor transformaties. Zo krijgen veel 
winkelpanden en kantoorpanden een 
herbestemming voor woningbouw. 
Hier wordt ook geld voor vrijgemaakt 
vanuit de provincie. Dat zijn goede 
ontwikkelingen die volop worden 
benut.”

“Een thema dat in Overijssel erg speelt is de 
asbestsanering. Wij hebben hier vele vierkante 
meters aan asbestdaken. Om onze doelstelling voor 

2024 te halen, moeten 
die allemaal vervangen 
worden. Dat is een groot 
probleem, omdat het met 
de landbouw niet overal 
even goed gaat. Dan 
denk ik met name aan 
de varkensboeren, omdat 
die op dit moment het 
minst verdienen en over 
de grootste oppervlakte 

asbestdaken beschikken. Daarbij komt dat juist bij 
de boerderijen die het financieel niet zo makkelijk 
hebben de gebouwen het minst met de tijd zijn 
meegegaan, en het vervangen van de asbestdaken 
hebben uitgesteld.

De grondprijzen in Overijssel zijn op dit moment nog 
steeds goed. Ik denk echter dat de fosfaatrechten 
het voor boeren moeilijk gaan maken om grond 
bij te kopen. Over het algemeen hebben de 
melkveehouders het op dit moment financieel nog 
redelijk goed. Het houdt echter een keer op, zeker als 
een boer om te groeien niet alleen grond moet kopen, 
maar ook moet investeren in fosfaatrechten.”

“Ook in Limburg daalt het aanbod 
aan woningen snel en stijgen de 
prijzen sterk. Met name starters zijn 
daarvan de dupe. Beschikbaar aanbod 
in een voor hen betaalbare prijsklasse 
gaat steeds vaker naar beleggers. In 
deze overspannen markt zijn mensen 
bovendien geneigd om snel en zonder 
makelaar te (ver)kopen. Met alle 
mogelijke risico’s van dien. Het is dan 
ook zaak dat wij onze meerwaarde als 
NVM-makelaars blijven benadrukken. 

Mismatch
In Parkstad speelt krimp nog steeds 
een rol. Met IBA (Internationale 
Bauausstellung)-projecten – een 
initiatief vanuit Duitsland –  tracht 
men krimpregio’s te stimuleren 
met vernieuwende projecten, ook 
betreffende woningbouw. Helaas zien 
we bij nieuwbouw nog steeds een 
mismatch tussen vraag en aanbod. 
Zo is er onder andere veel vraag naar 
levensloopbestendige bungalows voor 

ouderen. Die worden mede in verband 
met de krimpregulering echter veel te 
weinig gebouwd. Het is de kunst om te 
blijven bouwen voor de vraag. En het 
voorzieningenniveau ook in de kleinere 
kernen zo goed mogelijk op peil te 
houden. Want de krimp ontwikkelt zich 
hier niet zo sterk als aanvankelijk werd 
gedacht.” 

Groningen Wouter Muller, 
Boekenrode makelaars in Groningen

Drenthe Jan Meijer, Boelens 
Jorritsma Makelaars in Meppel

Gelderland Mark Tesselhoff,  
Strijbosch Thunnissen Makelaars in Arnhem

Friesland Remco van Dijk, Makelaardij Roos in 
Dokkum

Overijssel Max van der Kwaak, Hannink Makelaars in Raalte

Limburg Michel van Dinther, 
Damen Makelaardij in Heerlen:

Wouter Muller: “Let ook bij 
commercieel vastgoed op 
duurzaamheid.

Jan Meijer: “Meer en grotere transacties”

Mark Tesselhoff: “Minder ketens, 
maar meer zelfstandig ondernemers” 

Remco van Dijk: “Leegstand in dorpen is 
grotendeels verdwenen”

Max van der Kwaak: 
“Asbestsanering voor veel 
boeren een probleem” 

Michel van Dinther: “Het is de kunst om 
te blijven bouwen voor de vraag”
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“In Flevoland gaat het goed met de 
woningmarkt. De prijzen zijn ook hier 
de afgelopen periode fors gestegen, 
met name in het segment tot ongeveer 
350.000 euro. Het 
segment daarboven 
loopt ook goed, 
maar wel wat minder 
hectisch. Met name 
de onderkant van de 
markt is overspannen, 
in alle steden. We zien 
hier een duidelijke 
overloop vanuit het 
westen. Amsterdam 
en ook Almere worden 
langzamerhand voor 
veel mensen te duur. 
Mensen die iets dorpser 
en landelijker willen 

wonen, trekken naar Dronten. Dat 
heeft een station en dus een perfecte 
treinverbinding. 

De politiek moet er naar mijn idee voor 
zorgen dat er voldoende mogelijkheden 
zijn om te bouwen en dit bovendien 
goed reguleren. Onlangs werd er 

door een gemeente 
grond verkocht aan de 
hoogste bieder. Met als 
gevolg dat producten 
op de markt worden 
gebracht die niet 
geheel aan de vraag 
uit de markt voldoen. 
De grond wordt dan 
gewoon te duur. Van 
zo’n grondpolitiek 
moeten gemeenten 
afstappen. Het is de 
kunst om zo goed 
mogelijk in te spelen op 
de vraag in de markt.” 

“In de provincie Utrecht is de 
vestiging van nieuwe agrarische 
bedrijven nog wel eens lastig. Er 
zijn momenteel bovendien weinig 
bedrijfsverplaatsingen. Utrecht kent 
een grote diversiteit aan agrarische 
bedrijven. Van veehouderij tot 
fruitteelt. Daarbij is steeds meer 
oog voor natuurontwikkeling. De 
agrarische ondernemers spelen 
hierop in met meer aandacht 
voor natuurbeheer, vogelbeheer 
en alternatieve invullingen die 
de burger meer bij hun bedrijven 
betrekken. 
Dat is ook 
belangrijk 
in een 
dichtbevolkte 
provincie als 
Utrecht waar 
agrariërs niet 
ver van de 
maatschappij 
af staan.   

 Het is dan ook belangrijk om 
de bedrijven die er zijn de kans 
te geven zich te ontwikkelen. 
Niet alle ondernemers krijgen 
daar nu de ruimte voor qua 
bestemmingsplannen en 
regelgeving. Zo wil de ene 
ondernemer bijvoorbeeld een 
B&B beginnen, de ander een 
extra stal bouwen, meer koeien 
houden of een theeschenkerij 
starten. De overheid zou wat mij 
betreft flexibeler mogen zijn om 
dat mogelijk te maken. Laten we 

zuinig zijn 
op wat we 
hebben in 
de provincie 
Utrecht en 
ondernemers 
de kans 
geven om te 
ondernemen 
en te blijven 
bestaan.”

“De wijziging in wet- en 
regelgeving die de provincie 
Noord-Brabant heeft 
aangekondigd, heeft veel 
impact. Aan strengere eisen ten 
aanzien van ammoniakemissie, 
waaraan de rest van Nederland 
in 2028 moet voldoen, moeten 
agrarische bedrijven hier al 
in 2022 voldoen. Zij moeten 
hiervoor dure systemen, zoals 
luchtwassers, installeren. Terwijl 
de vorige investeringen om 
aan de in 2013 opgelegde 

eisen te voldoen, vaak nog 
niet eens zijn terugbetaald. 
Dat levert problemen op voor 
bestaande bedrijven, maar 
ook bij de overdracht van 
bedrijven, die hierdoor vaak 
minder opbrengen. Daarnaast 
zijn er nog te weinig systemen 

beschikbaar om aan die 
strengere eisen te kunnen 
voldoen. 

De overheid koopt in deze 
provincie ook weer volop grond 
aan voor zowel natuur als 
infrastructuur. Zoals onder meer 
voor wegverbreding bij de A58, 
N279 en N270. Soms wordt 
alleen grond, soms worden 
complete bedrijven verkocht aan 
de overheid. Al dan niet door 
middel van onteigening. Dat 
brengt de nodige reuring met 
zich mee en heeft uiteraard ook 
invloed op de grondprijzen.” 

“In Noord-Holland bestaat redelijk 
wat vraag naar commercieel vastgoed. 
Er is echter maar weinig aanbod. Er 
zijn in de kop van Noord-Holland 
nog wel kavels beschikbaar, maar 
die lopen mede vanwege de hoge 
vierkante meterprijs en stijgende 
bouwkosten niet op elke locatie 
hard. De meer recente en kwalitatief 
goede kantoorpanden zijn goed 
ingevuld. Kantoorpanden die niet 
meer voldoen aan de eisen van deze 
tijd worden moeilijker of helemaal 
niet verhuurd. De winkelpanden in de 
hoofdwinkelstraten zijn goed gevuld. 
In de tussenstraten wordt het aanbod 
maar heel langzaam opgenomen. 

Voor bedrijfspanden die langdurig 
leegstaan, moet nagedacht worden 
over een andere invulling. Ik signaleer 
dat gemeentes bereid zijn om mee te 
denken over alternatieve invullingen, 
maar dat vaak de snelheid om te 

kunnen schakelen ontbreekt. Zo zijn 
op een meubelboulevard ook andere 
concepten mogelijk dan Periferie 
Detailhandel, zoals goede horeca, 
sportgerelateerde of maatschappelijk 
activiteiten. Als gemeenten hiervoor 
vernieuwende concepten willen 
aantrekken, zullen ze zich flexibeler 
op moeten stellen en vooral sneller 
moeten schakelen. Wat mij betreft 
mag de politiek meer lef en daadkracht 
tonen.”

“In Zeeland vindt steeds 
meer verstedelijking plaats. 
Met name in Middelburg, 

Vlissingen, Goes en Zierikzee 
zien we een stijgende vraag 
naar huizen van onder andere 
jongeren. Maar ook ouderen 
die nu nog in de dorpen 
wonen, verhuizen graag 
naar een appartement in de 
stad met alle voorzieningen 
dichtbij. Die verstedelijking 
gaat wel ten koste van de 
dorpen, waar nog sprake is 
van krimp. 
Als gevolg van deze 
toenemende vraag ontstaat 
schaarste in de steden, 
waardoor we sinds 2018 

prijsstijgingen waarnemen tot 
10-15%. Met als gevolg dat 
starters steeds vaker buiten de 
boot vallen. De bedragen die 
gelden voor startersleningen 
zijn bovendien enigszins 
achterhaald. Voor deze 
problematiek zou de politiek 
meer oog moeten hebben. 
Nieuwbouw is inmiddels weer 
volop in ontwikkeling. Het 
gaat dan om grondgebonden 
woningen aan de randen van 
steden. In de binnensteden 
ligt de focus vooral op 
appartementen.” 

“Met de woningmarkt lijkt het 
erg goed te gaan. Maar zit de 
woningmarkt niet gewoon op slot? 
Er is  een jaarlijkse toename van 
50.000 huishoudens. Daarbij zien 
we een trage totstandkoming van 
nieuwbouwprojecten, een tekort aan 
woningen in het middensegment, 
trage doorstroming, achteruitgang 
van wijken qua leefbaarheid 
(veiligheid/armoede), een steeds 

meer zichtbare kloof tussen koop 
en huur … Ik pleit dan ook voor 
hervorming, toegankelijkheid en 
toekomstbestendigheid van de 
woningmarkt en daar ligt een 
waardevolle taak voor de politiek!
 
De politiek kan bijdragen aan balans 
op de woningmarkt. Door gentrificatie 
tegen te gaan en het hanteren van 
een uitgebalanceerd quota-beleid door 
colleges. Meer middensegment en 
sociale koopwoningen aanbieden met 
naleving van bijbehorende regelgeving 
met onder andere als effect dat er 
doorstroming ontstaat. Maar ook 
het gasloos maken van bestaande 
(probleem)wijken combineren met een 
verbeteringsplan ten behoeve van de 
leefbaarheid. En naast het stimuleren 
van nieuwbouw ook inzetten op het 
versnellen ervan. Fundamenteel zijn 
samenwerking van betrokken partijen 
en het aanpassen van belemmerende 
regelgeving (bijvoorbeeld 
parkeernorm).”

“Het is de kunst om te blijven 
bouwen voor de vraag”

Flevoland Harm Boer, 
Sinke Makelaardij 
in Emmeloord

Utrecht Arjan van der Waaij, Van der Waaij 
Makelaars en Rentmeesters in Eemnes

Noord-Brabant Jeroen Adams, Adriaan van den Heuvel 
makelaars en adviseurs in Helmond

Noord-Holland Thijs Hoekman, Bregman 
Bedrijfsmakelaardij in Alkmaar

Zeeland Ben de Weerd, Schinkel de Weerd Makelaardij 
in Oost-Souburg

Zuid-Holland Kees-Jan Borsboom, Schieland 
Borsboom Makelaars in Zoetermeer

Harm Boer: “Zo goed mogelijk 
inspelen op de vraag”

Arjan van der Waaij: “Steeds meer oog 
voor natuurontwikkeling”

Thijs Hoekman: “Politiek mag meer lef en 
daadkracht tonen”

Ben de Weerd: “Verstedelijking 
neemt toe”

Kees-Jan Borsboom: “Nieuwbouw 
stimuleren en versnellen”

Jeroen Adams: “Wijziging wet- 
en regelgeving heeft veel impact”
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Voor hij bij het Nibud aan de slag 
ging, was Vliegenhart (40) namens 
de SP wethouder van Sociale Zaken 
in de stad waar de huizenprijzen de 
laatste jaren weer de pan uit zijn 
gerezen: Amsterdam. “Geboren in 
Heerhugowaard, woon ik sinds mijn 
zesde in de hoofdstad,” vertelt hij. “Ik 
ben verknocht aan Amsterdam. Onze 
kinderen zitten er op de basisschool en 
we hebben er een koophuis dat we net 
op tijd hebben gekocht. Eerlijk gezegd 
zijn de woningprijzen in Amsterdam 
de laatste jaren zo snel gestegen, dat 
we het nu niet meer zouden kunnen 
betalen.”

Ook als directeur van het Nibud is 
Vliegenthart een ervaringsdeskundige 
die weet waar hij over praat als het 
over wonen en woonlasten gaat. “De 
ruimte die een huishouden heeft voor 
woonuitgaven, wordt volgens onze 
definitie bepaald door het inkomen te 
verminderen met de overige kosten 
van levensonderhoud,” legt hij uit. 
“Die overige uitgaven moeten ook 
betaalbaar zijn na het afsluiten van een 
hypotheek. Als je aan het eind van je 
geld nog een stuk maand overhoudt, 
en dat maand na maand, gaat het 
fout. Het Nibud is er om te helpen 
zulke fouten te voorkomen.”

Financieringslastnormen
Het uitgangspunt dat de 
hypotheeklasten bij de 
bestedingsruimte van een huishouden 
moeten passen, drukt een groot 
stempel op het Nibud-rapport 
‘Financieringslastnormen’ dat jaarlijks 
in oktober verschijnt. Conform het 
‘loan-to-value’-principe, blijft de 
maximale hypotheek op basis van de 
woningwaarde ook in 2019 100%. 
Vliegenthart: “De adviezen erin 
worden door het Rijk vertaald naar de 
zogenaamde ‘financieringslastnormen 
voor hypothecaire financiering’. 
Oftewel: naar wat iemand mag 

lenen om een huis te kunnen kopen, 
ongeacht of hij in een krimpgebied 
woont of in een stad met een 
overspannen woningmarkt, zoals 
Amsterdam. Uitgaande van de 
verwachte loonstijging van 2,9%, is er 
dit jaar voor alle inkomens wel sprake 
van een lichte stijging van de maximale 
hypotheek.” In zijn berekeningen en 
adviezen houdt het Nibud minutieus 
rekening met vrijwel alle denkbare 
inkomens en situaties. “Maar een 
woning is meer dan een dak boven 
je hoofd,” weet Vliegenthart. “Het 
is de basis van waaruit je je leven 
vorm geeft. Vanuit die emotie zijn 
mensen soms bereid meer te lenen dan 
verantwoord is voor wat ze als hun 
droomhuis beschouwen. Dat kan mis 
gaan als hun privésituatie ingrijpend 
veranderd, bijvoorbeeld door een 
scheiding of ontslag.”

Aangescherpte regels
Vliegenthart beschouwt het Nibud als 
‘de waakhond van de Nederlandse 
huishoudportemonnee’, die mensen 
bijvoorbeeld adviseert om een 
financiële buffer op te bouwen en 
nooit tot aan de toegestane limiet 
te lenen. “We delen zwemvesten 
uit en plaatsen hekjes bij financiële 
afgronden. Sommigen vinden ons 
daarbij te zuinig, anderen juist te 
ruimhartig. Hoe dan ook is het Nibud 
een maatschappelijk relevante partij 
waar terdege rekening mee wordt 
gehouden. Onze adviezen zijn goed 
onderbouwd en doen er toe.”
Uit het Nibud-rapport ‘Geldzaken 

in de praktijk 2018 – 2019’ bleek 
onlangs dat een op de vijf huishoudens 
betalingsproblemen heeft. Bovendien 
is het percentage Nederlanders dat 
de huur of hypotheek weleens te laat 
betaalt, opgelopen van 12% in 2012 
naar 19% in 2018. Vliegenthart: “In 
de wetenschap dat de woningprijzen 
ook in een stad als Amsterdam ooit 
een keer zullen stabiliseren of zelfs 
zakken, kan ik alleen maar blij zijn met 
de aangescherpte hypotheekregels die 
veel financiële en persoonlijke drama’s 
voorkomen. Hypotheekverstrekkers 
houden zich er goed aan. In dat 
verband vind ik dat makelaars ook een 
zorgplicht hebben. Een goede, zichzelf 
respecterende aankoopmakelaar 
kent zijn klant, weet wat hij qua 
woonruimte nodig heeft én of hij het 
kan en wil betalen.”

Sinds eind vorig jaar is Arjan Vliegenthart directeur van het 
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), dat ook op de 
woning(financiering)markt een belangrijker speler is. Zo wordt het bedrag 
dat mensen maximaal mogen lenen voor een huis, grotendeels bepaald 
door het jaarlijkse advies van de onafhankelijke stichting die sinds 1979 
informeert en adviseert over de financiën van huishoudens.

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart:

‘ Te zuinig? Te ruimhartig? Hoe dan ook 
is het Nibud maatschappelijk relevant’

Nadat enkele jaren geleden al met 
succes invloed was uitgeoefend 
op de Mortgage Credit Directive 
(MCD) oftewel een Europese 
hypothekenrichtlijn, is nu richting de 
Europese Commissie een succesvolle 
lobby gevoerd die er voor heeft 
gezorgd dat ‘covered bonds’ of 
gedekte obligaties in Europa voortaan 
aan minimumharmonisatievereisten 
moeten voldoen.

‘Covered bonds’ bestaan al sinds de 
achttiende eeuw en zijn een bijzondere 
vorm van een obligatie, waarbij aan 
de houders een vorm van zekerheid 
is verschaft, bijvoorbeeld in de vorm 
van hypotheken of overheidsschulden. 
Als de ‘emittent’ of uitgever van de 
obligaties in gebreke blijft, bijvoorbeeld 
bij een faillissement, kan de houder van 
de ‘covered bonds’ een claim leggen 
op de periodieke betalingen van de 
hypotheeknemers en debiteuren aan 
de emittent.

28.000 miljard
De covered bonds-markt is 
enorm: recente cijfers ontbreken, 
maar geschat wordt dat in 2012 
wereldwijd voor 28.000 miljard aan 
gedekte obligaties uitstond. Met 
Duitsland, Denemarken, Frankrijk, 
Spanje, Italië, Luxemburg en Zweden 
voorop, nemen EU-landen daarbij 
het leeuwendeel voor hun rekening. 
De Covered Bonds Directive (CBD) of 
richtlijn voor gedekte obligaties die 
nog moet worden vastgesteld door 
het Europese Parlement, maakt een 
eind aan de wirwar aan definities en 
regelgeving in de verschillende EU-
landen en zorgt voor harmonisaties 
met de Europese Regeling 
Kapitaalvereisten (CRR). Als er in 
het kader van een covered bonds-
transactie vastgoed moet worden 
getaxeerd, moet dat bovendien 
voortaan gebeuren door een taxateur 
die onafhankelijk, gekwalificeerd, 
bekwaam en ervaren is.

Meerwaarde
Die kwalificaties gelden zeker voor 
NVM-taxateurs die taxeren volgens 
de ‘European Valuation Standards’ 
(EVS) en de titel ‘Recognised European 
Valuer’ (REV) mogen voeren. NVM-
voorzitter Ger Jaarsma juicht de 

resultaten die TEGoVA in Brussel heeft 
bereikt toe. Volgens hem bevestigen ze 
eens te meer de meerwaarde van het 
lidmaatschap van de NVM van TEGoVA 
en, in het verlengde daarvan, de 
meerwaarde van de NVM voor taxateurs 
die de REV-titel mogen voeren. 

Lidmaatschap NVM van TEGoVa 
werpt opnieuw vruchten af
Nederlandse taxateurs gaan volgens voorzitter Ger Jaarsma van de NVM 
opnieuw de vruchten plukken van het lidmaatschap van The European Group 
of Valuer Assocations (TEGoVA), die op transparante en uniforme wijze de 
kwaliteit van het taxatievak en de harmonisering van taxatiestandaarden 
volgens de European Valuation Standards (EVS) waarborgt.

Arjan Vliegenthart (Nibud): “We delen 
zwemvesten uit en plaatsen hekjes bij 
financiële afgronden.”
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Nooit eerder zijn de uitdagingen in 
ruimtelijke ordening zo groot geweest 
als nu. Onderwerpen als woningbouw, 
natuurbehoud, klimaatadaptatie, 
ruimte voor groei van bedrijven en 
mobiliteit strijden met elkaar om 
gebruik van de schaarse ruimte 
die we hebben. De provincie gaat 
in belangrijke mate over dit soort 
kwesties, maar vraag een willekeurige 
Nederlander naar de rol van de 
provincie en het blijft eerst stil.

Weinig zichtbaar, grote rol
De provincie is minder zichtbaar en 
dichtbij dan gemeentes. Met een 
provinciale structuurvisie beslist ze 
echter over de beschikbare ruimte 
en hoe deze wordt verdeeld over de 
prioriteiten die er op verschillende 
gebieden liggen. Er wordt zo goed 
mogelijk gekeken naar het integreren 
van opgaves, bijvoorbeeld het 
faciliteren van meer woningen en 
tegelijkertijd het vormgeven van 
de energietransitie en het behoud 
van groene ruimte. De provincie 
stuurt ook deels de uitvoering van 
het Klimaatakkoord en zo kan ze 
bijvoorbeeld plekken aanwijzen 
waar ruimte is voor duurzame 

energieopwek. Ook over kwantificering 
van de woningbouwopgave heeft 
de provincie het nodige te zeggen. 
Samen met gemeenten bepaalt ze 
waar nieuwe woningen worden 
gebouwd en hoeveel dat er moeten 
zijn. De rol van de provincies is 
grotendeels geregeld in wetgeving 
en toezicht op naleving hiervan, maar 
de provincie heeft ook bepaalde 
vrijheidsgraden om zich te bemoeien 
met niet-vastgelegde taken. Kijk naar 
Zuid-Holland waar de ‘Vliegende 
brigade’ zorgt voor versnelling van de 
woningbouwproductie. 

Nieuwe omgevingswet
Het is voor gemeentes ‘slim’ om dicht 
in de buurt van provincies te blijven, 
omdat ze daarmee meer en betere 
beschikking krijgen over specifieke 
kennis en middelen. Er zijn diverse 
provincies die sinds 2009 goed hebben 
verdiend aan de verkoop van Nuon 
en Essent en het merendeel van deze 
gelden is nog niet uitgegeven. Het is 
verder interessant om in de gaten te 
houden wat de nieuwe Omgevingswet 
gaat brengen. In principe betekent de 
introductie van deze nieuwe wet dat 
een hoop ruimtelijke ordeningstaken 

die voorheen bij de provincie lagen, nu 
op het bordje van de gemeente komen. 
De decentralisatie van taken leidt tot 
grotere en sterkere gemeenten om de 
deskundigheid op een gezond niveau 
te houden. Toezichthoudende taken 
van de provincies worden hierdoor 
minder en hun rol minder belangrijk. 
Dit is echter te kort door de bocht, 
want ook de nieuwe wet heeft flink 
wat achterdeurtjes voor sturing door 
provincies en het Rijk. Bovendien zijn er 
bij eerdere doordecentralisaties vanuit 
Den Haag bar weinig extra middelen 
‘meegestuurd’ in het Gemeentefonds. 

Voorbeeldfunctie
Wanneer provincies en gemeentes 
simpelweg gaan wachten op elkaar 
bij belangrijke besluitvorming 
rondom ruimtelijke vraagstukken, 
dan levert dit niet het beste resultaat 
op. In aanloop naar de omvangrijke 
woningbouwopgave en energietransitie 
is proactief samenwerken kansrijker.  
De provincie kan gemeenten 
ontlasten in de transitie naar de 
Omgevingswet. Gemeenten moeten 
bijvoorbeeld veel meer verschillende 
belangen afwegen in plaats van 
primair toezien op naleving van 
regelgeving. Als ‘kwartiermaker’ 
in de relatie heeft de provincie een 
belangrijke voorbeeldfunctie in 
het identificeren van kansen voor 
duurzame verstedelijking en uitbreiding 
in het groen, gekoppeld aan slimme 

mobiliteitsoplossingen. Er is vanuit de 
provincie veel vergelijkingsmateriaal 
en er is kennis voorhanden over 
aanpakken die goed werken. De 
gemeente weet daarnaast als geen 
ander wat de lokale behoefte 
is aan diverse woonmilieus. Het 
‘powerkoppel’ kan samen zorgen voor 
maatwerk planologie, waarbij snel 
kan worden gestart met de uitvoering 
die hard nodig is. Hup, de mouwen 
opstropen en aan de slag! Op naar een 
pragmatische aanpak en niet een rigide 
omgang met de ladder voor duurzame 
verstedelijking.

In de oude situatie kon een particulier 
eigenaar van een deels bewoond 
rijksmonument voor de fiscaal 
aftrekbare onderhoudskosten een 
70% laagrentende lening bij het 
Restauratiefonds aanvragen en 
achteraf circa 30% subsidie via de 
monumentenaftrek, vertelt Jacobs. 
“Vanaf 1 januari dit jaar kan diezelfde 
particulier eigenaar op basis van de 
Subsidieregeling instandhouding 
monumenten (Sim-leidraad) vooraf een 
laagrentende lening voor 100% van de 
restauratie- en/of onderhoudskosten 
aanvragen. Of achteraf een subsidie van 
38% via de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. De particuliere eigenaar kan 
niet voor dezelfde werkzaamheden een 

laagrentende lening én een subsidie 
aanvragen”, aldus Jacobs. 
 
Subsidie of lening 
Voor een particulier met een bewoond 
rijksmonument lijkt de keuze tussen 
100% laagrentend lenen of 38% 
subsidie volgens Jacobs op dit 
moment eenvoudig gemaakt. “Deze 
zal naar verwachting vaak kiezen 
voor de subsidie achteraf. Naarmate 
de opgave voor de particulier 
ingewikkelder wordt – denk aan een 
zeer ingrijpende restauratie en groot 
onderhoud – zal het echter moeilijker 
worden om de overige 62% met eigen 
middelen of elders te financieren en 
de subsidie voor te financieren. “Het 
Restauratiefonds heeft veel ervaring 
met dit type maatwerkprojecten. 
Zo is een laagrentende lening voor 
bijvoorbeeld de restauratie en een 
subsidie voor het onderhoud in dit 
geval ook goed mogelijk”, aldus 
Jacobs. De eigenaar kan de subsidie of 
lening ook direct combineren met een 
laagrentende duurzaamheidslening 
en een Monumenten-hypotheek voor 
overige investeringen.

Enorme uitdaging
NVM-makelaar Tale van Zandwijk van 
Bridges Makelaardij uit Amsterdam 

verwacht dat met name grootschalig 
onderhoud onder de nieuwe regeling 
te lijden zal hebben. “Voorheen 
kwamen meer onderhoudskosten 
voor belastingaftrek in aanmerking, 
zoals bijvoorbeeld een vloer van 50 
jaar oud die dringend aan vervanging 
toe was, of een hele oude keuken. De 
versoberde regeling heeft tot gevolg 
dat ingrijpende transformaties van 
rijksmonumenten voor veel eigenaren 
minder interessant zullen worden. 
Terwijl er een enorme uitdaging ligt om 
al die rijksmonumenten duurzamer te 
gaan maken en ervoor te zorgen dat ze 
energie-efficiënter worden. Gebeurt dit 
niet, dan zal dat op den duur tot gevolg 
hebben dat rijksmonumenten minder 
gewild worden bij kopers, mede gezien 
de stijging van de energiebelasting.” 

Evaluatie
Het Restauratiefonds beseft dat een 
optimale stelselwijziging nooit in één 
keer is gerealiseerd. “De minister gaat 

de nieuwe regeling de komende twee 
jaar evalueren”, aldus Jacobs. “Het 
Restauratiefonds ziet bovendien zijn 
rol bij zakelijke eigenaren toenemen. 
Het gaat dan vooral om grotere 
en ingewikkeldere opgaven. Het 
ministerie ziet dit ook, en heeft vorig 
jaar extra middelen beschikbaar 
gesteld voor grootschalige restauratie, 
verduurzaming en herbestemming 
van monumentale complexen. Het 
Restauratiefonds blijft ook de particulier 
zo goed mogelijk ondersteunen, 
bijvoorbeeld met een laagrentende 
lening voor verduurzaming en 
het verstrekken van informatie. 
Bij complexere opgaven blijft de 
laagrentende lening voor restauratie en 
onderhoud een geschikte optie, ook 
voor de particulier”, besluit Jacobs.

Nieuwe subsidieregeling vervangt fiscale 
aftrek voor rijksmonumenteigenaren

PROVINCIE EN GEMEENTE ALS 
‘POWERKOPPEL’ IN DE WONINGBOUW

Voorheen konden particuliere eigenaren van rijksmonumenten de 
onderhoudskosten van hun pand van de inkomstenbelasting aftrekken. 
Met ingang van 1 januari 2019 is deze regeling vervangen door een 
subsidieregeling. Hans Jacobs, strateeg bij het Restauratiefonds, legt de 
werking van de nieuwe regeling uit.  

Op 27 mei kiezen de Provinciale Staten de nieuwe Eerste Kamer. Grote kans 
dat de huidige regeringspartijen dan niet meer de meerderheid hebben, 
waardoor ze minder makkelijk wetgeving er doorheen kunnen krijgen. 
Het ‘misbruik’ van de Provinciale Statenverkiezingen voor nationale 
partijprogrammering, leidt af van een veel belangrijker onderwerp. 

Hans Jacobs: “Het Restauratiefonds doet 
er alles aan om de particulier zo goed 
mogelijk te ondersteunen.”

NVM-makelaar Tale van Zandwijk 
verwacht dat met name grootschalig 
onderhoud onder de nieuwe regeling te 
lijden zal hebben.

Leontien de Waal is senior marktanalist Bouw bij 
Rabobank
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Indien er gebruik is gemaakt van 
de landelijke koopovereenkomst, 
vaak aangeduid als “NVM-
koopovereenkomst”, bepaalt artikel 
6.1 dat alle (verborgen) gebreken 
voor rekening en risico van koper 
zijn. Er wordt echter in de NVM-
koopovereenkomst een uitzondering 
gemaakt op deze hoofdregel. Artikel 
6.3 bepaalt dat de koper mag 
verwachten dat de woning de feitelijke 
eigenschappen zal bezitten voor het 
‘normaal gebruik’ als woonhuis.

Normaal gebruik als 
woonhuis
Dat is duidelijk. Als een verborgen 
gebrek het normale gebruik 
belemmert, is de verkoper aansprakelijk 
en anders de koper. Maar wat houdt 
‘normaal gebruik’ van een woning nu 
precies in? Volgens vaste jurisprudentie 
wordt onder het ‘normaal gebruik’ 
verstaan dat in de woning moet 
kunnen worden gewoond op een 
veilige manier, met een redelijke mate 
van duurzaamheid zonder dat het 
woongenot wezenlijk wordt aangetast. 

Ouderdom woning
Het ‘normaal gebruik’ van een woning 
wordt eveneens ingekleurd door de 
ouderdom en de prijs van de woning. 
Als een jaren ‘30 woning met oude 
elektriciteitsbedrading wordt verkocht, 
mag niet worden verwacht dat deze aan 

de huidige eisen voldoet. De koper van 
een bestaande woning zal, afhankelijk 
van ouderdom en prijs, tot op zekere 
hoogte rekening moeten houden 
met (achterstallig) onderhoud en 
aanpassingen aan de eisen van de tijd. 

Verkoper niet 
aansprakelijk voor 
gebreken die bekend of 
kenbaar zijn 
Daarnaast is verkoper niet aansprakelijk 
voor gebreken die ‘bekend’ of 
‘kenbaar’ zijn. Een bekend gebrek 
spreekt voor zich. Koper koopt 
bijvoorbeeld een woning waarvan 
hij weet dat het dak vervangen moet 
worden. Koper kan dan verkoper 
ná het transport niet aanspreken 
voor het herstel van het dak. Hij is er 
immers mee bekend dat het dak aan 
vervanging toe is.   
Maar wat is een ‘kenbaar’ gebrek? 
Een voorbeeld. Als koper tijdens 
de bezichtiging constateert dat de 
houten begane grondvloer flink 
scheef afloopt en op diverse punten 
doorzakt, dan is dat het startsein van 
de onderzoeksplicht van koper. Als 
koper vervolgens verzuimt om de vloer 
bouwkundig te laten onderzoeken en 
tijdens de verbouwing ná het transport 
blijkt dat de vloerbalken verrot zijn 
en vervangen moeten worden, dan 
komt dit voor rekening van koper. 
Koper had immers een aanwijzing (het 

scheef aflopen en het doorzakken van 
de vloer) en heeft verzuimd om nader 
onderzoek in te stellen. Het gebrek was 
daarmee voor koper kenbaar en voor 
gebreken die kenbaar zijn, is verkoper 
niet aansprakelijk. 

Aanvullende clausules 
spelen ook een rol  
Tenslotte is een punt van aandacht 
dat de ‘garantie’ normaal gebruik als 
woonhuis regelmatig wordt beperkt 
in de koopovereenkomst door het 
opnemen van aanvullende clausules. 
Een veel toegepaste clausule is 
bijvoorbeeld de ouderdomsclausule. 
Verkoper legt dan het risico van 
(verborgen) gebreken als gevolg van de 
ouderdom bij koper neer. Ook dit soort 
clausules speelt een rol in de vraag wie 
aansprakelijk is voor een verborgen 
gebrek ná aankoop van je droomhuis.  

Heb je net je droomwoning gekocht, word je geconfronteerd met een 
verborgen gebrek! Wie is nu aansprakelijk voor het herstel van dit gebrek? 
De koopovereenkomst geeft het antwoord. 

EEN VERBORGEN GEBREK NÁ AANKOOP VAN JE DROOMHUIS

Tot nu toe konden VvE’s leningen 
afsluiten met een looptijd van 10 
en 15 jaar. Doordat het nu mogelijk 
is om leningen met een looptijd 
van 30 jaar af te sluiten, kunnen de 
aflossingskosten over een langere 
periode worden uitgesmeerd. Met 
lagere maandlasten als gevolg. 

Alsnog gasloos
Ook voor particuliere huiseigenaren 
zijn de mogelijkheden vergroot. 
Zij kunnen sinds 21 januari 
2019 de Energiebespaarlening 
ook benutten voor het alsnog 
gasloos maken van hun nog niet 
opgeleverde nieuwbouwwoning. 
Jeroen Pels nam als voorzitter 
van de werkgroep Financiering 
particuliere woningeigenaren 
deel aan de Klimaattafel voor de 
gebouwde omgeving. “Algemeen 
werd aangenomen dat vanaf 1 
juli 2018 nieuwe woningen niet 
meer op het aardgas aangesloten 
zouden worden. In feite bevonden 
nog heel veel projecten zich in 
de vergunningsprocedure, waren 
net aangevangen in de bouwfase 
of in afwachting van de laatste 
toewijzingen. Deze projecten  waren 
nog gewoon gepland met een 
aardgasaansluiting. Met de verbreding 
van de Energiebespaarlening is het nu 
mogelijk om die woningen alsnog van 
het aardgas af te halen.”  

Aanpak
Het gaat daarbij volgens Pels in 
totaal om zo’n 50.000 woningen in 

verschillende fases van ontwikkeling. 
Daarbij vergt iedere fase een andere 
aanpak, zowel voor de (ontwikkelend) 
bouwer als de particulier.” Het 
mooiste is uiteraard als de aannemer 
in de voorbereidings- of verkoopfase 
alsnog besluit de woning aardgasloos 
te bouwen, aldus Pels. “Vaak kan 
die aanpassing dan hypothecair 
meegefinancierd worden. Maar voor 
particulieren die een woning al gekocht 
hebben en in de bouwfase alsnog 
besluiten tot het aardgasvrij maken 
ervan, is de Energiebespaarlening een 
goede optie zonder allerlei bijkomende 
kosten.”

Als belangrijkste voorwaarden voor 
de Energiebespaarlening geldt dat de 
nieuwbouwwoning gekocht moet zijn 
voor 1 september 2018, deze nog niet 
opgeleverd is, en echt aardgasloos 
wordt. De looptijd van de lening hangt 
daarbij samen met de hoogte van 
het geleende bedrag. De aanpassing 
naar aardgasloos moet bovendien 
uitgevoerd worden door een erkende, 
professionele partij. 

Breder uitrollen
Pels is er voorstander van dat zo vroeg 
mogelijk in de keten wordt gewezen 
op de mogelijkheid om de nieuwbouw-
woning alsnog aardgasloos te maken. 
“Ik zou het liefste zien dat aannemers, 
ontwikkelende bouwers en makelaars 
hierop inzetten en ervoor zorgen dat 

hele wijken meteen van het aardgas af 
gaan. De Energiebespaarlening gaat 
vaak over de maatregelen die je alsnog 
individueel kunt treffen. Bouwers die 
nu projecten in ontwikkeling hebben, 
zouden na moeten gaan of ze op pro-
jectniveau niet alleen mensen kunnen 
enthousias meren om individueel die 
stap te zetten, maar ook of ze ervoor 
kunnen zorgen dat dit breder uitgerold 
wordt. Actief een aanbod neerleggen 
om zo’n hele wijk van het aardgas af 
te halen. Dan maken we echt meters. 
Het blijft toch ontzettend zonde als 
we nu nog woningen opleveren die in 
de eerste levensfase alweer aangepakt 
moeten worden.” 

De Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds is sinds 
kort verbreed. Zo kan de lening nu ook benut worden voor het gasloos 
maken van nog niet opgeleverde nieuwbouwwoningen. “Dat waren er 
begin 2018 zo’n 50.000 in verschillende stadia in de pijplijn”, aldus Jeroen 
Pels, hoofd Hypotheken bij Triodos Bank.

Dankzij verbreding Energiebespaarlening 
nieuwbouwwoningen alsnog aardgasvrij

Rieco Boersma is jurist bij de NVM

Jeroen Pels is er voorstander van dat 
zo vroeg mogelijk in de keten wordt 
gewezen op de mogelijkheid om 
nieuwbouwwoningen alsnog gasloos 
te maken.


