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Vastgoed
slag om de huurder

Met:  Het nieuwe kantoor  •  Goede huurinkomsten haalbaar  •  Particuliere belegger steeds actiever

Nieuwe start
Wie investeert er weer in winkels 
en kantoren? Durfkapitalisten 
ruiken hun kans, beleggers 
blijven huiverig 

Speciale 
Bijlage

Taxateurs zien 
paniekvoetbal bij 
toezichthouders
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Slacht van 
de financiële 
plofkip
Huurders 
zijn aan zet
Rob de Lange en Martine Wolzak

De vastgoedsector staat er alleen voor. Beleggers 
haken af of wachten op een buitenkansje en de 
overheid mist daadkracht. Het wachten blijft  op de 
grote ommekeer. De huurders moeten daarvoor het   
zetje geven.

E
en bodemloos gat waar 
alles tijdloos en richting-
loos valt. Zo definieer-
den de oude Grieken het 
begrip chaos. Zonder de 
Grieken overal de schuld 
van te geven, is de markt 

voor commercieel vastgoed in een chao-
tische periode beland, waarvan het einde 
nog niet in zicht is. De gemiddelde kran-
tenlezer zal het spoor al geruime tijd bijs-
ter zijn. Die ziet lege kantoorgebouwen, 
en winkels met een bordje ‘te huur’ op de 
ruit, maar die leest ook dat op sommige 
plekken de prijzen van vastgoed weer 
stijgen. Daarnaast zijn er voor huurders 
gouden tijden aangebroken. Door de 
overcapaciteit hebben zij een sterke on-
derhandelingspositie.

Een ding is duidelijk: het geld is op. 
Zowel bij de overheid die zucht onder de 
bezuinigingen, als bij financiële instel-
lingen die moeten afwaarderen en hun 
verliezen nemen. De oplossingen zullen 
een zwaar beroep doen op de creativiteit 

van beleidsmakers en professionals in 
de vastgoedsector. Waar kunnen zij zich 
op richten?

Er is het richtingloze nieuws. We heb-
ben te maken met een ‘verloren decen-
nium’, concludeerde De Nederlandsche 
Bank onlangs in een steekproef bij le-
ningen ter financiering van commerci-
eel vastgoed. Een kwart van de leningen 
die banken in het Nederlands vastgoed 
hebben uitstaan, is meer  waard dan het 
onderpand. Het betekent dat banken 
meer hebben uitstaan aan beleggers, ei-
genaren en projectontwikkelaars dan de 
gebouwen waard zijn.  

Wereldwijd ziet het beeld er eveneens 
somber uit. Het totale beleggingsvolu-
me in vastgoed daalde in het eerste kwar-
taal van 2011 met 23% naar $ 75 mrd, be-
rekende vastgoedadviseur Jones Lang 
LaSalle. Iets dichter bij huis sprak de 
nieuwe topman Andrew Vaughan van 
vastgoedonderneming Redevco van een 
‘perfect storm’ die de vastgoedmarkt 
treft. En hij kondigde in deze krant aan 

dat het beleggingsvehikel van C&A-fami-
lie Brenninkmeijer zich uit grote delen 
van de (winkel)markt zal terugtrekken.

 Dit besluit zal veel navolging vinden, 
denkt oud-makelaar Jan Kamminga,  
die sinds kort de nieuwe voorzitter is 
van Vastgoed Belang. Een belangrijke 
groep daar binnen zijn de bijna zeven-
tig Nederlandse families die elk meer 
dan $ 100 mln in stenen hebben belegd. 
‘mijn leden zullen zich uit het com-
mercieel vastgoed terugtrekken en zich 
richten op de huursector van de woning-
markt. Daar liggen naar onze overtui-
ging veel kansen, omdat de corporaties 
voorlopig op hun rug liggen, omdat door 
de vergrijzing oudere mensen hun huis 
zullen gaan versnoepen en omdat jonge-
re mensen steeds flexibeler willen zijn.’

In het commerciële vastgoed heeft 
de wal het schip definitief  gekeerd, stelt 
Kamminga.  ‘We zullen eraan moeten 
wennen  dat we met z’n allen een stukje 
armer worden. Niet over zeuren. Laat de 
markt zijn werk doen, inclusief eventu-

‘Het besluit van de 
Brenninkmeijers om 
zich deels uit de  
winkelmarkt terug 
te trekken, zal  
navolging krijgen’  
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ele faillissementen. Liever nu met ver-
lies verkopen en opnieuw beginnen dan 
niets doen.  Er is altijd handel. De markt 
ligt niet stil, maar is verstoord.’

   Het slechte nieuws overheerst, hoe-
wel er in de verte lichtpuntjes zijn waar te 
nemen. Buitenlandse durfinvesteerders 
melden zich op de kwakkelende Neder-
landse commerciële vastgoedmarkt. 
Voor deze prijsvechters, veelal nieuwe 
spelers, is de bodem blijkbaar bereikt.

Een analist van ABNAmro formuleer-
de het in deze krant iets raadselachtiger: 
‘Als iedereen denkt dat je vastgoed niet 
moet kopen, zou de tijd aangebroken 
kunnen zijn dat je dit juist wel moet 
doen. maar daar moet je dan wel goede 
redenen voor hebben.’ 

En er zijn de rasoptimisten, zoals Jan 
Kamminga: ‘Huren zullen op de betere 
plekken helemaal niet dalen, en op an-
dere plekken zie ik het ook niet gebeu-
ren.  Niemand zal bezwaar maken tegen 
een reële huurprijs.’

Naast het financiële nieuws is er een 

andere, meer tijdloze werkelijkheid. 
Die laat zien dat we een nieuw tijdperk 
ingaan waarin kantoren zoals we die 
lange tijd hebben gekend, verdwijnen 
en plaats maken voor andersoortige on-
derkomens, kleiner en hoogwaardiger. 

‘Laten we eerlijk zijn’, zegt Leon van 
Leersum, van vastgoedadviseur Redept. 
‘We hebben de afgelopen jaren in de 
kantorenmarkt een soort financiële 
plofkippen gecreëerd. Die tijd is defini-
tief voorbij. En dat is maar goed ook.’ 
Van Leersum noemt het ‘moreel verwer-
pelijk’ door te gaan met de traditionele 
kantorenbouw waar geen vraag meer 
naar is. ‘Wij zien ook dat grote bedrijven 
vinden dat zij het niet meer kunnen ma-
ken op de oude voet door te gaan.’

monique Arkesteijn kijkt als univer-
sitair docent Vastgoedmanagement 
aan de TU Delft en voorzitter van  ken-
nisorganisatie  Core Net Global Benelux 
verder in de tijd. 'Bestaat over twintig 
jaar routinematig werken nog? Alles wat 
we op het gebied van wonen en werken 

‘Laten we eerlijk  
zijn, we hebben  de 
afgelopen jaren in 
de kantorenmarkt  
financiële plofkip-
pen gecreëerd’

‘De sanering van 
de kantorenmarkt 
zal hoe dan ook 
plaatsvinden aan de 
onderkant, bij onaan-
trekkelijke kantoren 
op onaantrekkelijke 
plekken.’
Victor EVErhardt (d66)
Utrechtse wethouder

‘In een ideale wereld 
zouden we nu niet in 
Spanje zitten.’
taco dE Groot 
 Bestuursvoorzitter van Vastned

‘Door de crisis zijn 
vastgoedeigenaren 
sneller bereid hun 
gebouwen tijdelijk te 
verhuren.’
Nico dE Wit 
directeur van creative Spaces

‘Als de kantoren ooit 
nog iets opleveren, 
leven wij al niet meer.’
EEN BElEGGEr iN kaNtorEN-
foNdS VaN haNzEVaSt

Verbatim
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Leon van Leersum
Markering



AKD is hèt kantoor voor al uw vraagstukken op het gebied van bouw,

vastgoed en bestuursrecht en heeft een van de grootste bouw- en

vastgoedteams van Nederland. Onze advocaten en notarissen begeleiden

infrastructuur-, bouw- en ontwikkeltrajecten van A tot Z. Ruime ervaring

binnen de overheid en de private sector staat daarbij garant voor een

optimaal resultaat.

Ontmoet AKD op de PROVADA,

hèt evenement voor de vastgoedbranche, standnummer 11-12.

Ambitie
door visie
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sinds de industriële revolutie uit elkaar 
hebben gehaald, komt nu weer samen. 
multi- in plaats van mono-functioneel. 
In de toekomst ga je niet meer naar een 
vergadering,  maar naar een virtuele 
"holodeck" in de buurt.'Door al die ont-
wikkelingen kan de leegstand van kan-
toorpanden in het zwartste scenario in 
sommige gebieden oplopen tot 50% vol-
gens Core Net.

Zolang de financiële stormen niet 
zijn uitgeraasd en de sector niet zelf orde 
op zaken heeft gesteld,  hebben de huur-
ders voorlopig de beste papieren in han-
den. Zij dwingen de markt tot aanpas-
singen en — niet te vergeten — lagere 
huren. Daar kunnen ze nog veel verder 
in gaan, zegt Norbert Ter mors, directeur 
van RentReview dat huurders adviseert 
bij het sluiten van huurcontracten. Ter 
mors verbaast zich erover hoe weinig kri-
tisch veel huurders nog steeds zijn. 

‘Het gemak waarmee bedrijven voor 
tien jaar een contract sluiten is onvoor-
stelbaar. Wat kan er op dit moment 
macro-economisch niet allemaal in zo’n 
lange periode misgaan dat voor huur-
ders desastreus kan uitpakken?  Je kunt 
zo maar 12% inflatie aan je broek krij-
gen. Of er komt juist deflatie en dan zit je 
jaren naar je buurman te kijken die veel 
minder huur betaalt.’

Rammelende contracten
Ter mors vindt dat huurders aan zet zijn 
om de veranderingen vaart te geven. 
Te makkelijk laten zij zich blij maken 
met een eenmalige huurverlaging of 
huurvrije periode, zonder zich te be-
kommeren om wezenlijke factoren. ‘Bij 
tweederde van mijn klanten staat de 
verhuurder het water tot de lippen, waar-
door bijvoorbeeld het onderhoud wordt 
verwaarloosd. Ik ken een geval van een 
gebouw waar de verwarming is uitgeval-
len. Dat gebrek leidt gek genoeg niet tot 
een huurverlaging, maar tot een explo-
sie van de servicekosten bij mijn klant, 
de huurder.  Die moet op eigen kosten 
de onderhoudsman inschakelen.’ 

Ter mors stelt vast dat huurcontrac-
ten vaak juridisch rammelen waarbij 
de huurder in het nadeel is. ‘Het is niet 
altijd duidelijk wie precies de tegenpar-
tij is. Huurders moeten zich bewust zijn 
dat in de komende jaren steeds meer 
verhuurders in de problemen komen. 
Veel beleggers en ontwikkelaars zullen 
door hun bankconvenant zakken of met 
hun financiering onder water komen 
te staan. De bank neemt dan de regie 
over en zegt heel simpel: alles is voor 
ons en er wordt op alles bezuinigd. De 
gevolgen zijn vooral merkbaar voor de 
huurder, want alle huurinkomsten en 
opgebouwde financiële reserves moe-
ten dan  linea recta naar de bank worden 
overgemaakt. Voor het noodzakelijke 
gebouwbeheer, vervangingsinvesterin-
gen, tuinonderhoud en dergelijke blijft 
dan weinig of niets meer over.’

Ook monique Arkesteijn van Core-
Net  denkt dat de huurders de komende 
jaren het verschil kunnen maken. ‘Veel 
contracten zijn vlak voor de crisis ge-

Postkantoor

 Arnhem
Jansplaats

 ‘Het was continu schipperen 
tussen behoud van de his-
torische, kenmerkende ele-

menten en de wens om een aantrek-
kelijk ogende winkel in te richten, 
vertelt programmamanager Gerard 
van Sprang over de verbouwing 
van postkantoor tot boekhandel.  
Op het eerste gezicht is er weinig 
overgebleven van het postkantoor 
van weleer. Het was ‘een doodse 
bedoening’. Twintig, dertig jaar ge-
leden zijn er in verbouwingen nogal 
wat historische details weggehaald. 
De gewelfde plafonds die ontspron-
gen aan het eind van metershoge 
pilaren, zijn verdwenen. maar op 
de eerste verdieping is het originele 
houten plafond nog wel zichtbaar. 
Hier waren kantoorruimtes en een  
kantine voor postbeambten. Nu is 
het een lichte, open ruimte waar 
de liefhebber door de uitgestalde 
boeken kan bladeren.

Het postkantoor van Arnhem 
is gebouwd in neogothische stijl, 
tussen 1888 en 1890. Toen boek-
handel Selexyz er in 2010 mee aan 
de slag ging, was het behoorlijk 
verwaarloosd. Een architectoni-
sche verkenning wees uit welke 
elementen van het gebouw histo-
risch relevant waren. Zo werden 
later de bijgebouwtjes gesloopt. 
Architectenbureau merkx+Girod 
herstelde de oorspronkelijke geel-
bruine kleurstelling. De raamlijsten 
werden zachtgroen geschilderd en 
door het onopvallend plaatsen van 
voorzetramen werd voorkomen dat 
dubbel glas de sfeer zou verpesten. 

 In de kelder bleken funda-
menten uit 1600 te liggen. Om 
die niet aan te tasten konden 
slechts bescheiden roltrappen 
worden geïnstalleerd, die langs 
elkaar omhoog en omlaag lopen.
 —Eefje Rammeloo

Boekhandel Foto: ER

sloten. Die lopen dus binnenkort af. Op 
sommige plekken in Nederland zullen 
de huren verder gaan dalen. Tegelijker-
tijd zal  het vastgoed niet alleen maar  fi-
nancieel gedreven zijn.  Zorg dat bij  her-
ontwikkeling, en eventuele nieuwbouw  
vooruit wordt gekeken naar de verwacht-
te behoeftes in 2030 zodat de gebouwen  
toekomstbestendig worden.’

Een voorwaarde voor vernieuwing is 
waarschijnlijk toch dat eerst de bubbel 
helemaal leeg is geknepen. Het proces 
van afwaarderen en het manmoedig ne-
men van het verlies gaat moeizaam. Wie 
gaat het betalen, is de vraag die voor ligt.

Kamminga: ‘Als de samenleving het 
vervelend vindt dat kantoren leeg staan,  
dan moet ze er zelf maar voor opdraai-
en.’ Daar kan tegenin worden gebracht 
dat die samenleving, lees de overheid, 
steeds minder geld heeft. Kamminga 
wuift het probleem weg: ‘Lagere overhe-
den zouden hun grondbeleid kunnen 

aanpassen en op die manier een zekere 
schaarste creëren en zelf minder risico 
lopen. Bovendien komen kantoren nou 
eenmaal een keer aan hun einde en wor-
den ze gesloopt of ze krijgen een andere 
bestemming, bijvoorbeeld als studen-
tenflat. maar dan moeten gemeenten 
eindelijk eens soepeler worden in de 
wet- en regelgeving om die aanpassin-
gen mogelijk te maken.’

Her en der worden veranderingen 
zichtbaar. Sommige gemeenten heb-
ben het grondbeleid  al gewijzigd. Waar 
vroeger de inzet was de grond zelf te ko-
pen en bouwrijp te maken, is het nu de 
bedoeling een meer faciliterende rol te 
vervullen. De stad loopt daardoor  min-
der financiële risico’s, zeker in tijden 
wanneer de grondprijzen dalen.

Georganiseerde sloop
Een van de belangrijkste voorwaarden 
voor herstel is het verkleinen van de 
voorraad. Daar zijn alle betrokkenen het 
over eens. Leon van Leersum: ‘Aan sloop 
valt niet te ontkomen, want er is in abso-
lute zin gewoon te veel voorraad. Dit zet 
de prijzen onder druk. Beleggers heb-
ben op sommige locaties de keuze mee 
te gaan in de lagere huren van prijsvech-
ters en gehoor te geven aan de nieuwe 
wensen van huurders, of het loodje te 
leggen. Het probleem is dat sommige 
beleggers de prijzen wel willen verlagen, 
maar de financiële ruimte niet hebben.’

 Georganiseerde sloop lijkt een stapje 
dichterbij gekomen. Twee weken gele-
den presenteerde het zogeheten Bouw-
team, een commissie die door de minis-
ter van Binnenlandse Zaken is ingesteld, 
een plan voor een regionaal sloop- en 
herstructureringsfonds. De bedoeling 
is leegstaande kantoorpanden uit de 
markt te nemen die geen toekomst heb-
ben. Er bestaat volgens het Bouwteam 
‘sectorbreed overeenstemming dat 
het structurele overaanbod snel moet 
worden teruggebracht’. marktpartijen 
moeten financieel verantwoordelijk 
worden voor het vullen het fonds en de 
regie moet in handen zijn van de lokale 
overheid.  Als  zeventig procent van de 
betrokkenen het eens is, kunnen de an-
deren via een algemeen verbindend ver-
klaring verplicht worden mee te doen.

‘Er mogen geen free riders komen’, 
zegt een Bouwteam-lid. ‘Het gaat erom 
de winnaars te verleiden het verlies van 
anderen te verzachten. Ook voor goede 
panden is het uiteindelijk gunstig om 
slechte panden uit de markt te halen.’  

Het valt te bezien hoe snel de maatre-
gelen van de grond komen en vruchten 
afwerpen. Tot nu toe is er, een lokale uit-
zondering daargelaten, van andere regi-
onale pogingen nog niet veel terecht ge-
komen. Lokale overheden worden hard 
geraakt door bezuinigingen. Net als ban-
ken en beleggers hebben ze grote moeite 
zich aan te passen aan de nieuwe realiteit 
en te accepteren dat de gouden jaren 
voorbij zijn. Het zou niet verbazen als de 
druk van de huurder op lagere huurprij-
zen en kwalitatief hoogstaande werk-
plekken eerder effect gaat sorteren. 

‘Als de samenleving 
het vervelend vindt 
dat kantoren leeg 
staan, dan moet ze 
er zelf maar voor 
opdraaien’
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