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Ook de afgelopen jaren heeft erfpacht
al de nodige belangstelling gekregen. Zo
onderzocht Deloitte Real Estate in 2013
het gebruik van erfpacht door gemeenten.
Dit resulteerde in het rapport “Erfpacht als
retro-innovatie: Versnelling gemeentelijke
gronduitgifte door erfpacht”. Erfpacht
wordt in dit artikel genoemd als instrument
om gronduitgifte door gemeenten te
bevorderen.
Voordelen en verwachtingen
Particulieren hadden door de
voortslepende crisis en strengere
wetgeving rondom hypotheken
moeite om financiering rond te krijgen,
gemeenten kampten met vastgelopen
gebiedsontwikkeling. Erfpacht kan dus
de sleutel zijn om gebiedsontwikkeling

Op 22 juni is besloten dat de gemeente Amsterdam vanaf 1 juli
nieuwbouwgrond op basis van eeuwigdurende erfpacht zal gaan
uitgegeven. De voortdurende erfpacht, zoals nu gebruikt wordt,
brengt een hoop financiële onzekerheid met zich mee omdat de
canon gemiddeld elke 50 jaar herzien wordt en dit vaak leidt tot
fikse stijgingen. De nieuwe invoering wordt dan ook gezien als een
mijlpaal in erfpachtland en betekent dat voor nieuwe erfpachters
in Amsterdam een hoop financiële onzekerheid verdwijnt (de
zgn. ‘tikkende tijdbom’). Dit kan het aantrekkelijker maken voor
woningzoekenden om erfpacht te overwegen en kan mogelijk
leiden tot een verdere toename in de vraag naar erfpachtgrond.

op gang te houden. Als een particulier
een huis koopt op erfpachtgrond hoeft
de erfpachter alleen het huis af te lossen,
de grond wordt niet meegenomen in de
hypotheek. De canon die betaald wordt
aan de gemeente voor de grond is (voor
een bepaalde periode) constant. De totale
jaarlijkse kosten (canon en rente op de
hypotheek) vallen in veel omstandigheden
daarom lager uit dan de hypothecaire
lasten van een woning niet in erfpacht.
Dit zorgt voor lastenverlichting in de
beginjaren en kan dus aantrekkelijk zijn
voor starters op de woningmarkt. Ook
worden woningen daarmee voor meer
inkomensgroepen bereikbaar.

Voor afnemers van kantoor- en
bedrijfsterreinkavels is erfpacht eveneens
een interessant instrument. Partijen
hadden moeite om financieringen rond te
krijgen en erfpacht kon daarbij uitkomst
bieden. Financiering door erfpacht zorgt
er voor dat er makkelijker ontwikkeld kan
worden en stimuleert dus gronduitgifte.
Erfpacht biedt ook voordelen voor
gemeenten. Zo ontvangen gemeenten
canonopbrengsten wanneer zij grond
uitgeven in erfpacht, en functioneert het
als een inkomstenbron met een redelijk
rendement (hoger dan schatkistbankieren
bijvoorbeeld). Erfpacht biedt dus
voordelen voor zowel de particulier op
de woningmarkt, voor ontwikkelaars
van kantoren en bedrijfshallen, als voor

Erfpacht in de lift

gemeenten. Verwacht werd dan ook ten
tijde van het artikel ‘Erfpacht als retroinnovatie: Versnelling gemeentelijke
gronduitgifte door erfpacht’ dat het aantal
gemeenten dat erfpacht aan zou bieden
zou toenemen in de daaropvolgende jaren.
Dit terwijl erfpacht in de achterliggende
decennia door steeds minder gemeenten
werd gebruikt. Daarbij werd wel bepleit
‘klantvriendelijke’ vormen van erfpacht aan
te bieden (erfpacht als optie per woning,
mogelijkheid van tussentijdse afkoop,
duidelijkheid over de canon en eventuele
grondwaardeherzieningen in de toekomst).
Inmiddels is het 2016. Met nieuwe data van
het Kadaster wordt in dit artikel onderzocht
in hoeverre genoemde verwachtingen zijn
uitgekomen, en dus of en hoe de herleefde
interesse in erfpacht zich tussen 1 januari
2013 en 1 januari 2016 daadwerkelijk in de
markt heeft gemanifesteerd.
Erfpacht in woningbouw
Aangescherpte regels op de
hypotheekmarkt hebben ertoe geleid
dat het lastiger is voor potentiële
huizenkopers om financieringen rond te
krijgen. Zo heeft er versobering van de
hypotheekrenteaftrek plaatsgevonden,
moeten hypotheken sinds 2013 binnen
30 jaar worden afgelost en wordt de
maximale LTV (loan-to-value) stapsgewijs
teruggebracht naar 100 % in 2018.
Daar staat tegenover dat het effect van
strengere regels rondom het rondkrijgen
van financieringen wordt afgeremd door de
historisch lage hypotheekrente. Daarnaast
trekt de vastgoedmarkt sneller aan dan
verwacht en is er een gunstig economisch
klimaat. Dit zorgt voor een sterke groei
in de vraag naar woningen en stimuleert
gebiedsontwikkeling.
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De stagnatie in gebiedsontwikkeling
die in de crisisjaren en ook daarna nog
werd geconstateerd, lijkt dus om te
buigen naar herstel. De vraag is echter
in hoeverre erfpacht door gemeenten
is ingezet om gebiedsontwikkeling te
versnellen zoals werd voorspeld in 2013,
of dat het financieringsvraagstuk en de
stagnatie in gebiedsontwikkeling zich
vanzelf heeft opgelost door factoren
als de lage hypotheekrente en een
aantrekkende markt.

De resultaten (in het kort):
In 2016 is de toenemende interesse in erfpacht als middel om
gebiedsontwikkeling vlot te trekken terug te zien in de cijfers. Tussen 2013 en
2016 is het aantal percelen dat met een woonfunctie in erfpacht is uitgegeven
met circa 10.000 percelen (5%) toegenomen. Dit houdt in dat van 2013 tot 2016
bijna 28.000 woningen zijn uitgegeven in erfpacht, dit is ca. 10% van het totaal
aantal nieuwbouwwoningen in die periode. In absolute aantallen is de groei het
sterkst in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag, maar ook in kleinere
gemeenten is het aantal woningen dat in erfpacht is uitgegeven toegenomen.
Tussen 2013 en 2016 zijn bovendien meer gemeenten gebruik gaan maken van
erfpacht. Het aandeel gemeenten dat percelen met een woonfunctie in erfpacht
uitgeeft is gestegen van 62% in 2013 naar 69% in 2016.
Tot 2016 zijn er in Nederland 11.671 percelen op bedrijventerreinen in erfpacht
uitgegeven. Dit is een toename van ca. 400 percelen ten opzichte van 2013.
Amsterdam en Rotterdam steken ver boven de andere gemeenten uit wat
betreft percelen in erfpacht op bedrijventerreinen. De sterkste groei was
zichtbaar in Rotterdam, waar het aantal percelen uitgegeven in erfpacht op
bedrijventerreinen tussen 2013 en 2016 met 23% steeg.

Erfpacht in de lift

Uit data van het Kadaster is gebleken dat
tussen 2013 en 2016 het aantal percelen
met een woonfunctie dat in erfpacht is
uitgegeven met bijna 10.000 percelen is
toegenomen (circa 28.000 woningen), ofwel
een toename van 5%. In totaal zijn per
2016 bijna 200.000 percelen in erfpacht

uitgegeven. Dit komt neer op iets meer dan
650.000 woningen op erfpachtgrond. De
totale toevoeging aan de woningvoorraad
over deze periode was ongeveer 270.000
woningen. Bijna één op de 10 huizen werd
dus in erfpacht uitgegeven.

Toename aantal in erfpacht uitgegeven percelen met functie wonen
1/1/2013-1/1/2016
250,000

197.830

187.949
200,000
150,000
100,000
50,000

2013

0

2016

Totaal

De absolute toename van het aantal
in erfpacht uitgegeven percelen
met woonfunctie is het hoogst in de
‘traditionele’ erfpachtgemeenten
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den
Haag. Samen is de G4 goed voor 84% van
de erfpachtuitgiften met woonfunctie in
Nederland. Dit aandeel bleef van 2013

tot 2016 om en nabij gelijk. Dit houdt in
dat ook kleinere gemeenten niet achter
bleven en samen dezelfde relatieve groei
in erfpachtuitgaven realiseerden als
de G4. Opvallend is ook dat in Utrecht
bijna evenveel woningen in erfpacht zijn
uitgegeven als in Amsterdam.
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Aandeel G4 in totale erfpacht, 2016 (functie = wonen)
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De toegenomen interesse in erfpacht is niet
alleen terug te zien in het aantal uitgiften,
maar ook in het aantal gemeenten dat
erfpacht toepast. Vooral middelgrote en
kleine gemeenten zijn erfpacht vaker gaan
toepassen. Begin 2013 hebben 255 van de
408 gemeenten percelen met woonfunctie
in erfpacht uitgegeven. Begin 2016 zijn dit

270 van de (nu) 390 gemeenten. Daarmee
is het aandeel gemeenten dat percelen met
woonfunctie in erfpacht heeft uitgegeven
69% begin 2016. Ten opzichte van begin
2013 is dit een toename van 7%. Dit leidt
tot de conclusie dat meer gemeenten
gebruik maken van erfpacht bij het
uitgeven van percelen.

Aantal gemeenten met percelen in erfpacht met functie wonen 1/1/2013-1/1/2016
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Geen percelen in erfpacht
Wel percelen in erfpacht
2013

2016
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Naast de groei in erfpachtuitgiften voor
woningen bij de grote gemeenten, is er ook
een sterke groei te zien bij diverse kleinere
en middelgrote gemeenten. Westvoorne,
Lingewaard, Goes en Enschede zijn hier
voorbeelden van. Deze gemeenten gaven
voorheen geen of nauwelijks percelen in
erfpacht uit, maar doen dit nu wel. Al deze

gemeenten wisten het aantal woningen
dat werd uitgegeven op erfpachtgrond
ten minste te verviervoudigen in de
periode 2013-2016. Deze cijfers doen
vermoeden dat erfpacht als instrument
om gebiedsontwikkeling te stimuleren wel
degelijk is gebruikt door zowel grotere als
kleinere gemeenten.

Aantal gemeenten met percelen in erfpacht met functie wonen 1/1/2013-1/1/2016
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Erfpacht op bedrijventerreinen
Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat
er tot 2016 in Nederland 11.671 percelen
op bedrijventerreinen in erfpacht zijn
uitgegeven. Ook voor bedrijventerreinen
geldt dat het merendeel hiervan zich
bevindt binnen de gemeentelijke grenzen

van de G4. Rotterdam en Amsterdam
zijn de grootste erfpachtgemeenten
op het gebied van bedrijventerreinen,
met beiden meer dan 3.000 percelen in
erfpacht uitgegeven. Den Haag, Utrecht en
Schiedam volgen op grote afstand.

Percelen in erfpacht uitgeven door gemeenten op bedrijventerreinen 1/1/2016
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Ook voor bedrijventerreinen geldt dat de
toegenomen interesse in erfpacht terug te
zien is in de cijfers. Het aantal in erfpacht
uitgegeven percelen op bedrijventerreinen
is met bijna 400 toegenomen. De grootste
groei heeft plaatsgevonden in Rotterdam,

waar het aantal percelen op erfpachtgrond
met 23% is gestegen. Hierdoor is
Rotterdam begin 2016 de gemeente met
de meeste bedrijventerrein percelen in
erfpacht, waar Amsterdam in 2013 nog de
kroon spande.

Aantal gemeenten met percelen in erfpacht met functie wonen 1/1/2013-1/1/2016
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Conclusie
In 2013 werd voorspeld dat erfpacht
een interessant instrument kon zijn om
gronduitgifte te bevorderen. De crisis had
een langere nasleep dan verwacht, en
middelen om gebiedsontwikkeling weer
op gang te krijgen werden onderzocht.
Erfpacht werd naar voren geschoven
als middel om gebiedsontwikkeling te
stimuleren. Aan de ene kant verlicht het
de financieringslasten van particulieren en
investeerders en aan de andere kant vormt
de canon een inkomstenbron voor de
gemeente met een redelijk rendement en
leidt het tot gronduitgifte.
In dit artikel is onderzocht met nieuwe
data van het Kadaster of gemeenten
erfpacht ook daadwerkelijk meer zijn
gaan inzetten. Gebleken is dat het aantal
percelen uitgegeven in erfpacht met een
woonfunctie met 10.000 is toegenomen in
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de periode 2013-2016, wat neerkomt op
circa 28.000 woningen. Dit is zo’n 10% van
de gerealiseerde nieuwbouwwoningen in
die periode. De meeste nieuwe percelen
werden uitgegeven in traditionele
erfpachtgemeenten Amsterdam en
Utrecht. Sterke groei is echter ook
zichtbaar in kleinere gemeenten,
waaronder ook een groot aantal
gemeenten vallen die erfpacht in deze
periode weer opnieuw hebben ingevoerd.
De G4 heeft nog altijd het overgrote deel
van percelen met woonfunctie in erfpacht
(84%) in handen. Daarnaast is ook een
groei in erfpachtuitgiften van percelen
op bedrijventerreinen zichtbaar in deze
periode. Rotterdam liet de sterkste groei
zien en heeft samen met Amsterdam veruit
het grootste aantal percelen in erfpacht
uitgegeven.

2013

2016

Erfpacht in de lift

‘Erfpacht als Retro-innovatie’ heeft zijn
verwachtingen waargemaakt en zit in
de lift. Geconcludeerd kan worden dat
gemeenten erfpacht meer zijn gaan
inzetten in de afgelopen jaren. Recente,
gunstige marktontwikkelingen, een
historisch lage rente en een sneller dan
verwachte aantrekkende vastgoedmarkt
hebben er onder meer voor gezorgd
dat gebiedsontwikkeling weer in volle
gang is. De vraag blijft dan in hoeverre
de extra uitgegeven percelen met
erfpacht eraan hebben bijgedragen
om gebiedsontwikkeling te versnellen.
Mogelijk is erfpacht als instrument om
gebiedsontwikkeling te stimuleren het
meest waardevol ten tijde van economisch
ongunstige omstandigheden met
vastgelopen gebiedsontwikkeling, waar
investeerders en particulieren nét dat extra
zetje nodig hebben om hun financieringen
rond te krijgen. Ook bij een stijgende
rente zal erfpacht als uitgiftestimulans
interessant blijven, omdat gemeenten
relatief goedkoper kunnen lenen dan
particulieren en/of bedrijven.

De invoering op 1 juli van eeuwigdurende
erfpacht in Amsterdam zorgt ervoor
dat een stuk financiële onzekerheid zal
verdwijnen voor nieuwe erfpachters.
Hoewel erfpacht de afgelopen jaren dus al
aardig in de lift zat, kan deze vernieuwing
ervoor zorgen dat deze lift nog makkelijker
hoger gelegen verdiepingen zal gaan
bereiken. Of dit ook echt het geval is,
zal de komende jaren moeten blijken. In
ieder geval is het erfpachtinstrument in
gebiedsontwikkeling daadwerkelijk een
succesvolle ‘retro-innovatie’ gebleken.
drs. Frank ten Have
FtenHave@deloitte.nl
drs. Hakan Celik MRICS
HCelik@deloitte.nl
Lisanne Vroom
LVroom@deloitte.nl
Dit artikel is recent verschenen op www.
gebiedsontwikkeling.nu
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Uitspraak Hoge Raad
overdrachtsbelasting
Sloop onroerende zaken door koper
leidt niet tot heffing overdrachtsbelasting

Op 17 juni 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat geen
sprake is van een economische eigendomsverkrijging voor
de overdrachtsbelasting indien een koper van een perceel
grond met opstallen, in opdracht van de verkoper, voor eigen
rekening en risico de opstallen sloopt en de grond bouwrijp
maakt voorafgaand aan de juridische levering van de grond.
De heffing van overdrachtsbelasting wegens een economische
eigendomsverkrijging (‘econoom’) komt in dit geval niet aan
de orde.

Op grond van de Wet Belastingen van
Rechtsverkeer (Wet BRV) kan onder meer
overdrachtsbelasting worden geheven
ten aanzien van de verkrijging van de
economische eigendom van onroerende
zaken. Hieronder wordt volgens de
wet verstaan de verkrijging van een
samenstel van rechten en verplichtingen
dat een belang bij de betreffende
onroerende zaken vertegenwoordigt. Dit
belang omvat ten minste enig risico van
waardeverandering. Uitsluitend een recht
op levering wordt expliciet uitgezonderd
en de verkrijging daarvan leidt niet tot een
econoom.
In de praktijk blijkt dat de Belastingdienst
al snel stelt dat sprake is van een econoom,
omdat er ten tijde van het sluiten van
bijvoorbeeld een koopcontract meer
overgaat op de koper dan uitsluitend
een recht van levering. Een dergelijke
econoom zorgt daardoor regelmatig
voor ongewenste extra belastingdruk.
De onderhavige uitspraak van de Hoge
Raad maakt duidelijk dat de houding van
de Belastingdienst ten aanzien van de
econoom niet altijd correct is.
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Uitspraak Hoge Raad
In de onderhavige procedure was sprake
van een projectontwikkelaar die in 2008
een perceel grond heeft gekocht met
daarop een nog verhuurd gebouw. In de
koopovereenkomst is vastgelegd dat de
verkoper een opdracht geeft aan de koper
om de opstallen voorafgaand aan de
juridische levering te slopen en heeft de
verkoper tevens aangegeven mee te zullen
werken aan de ontruiming van het pand
(op eerste aanzegging door de koper).
De sloopkosten en schadeloosstellingen
(van de huurders) zijn voor rekening
van de koper. De koopovereenkomst
bevatte de opschortende voorwaarde
dat de gemeente akkoord zou gaan met
een realiseringsovereenkomst en de
ontbindende voorwaarde dat de voor het
bouwplan benodigde vergunningen niet
verkregen zouden zijn. In dat laatste geval
zouden de kosten voor rekening van de
verkoper zijn.
Uiteindelijk is de sloop van de opstallen in
maart 2010 gestart en is in december 2010
de bouwrijpe grond juridisch geleverd.
De koper deed daarbij een beroep op de
zogenoemde samenloopvrijstelling voor de
overdrachtsbelasting. De Belastingdienst
stelde zich echter op het standpunt dat
reeds voorafgaand aan de juridische
levering sprake was van een econoom bij
de koper, aangezien de koper (uiterlijk) bij
aanvang van de sloop het feitelijk gebruik
en de macht over de grond verkreeg en
tevens een slooprisico liep. Aangezien
op het moment van de econoom nog
geen sprake was van een bouwterrein,
heeft de inspecteur overdrachtsbelasting
nageheven wegens een econoom.

De Hoge Raad heeft (in navolging van
het Hof en de Advocaat-Generaal)
geoordeeld dat geen sprak is van de
verkrijging van meer dan uitsluitend een
recht op levering. Er is volgens de Hoge
Raad geen sprake van een econoom.
Het gegeven dat de grond na en door de
sloop mogelijk meer in waarde stijgt dan
de sloopkosten en dat dit positieve risico
ten goede komt aan de koper, betekent
niet dat meer dan een recht op levering is
overgegaan. Deze waardeverandering is
namelijk niet afhankelijk van de vraag wie
er sloopt. Met de verwachte sloopkosten
en waardestijging door de sloop is
rekening gehouden bij de vaststelling van
de hoogte van de koopprijs. Eventuele
voor- of nadelen (omdat de inschatting
achteraf onjuist was) zijn het gevolg van
het recht op levering voor een vaste prijs.
De met de sloop gepaard gaande risico’s
(wanprestatie of faillissement van de sloper
of aansprakelijkstelling) zijn contractuele
risico’s. Deze risico’s zijn niet aan te merken
als een ‘risico van waardeverandering’ zoals
relevant is om te komen tot een econoom
voor de overdrachtsbelasting.

Wellicht zal ook in andere situaties minder
snel hoeven te worden geconcludeerd
tot een econoom. Het onderhavige arrest
biedt derhalve aanvullende argumenten
om een extra fiscale last te voorkomen. In
diverse praktijksituaties, waaronder ook
bij binnenstedelijke ontwikkeling, kan dit
arrest van belang zijn.
Welke invloed dit arrest in de praktijk op
de houding van de Belastingdienst heeft,
zal moeten blijken. Gezien de houding
in de afgelopen jaren verwachten wij dat
de Belastingdienst kritisch zal blijven ten
aanzien van dit soort overeenkomsten.
Daarom blijft het van belang afspraken
goed te toetsen aan de door dit arrest
verduidelijkte criteria en deze afspraken
vervolgens zorgvuldig vast te leggen.

drs. Martin Kuijpers
MKuijpers@deloitte.nl

Impact praktijk
In de praktijk stelt de Belastingdienst zich
de afgelopen jaren snel op het standpunt
dat sprake is van een econoom, waardoor
regelmatig een extra fiscale last ontstaat.
Deze uitspraak van de Hoge Raad bevestigt
echter dat deze ruime uitleg van de
Belastingdienst in de praktijk niet altijd
terecht is.
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Gemeenten aan zet met de
nieuwe Woningwet

Corporaties moeten zich op basis van de nieuwe Woningwet
concentreren op hun kerntaak: het bouwen en beheren
van sociale huurwoningen en verhuren aan mensen met
een laag inkomen. Een corporatie moet daarvoor met haar
werkzaamheden naar redelijkheid bijdragen aan de uitvoering
van uw gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. Gemeente (en de
huurdersorganisatie) dienen op 1 juli 2016 te beschikken over
een ‘overzicht van voorgenomen werkzaamheden’. U kunt als
gemeente daaruit afleiden welke werkzaamheden de corporatie
de komende vijf jaar op uw grondgebied voorziet, en welke
bijdrage de corporatie daarmee wil leveren aan de uitvoering van
uw gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. In het kort leest u een
aantal gevolgen van de nieuwe Woningwet die sinds 1 juli 2015
van kracht is. Bent u als gemeente daarop goed voorbereid? Weet
u hoe u het aanbod van de corporatie moet beoordelen? Hebt u
al een woonvisie? Hierna gaan wij nader in op de gevolgen van de
Woningwet voor u als gemeente.

Woonvisie
De gemeente kan besluiten haar
volkshuisvestelijk beleid in een document
op te nemen, dit leidt tot een woonvisie.
Bij het ontwikkelen van een woonvisie
dient de gemeente van te voren met
andere gemeenten overleg te voeren
over onderwerpen waarbij deze een
rechtstreeks belang hebben (de regionale
afstemming).
Indien een gemeente vóór 1 juli 2016 géén
woonvisie heeft, dan zijn de gevolgen voor
die gemeente groot als deze voor haar
volkshuisvestelijke opgave afhankelijk is
van de corporatie. De daar werkzame
corporatie is dan niet verplicht om naar
redelijkheid bij te dragen aan de uitvoering
van enig beleid, als dat niet is vastgelegd.
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Een woningcorporatie kan besluiten
om desondanks aan die gemeente haar
voorgenomen werkzaamheden voor te
leggen, bijvoorbeeld betreffende haar
bestaande bezit. Voor het aanspreken
van een corporatie op haar ‘Nieuwe
Woningwetverplichting’ is een vastgestelde
woonvisie noodzakelijk. Alles wat een
gemeente ná 1 juli 2016 vaststelt, gebeurt
op basis van vrijwilligheid en overleg
met de corporatie. Een gemeente kan
invloed uitoefenen op de aard van de
prestaties van een corporatie door in haar
woonvisie thema’s op het gebied van de
volkshuisvesting op te nemen waarvan zij
vindt dat de corporatie daarop dient te
presteren.

Overzicht van voorgenomen
werkzaamheden
De gemeente en de huurdersorganisatie
dienen op 1 juli 2016 over een ‘overzicht
van voorgenomen werkzaamheden’ van
de corporatie te kunnen beschikken. De
gemeente kan daaruit afleiden welke
werkzaamheden de corporatie de
komende vijf jaar op het grondgebied van
de gemeente voorziet, en welke bijdrage
zij daarmee aan de uitvoering van het
gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid
wil leveren.

Gemeenten aan zet met de nieuwe Woningwet

Het maken van prestatieafspraken lukt niet
Indien het overleg niet leidt tot
prestatieafspraken kunnen de gemeente,
de corporatie en/of de huurdersorganisatie
een geschil voorleggen aan de minister.
De minister doet een bindende
uitspraak. Indien er geen woonvisie is
opgesteld, vervalt deze mogelijkheid voor
de gemeente.

Prestatieafspraken cyclus

Maatschappelijke vermogenstoets

Startonderzoek demografische
ontwikkelingen, woningvoorraad,
economische ontwikkelingen ed

Monitoring
door de
gemeente

Opstellen
volkshuisvestelijke agenda

Uitvoering
van de
prestatieafspraken

Zienswijze
gemeente
met
betrekking
tot de
opgave

Uitwerking
prestatieafspraken
(5 Jaren)

Inclusief
te maken
onderscheid
tussen daeb
en niet daeb

Bod van de
corporaties

Inzicht in
financiële
slagkracht van
de corporaties
Maatschappelijke vermogenstoets

De corporatie dient in ieder geval over
de volgende onderwerpen informatie
te geven, als deze bij haar op de
agenda staan: nieuwbouw van sociale
huurwoningen, gewenste ontwikkeling
van de woningvoorraad (o.a. verkoop
bezit door de corporatie en liberalisatie
van huurwoningen), betaalbaarheid en
bereikbaarheid van de woningvoorraad,
huisvesting van specifieke doelgroepen,
kwaliteit en duurzaamheid van de
woningvoorraad en de woonomgeving,
investeringen in leefbaarheid en
maatschappelijk vastgoed (voor zover
behorend tot het terrein van de corporatie).

Prestatieafspraken
De voornemens van de corporatie worden
vervolgens betrokken bij het overleg
over de te maken prestatieafspraken.
Het overleg gaat dus niet alleen over
de gewenste investeringen in vastgoed,
maar heeft veel meer onderwerpen op
de agenda. Stuk voor stuk belangrijke
onderwerpen voor het volkshuisvestelijke
beleid van de gemeente.
De Prospectieve informatie (dPi)
Als de prestatieafspraken zijn gemaakt,
dient de corporatie jaarlijks vóór 15
december, aan de minister een ‘overzicht
van werkzaamheden’ te sturen (de dPi),
vergezeld van de prestatieafspraken.
De minister beoordeelt dit overzicht op
rechtmatigheid en stelt de corporatie van
zijn oordeel in kennis.

Marktwaarde in verhuurde staat
De nieuwe Woningwet bepaalt voorts
dat alle corporaties over 2016 moeten
rapporteren op basis van marktwaarde
in verhuurde staat. Deze marktwaarde in
verhuurde staat kan tot circa 40 procent
hoger liggen dan de bedrijfswaarde,
afhankelijk van onderliggende bezit en
bijbehorende huren. Het vermogen van
corporaties neemt toe, maar aan de
operationele kasstromen verandert de
nieuwe waarderingsmethodiek niets. De
bestedingsruimte van corporaties neemt
dus niet toe als gevolg van de nieuwe
waarderingsmethodiek. Gemeenten en het
Rijk dienen hier rekening mee houden.
Borgen van volkshuisvestelijke belangen
De procedure is helder, de thema’s die
geregeld moeten worden zijn bekend, veel
gemeenten zijn aan de slag gegaan met
een woonvisie en regio’s met regionale
woonvisies. Ook corporaties doen hun best
om hun aanbod tijdig in te dienen.
Veel vragen
Toch zijn er nog veel vragen. Gemeenten
twijfelen bijvoorbeeld nog over de beste
manier waarop zij de volkshuisvestelijke
belangen van hun inwoners kunnen
borgen:
•• Wat zijn hun concrete mogelijkheden?
•• Wat mogen zij precies verwachten van
corporaties?
•• Hoe zit het met de keuze voor een
woningmarktregio en eventuele
benodigde ontheffingen van de minister?
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•• Hoe zorgen zij voor voldoende
huisvestingsmogelijkheden voor de
verschillende doelgroepen, zoals
ouderen, jongeren, statushouders en
mensen met een iets te hoog inkomen
waardoor sociale huur voor hen
onbereikbaar is geworden?
•• Op welke kengetallen moet de gemeente
de jaarstukken en investeringsplannen
van de corporatie beoordelen?
•• Hoe krijgt de gemeente werkelijk zicht
op de mogelijkheden van de corporatie,
maar ook op de risico’s, indien de
corporatie verzuimt te presteren?
•• Er is vertraging opgelopen, wat heeft dit
voor consequenties?
Er zijn inmiddels diverse documenten
verschenen die antwoord geven op deze
vragen, waaronder het beoordelingskader
scheiden DAEB/niet-DAEB van de Autoriteit
Wonen d.d. 31 mei 2016 en antwoorden
op kamervragen van lid Schouten d.d.
30 mei 2016.
Ook is een tool ontwikkeld die
gemeenten inzage geeft in de regionale
verdeling van corporatiebezit, het
aantal huishoudens per gemeente en
de onderlinge woningmarktverbanden
tussen de verschillende gemeenten en
sinds 24 juni 2016 wordt de indicatieve
bestedingsruimte van corporaties per
gemeente inzichtelijk gemaakt.
Deloitte Real Estate heeft in samenwerking
met een tiental corporaties, andere
functions van Deloitte (Tax en Consulting)
en enkele externe professionals het
Handboek DAEB niet-DAEB geschreven
zoals dat op 18 november 2015 is
verschenen. Momenteel wordt gewerkt
aan een update van het handboek. Dat zal
binnenkort verschijnen.
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Links naar genoemde documenten:
https://www.ilent.nl/actueel/aw-publiceert-definitief-beoordelingskader-sc.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/
kamerstukken/2016/05/30/beantwoording-kamervragen-over-woningmarktregio-s/
beantwoording-kamervragen-over-woningmarktregio-s.pdf
http://www.woningwet2015.nl/regios/regiotool
http://www.woningwet2015.nl/bestedingsindicatie/indicatie-per-gemeente
http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/publieke-sector/articles/de-nieuwewoningwet-handboek-daeb-niet-daeb.html

Mr. Dr. Gerda Groeneveld
GGroeneveld@deloitte.nl
Mr. Marisa Kes
Makes@deloitte.nl
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Impact Omgevingswet:
Organisatie- en cultuurverandering?

Dit voorjaar heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de
Omgevingswet goedgekeurd. Vorige maand heeft de minister
laten weten dat de uitvoeringsbesluiten deze zomer ter
consultatie worden voorgelegd. Omdat in deze besluiten het
normatieve en formele kader is opgenomen, kan de wet pas in
werking treden na een ‘zorgvuldige’ parlementaire behandeling.
De minister verwacht dat het eerst mogelijke moment van
inwerkingtreding voorjaar 2019 is. Naast dit wetgevingsproces
wordt de Aanvullingswet grondeigendom in procedure gebracht.
In de Aanvullingswet wordt het grondbeleidsinstrumentarium
gemoderniseerd om zowel actief als faciliterend grondbeleid
mogelijk te maken. De komende maand wordt de concepttekst
van de Aanvullingswet ‘in’ consultatie gebracht.

Doel- en taakstellingen
De Omgevingswet moet er voor zorgen
dat de regels voor de fysieke leefomgeving
beter aansluiten op ons ruimtegebruik.
Gemeenten krijgen meer lokale
beleidsruimte om maatwerk te verrichten.
Zoals bekend heeft de Omgevingswet de
volgende doelstellingen:
•• Bundeling en vereenvoudiging van
ruimtelijke regels met meer ruimte
voor maatwerk met aanmerkelijk
minder onderzoekslasten en snellere
besluitvorming;
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•• Een betere samenhang tussen plannen
voor ruimtelijke ordening, milieu en
natuur en gezondheid;
•• Het mogelijk maken van duurzame
ontwikkelingen;
•• Het zoeken van aansluiting bij de
regionale (ruimtelijke) verschillen, zodat
gemeenten meer maatwerk kunnen
leveren.
De wet beoogt ruimte te geven voor
particuliere initiatieven voor bijvoorbeeld
transformatie of inbreiding. Er komen
meer algemene regels in plaats van
vergunningen. In plaats van ‘nee, tenzij’
komt ‘ja, mits’. De Omgevingswet
moet meer gebruiksgemak geven,
voorspelbaarder en inzichtelijker worden.
Daartoe moet er één Omgevingsplan
voor de hele gemeente gaan gelden
en wordt een integrale benadering
van de leefomgeving voorgestaan. Dit
Omgevingsplan heeft een bredere
reikwijdte en komt dus in de plaats van
de verschillende bestemmingsplannen
en ruimtelijke regels die nu gelden. Niet
alleen de ruimtelijke en milieuaspecten
maar ook bijvoorbeeld ‘het doelmatige
en duurzame beheer, gebruik, behoud
en ontwikkeling van een veilige en
gezonde leefomgeving ter vervulling
van maatschappelijke functies’ wordt
in de nieuwe wet gereguleerd. In de
wettelijke taakomschrijving van de wet
staat bijvoorbeeld het tegengaan van
klimaatverandering, het bevorderen van
toegankelijke openbare buitenruimte en
bescherming van de gezondheid, maar
ook het behoud van cultureel erfgoed.
Het toetsingskader van de wet is dus
aanmerkelijk verbreed (26 wetten gaan op
in één wet). Dit vergt een integrale toetsing
die veel verder gaat dan het ruimtelijke
domein van de gemeente.
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Impact op de organisatie
Hoewel het door het uitstel van de wet
verleidelijk is nog achterover te leunen,
heeft de wet een dermate grote impact op
de gemeentelijke organisatie dat niet langer
kan worden gewacht een begin te maken
met de implementatie. De brede reikwijdte
heeft bovendien tot gevolg dat niet alleen
de beleidsmedewerkers uit het ruimtelijk
domein de juridische, planologische en
milieutechnische inhoudelijke wijzigingen
dienen te bestuderen, maar ook
medewerkers van GGD’s en het sociale
domein in het integrale veranderingsproces
dienen te worden betrokken. De
plan- en vergunningstoetsers moeten
procesbegeleiders worden.
Uit een recent onderzoek van Binnenlands
Bestuur (16 juni 2016) blijkt dat meer dan
de helft van de gemeenten de eerste
stappen heeft gezet. Zo zijn projectleiders
benoemd. De onderzochte gemeenten
geven aan dat de fase van bewustwording
is gestart, maar ook dat het kennisniveau
van de nieuwe wet nog onvoldoende is.
Verwacht wordt dat bij het verschijnen
van de uitvoeringsbesluiten deze zomer
meer urgentie zal worden gevoeld. De
inhoudelijk deskundige medewerkers
krijgen na deze zomer inzicht in de aard
en omvang van de aangepaste normen
en dienen de gemeentelijke proces- en
verandermanagers te voeden bij de
organisatie- en cultuurverandering. Gelet
op de grote impact voor de organisatie
moet er voldoende tijd zijn om een
veranderproces vorm te geven, zodat de
prioriteiten in dit proces kunnen worden
bepaald. Wellicht moet meer aandacht
worden besteed aan de cultuurverandering
dan aan de inhoudelijke inrichting van het
gemeentelijke Omgevingsplan.

Kostbare datamigratie
Ook zal juist de aanpassing van
(geautomatiseerde) werkprocessen
veel aandacht vergen. Het ministerie
gebruikt het uitstel ook tijdig om een
nieuwe digitale omgeving te ontwerpen.
Afscheid wordt genomen van het
huidige Olo (Omgevingsloket Online).
Dit wordt vervangen door het Digitaal
Stelsel Omgevingswet. Het is de ambitie
om binnen dit systeem de aanvraag-,
raadpleeg- en toetsmodule onder te
brengen. Omdat veel verschillende data
binnen een dergelijk systeem moeten
worden gebracht, zal deze operatie
complex en kostbaar zijn. Hoewel de
VNG afspraken heeft gemaakt over de
financiering van de implementatie blijven
er transitiekosten bij de gemeenten.
Naast de impact van de nieuwe wet
op de organisatie vormt dit potentiële
financiële risico een extra argument om
tijdig te starten met het vormgeven van de
implementatie van de wet.
Vanuit onze optiek is het raadzaam
om binnen de gemeente na de
zomervakantie workshops te houden
met vertegenwoordigers van de diverse
betrokken afdelingen om stil te staan bij
de implicaties voor zowel de processen, de
organisatie, de digitale dienstverleningen
en de financieel-administratieve aspecten.
Wij hebben bij verschillende gemeenten
goede ervaringen opgedaan door
het opzetten en begeleiden van deze
workshops.
Mr. Arnold de Boer
AdeBoer@deloitte.nl
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