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Veel gemeenten (en provincies) hebben in de afgelopen 
crisisjaren het begrip organische gebiedsontwikkeling 
omarmd. Geen eindbeelden meer, minder ruimtelijke 
ambities, alle ruimte aan marktpartijen en eindgebruikers, 
alles is goed als we maar grond verkopen of tot productie 
komen, dat was grof gezegd een beetje de teneur. 
Beleidsmakers verpakken dat ook in het plaatje van een 
terugtredende overheid, de netwerksamenleving en de 
overheid als ‘horizontale partner’. 

Om meerdere redenen vind ik dat in de huidige omstandigheden een onverstandige 
en onwenselijke benadering. In die opvatting werd ik een tijdje geleden weer gesterkt, 
toen ik in een jurycommissie van de MCD opleiding een aantal scripties langs kreeg ter 
beoordeling. Een absolute aanrader voor alle professionals in ons vakgebied, om jaarlijks 
die scripties van vakgenoten met ervaring, die net weer wetenschappelijk opgefrist zijn, 
eens door te lezen. Waarom moeten we af van het idee en de praktijk van organische 
gebiedsontwikkeling?
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Grote opgaven

Allereerst omdat de opgave waarvoor we staan niet 
meer is om maar zoveel mogelijk van (gemeentelijke) 
grondposities af te komen. Gemeenten hebben 
hun balansen opgeschoond, er is ruim € 3 mrd. 
afgewaardeerd op grondposities en zeker in sommige 
gebieden zijn er weer grote opgaven en komende 
schaarste. Dat is niet meer de tijd om ten koste van 
alles kaveltjes te blijven verkopen aan iedereen die 
langskomt met een plannetje. In een tijd van nieuwe 
grote opgaven, die in toenemende mate binnenstedelijk 
zijn, passen geen kleine plannetjes of uitgiften meer. We 
hebben weer visie nodig maar ook schaal en dus regie. 
Binnenstedelijke opgaven liggen er op vele gebieden: 
watermanagement, bodem, infrastructuur (openbaar 
vervoer, langzaamverkeersverbindingen, etc.), kwaliteit 
van de openbare ruimte, inbreiding en uitplaatsing, 
versterking van stedelijke dichtheid, transformatie en 
vermindering van leegstand, etc. Die opgaven zijn groot, 
kennen een fors risicoprofiel, moeten goed op elkaar en 
op ruimtelijke ontwikkelingen worden afgestemd, vergen 
flinke publieke investeringen en moeten kwalitatieve 
verbeteringen borgen. Ook zijn kleine plannetjes duur en 
vaak niet passend bij de zware samenwerkingsprocessen 
die nodig zijn bij die duurzame kwaliteitsverbeteringen, 
waar veel belanghebbenden bij betrokken zijn. Dus: 
kleine organische plannetjes passen steeds minder bij 
de grote opgaven die er liggen. En als we ze al willen, 
moeten ze passen in een samenhangende visie.

Kaderstellend én initiërend

Daarnaast ben ik voor een meer fundamentele 
benadering van de rol van de overheid. Voorop moet 
niet staan dat gemeenten in gebiedsontwikkeling zitten 
in de rol van ‘grondboer’ of ‘alles moet kunnen’. De rol 
van de lokale overheid is en moet zijn kaderstellend én 
initiërend. Zoals in één van de MCD scripties prachtig 
verwoord: “In de stadsontwikkeling echter, lijken veel 
overheden “organische stedenbouw” en “faciliteren” 
te verwarren met visieloos en regelloos wachten op 
de markt. “(‘De waarde van de structuur’, Jeroen 
de Willigen, Scriptie MCD 10 november 2014). Als 
bijvoorbeeld een gebied als RijswijkBuiten organisch 
zou worden ontwikkeld of als de gemeente daar niet 
zijn ambities had geformuleerd, is het de vraag of daar 

echt een duurzame wijk zonder aardgasinfrastructuur 
en met duurzame woningen met EPC nul zou worden 
ontwikkeld. Ruimtelijke ordeningsprincipes en 
stedenbouwkundige ontwerpen zijn niet per definitie 
te duur, te inflexibel en contraproductief. Het kan er 
ook toe leiden dat plannen in de uitwerking ‘in één 
keer goed’ zijn in plaats van achteraf weer discussie en 
wijzigingen opleveren. 

In genoemde scriptie wordt ook betoogd dat het 
idee dat de grachten van Amsterdam een organische 
ontwikkeling zouden zijn, zoals wel eens wordt 
beweert, onjuist is. “Bij het totstandkomen van 
de beroemde grachtenstructuur was juist een 
slagvaardige (..) overheid nodig, zoals Abrahamse 
beschrijft in zijn proefschrift (2010) over de grote 
uitleg van Amsterdam in de zeventiende eeuw. In 
het begin van de uitbreiding vanaf 1613 was de 
rommelige bebouwing het uitgangspunt voor de 
ontwikkeling van onder meer de Jordaan. Juist dit 
deel werd als niet geheel geslaagd beoordeeld. 
Daarom werd bij de latere ontwikkeling vanaf 1630, 
toen de structuur met de drie hoofdgrachten werd 
opgepakt, op grote schaal land gekocht, onteigend en 
de informele bebouwing gesloopt. Dat kan zelfs met 
de beste wil van de wereld moeilijk een organische 
gebiedsontwikkeling worden genoemd.” 

Jeroen de Willigen,  
De waarde van de structuur, MCD scriptie 2014.
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Rechtsonzekerheid

Er is nog een ander argument, en dat is de 
rechtsonzekerheid voor bestaande partijen in een gebied. 
Als er een gebied wordt herontwikkeld zonder eindbeeld, 
weet je uiteindelijk niet wie nu waar wat en wanneer 
gaat ontwikkelen. Stel dat u daar een bedrijf heeft in 
dat gebied, waarvan vaststaat dat u uitgeplaatst moet 
worden, maar u weet niet of, wanneer en hoe. Neem het 
voorbeeld van de oorspronkelijke masterplannen voor de 
Binckhorst in Den Haag (later weer ingetrokken), waarin 
veel bedrijven zouden moeten uitgeplaatst zonder dat 
zekerheid bestond over de financiële haalbaarheid en 
termijnen. De ruimtelijke ambitie werd vastgelegd met 
de kanttekening dat deelplannen pas zouden worden 
uitgevoerd als er financiële dekking zou zijn. Er ontstaat 
dan een enorme onzekerheid over de continuïteit 
van de bedrijfsvoering. Uiteindelijk gaat het dan om 
rechtsonzekerheid voor bestaande partijen in het gebied 
en dat hoort niet bij de rol van de lokale overheid. 

Waardering grondposities

Dan is er het financiële-/waarderingsaspect. Aan het 
begin van de crisis hebben we gezien dat er veel 
optimisme in de waardering van grondposities zat, wat 
heeft geleid tot meer dan € 3 mld. afwaardering, in 
feite lucht die in de waardering zat. Bij waardering van 
grondposities gaat het om de vraag of de investeringen 
(aankopen, sanering, bouw- en woonrijp maken, 
plankosten etc.) kunnen worden terugverdiend in de 
toekomst. Het bepalen van die terugverdienpotentie 
is op zich al moeilijk genoeg en hangt aan elkaar 
van aannames: over de waarde van het te realiseren 
vastgoed, tempo van afzet en prijsontwikkeling in de 
toekomst bijvoorbeeld. Als dan ook nog eens onduidelijk 
is wát er gaat komen, wanneer, hoe en door wie, hoe 

kunnen we dan ooit nog eens de terugverdienpotentie 
van investeringen beoordelen. Is dat erg? Daar kun je op 
zich over twisten, maar we willen toch niet terug naar de 
tijd dat er opgeblazen en overoptimistische waarderingen 
in de boeken staan? Niet bij financiële instellingen, niet 
bij ontwikkelaars, maar ook niet bij overheden. Want dan 
gaat toch ergens iemand in de toekomst daar pijn van 
lijden. Ook zijn juist de regels voor die waarderingen bij 
gemeenten in de afgelopen jaren steeds aangescherpt 
en zijn accountants in de toepassing ervan strenger 
geworden. Dat alles in de hoop dat gemeenten zelf 
ook kritischer worden over hun eigen inschattingen 
(of die van hun projectleiders, die per definitie altijd te 
optimistisch zijn over hun eigen projecten). En als het 
niet gaat over waardering van grondposities, gaat het 
altijd nog wel over de vraag naar dekking van openbare 
ruimte en infra, die ook inherent onzeker is bij organische 
gebiedsontwikkeling (wanneer, op wie en hoe kan ik die 
kosten verhalen?).

Countervailing power

Kortom, niks organische gebiedsontwikkeling. Visie, 
kaders en initiatief hebben we nodig om snel verder te 
kunnen komen. Dat is geen pleidooi voor overambitieuze 
en onhaalbare plannen van overheden. Het samen 
met marktpartijen opstellen ervan en het organiseren 
van ‘countervailing power’ om tot haalbare plannen 
van overheden te komen hoort daarbij. Maar samen 
optrekken is iets anders dan achterover leunen en 
wachten op marktpartijen. Marktpartijen willen visie en 
commitment van overheden om uitgedaagd te worden 
met de goede plannen te komen en niet in een moeras 
van wijzigingen, verschil van inzichten en discussies 
te verzeilen. Met een goede visie kan ruimtelijke 
ontwikkeling in één keer goed. Daarvoor is samenspel 
nodig van partners die hun eigen rol pakken en niet op 
elkaar gaan zitten wachten. 

Deze column is op persoonlijke titel geschreven door 
 

 
drs. Frank ten Have 
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Algemeen

Interne en externe ontwikkelingen kunnen er toe 
leiden dat organisaties, waaronder ook gemeenten, 
gebruikmaken van specifieke deskundigheid in de vorm 
van een expert. 

Dit wordt vaak gedaan omdat de organisatie niet 
altijd op dat moment de mankracht en de specifieke 
kennis in huis heeft. Veelvoorkomende voorbeelden 
van de inschakeling van specialisten zijn taxateurs 
of vastgoeddeskundigen voor het bepalen van 
waarderingen, fiscalisten voor belastingadvies en/
of het bepalen van de fiscale positie inzake de 
vennootschapsbelasting, kostendeskundigheid in het 
kader van grondexploitaties en IT-deskundigheid.
Op zich is het prima dat u voor bepaalde complexe 
onderwerpen deskundigheid inschakelt. Maar de vraag 
is: U heeft een expert ingeschakeld maar bent u er dan? 
Het antwoord hierop is: nee.

Vanuit de praktijk signaleren wij een aantal valkuilen om 
rekening mee te houden:
1. De opdracht aan de expert is niet duidelijk.
2. Het tijdpad is niet helder.
3. De expert blijkt helemaal geen expert te zijn.
4. “Garbage in is garbage out”: de expert maakt gebruik 

van onjuiste gegevens. U bent verantwoordelijk voor 
een juiste en volledige aanlevering hiervan. 

5. Er vindt onvoldoende (tussentijdse) ‘challenge’ plaats 
op de werkzaamheden/rapportages van de experts.

6. Uw organisatie heeft te weinig kennis om de expert 
te challengen.

7. Er wordt geen afscheid genomen van experts. 
Eigenlijk kunt u het inmiddels zelf. Dat is vaak 
goedkoper en uw medewerkers leren er meer van.

Schematisch is het proces van inschakeling van een 
expert als onderstaand weer te geven.
Wij zien regelmatig dat cruciale stappen worden 
overgeslagen dan wel vergeten. Dit leidt tot risico’s, want 
u bent uiteindelijk verantwoordelijk en niet de expert.

Noodzaak, selectie en opdrachtverstrekking

Startpunt in het proces is het nagaan van de 
noodzaak van het inschakelen van een expert. Wij 
gaan er nu van uit dat u een expert nodig heeft en 
ook inschakelt. Bijvoorbeeld, u heeft ondersteuning 
nodig voor de bepaling van de waardering van een 
vastgoedobject, omdat u het – gegeven de economische 
omstandigheden en/of de omvang van het object – 
belangrijk vindt te beschikken over een externe taxatie. 
Of u wordt vennootschapsbelastingplichtig en u heeft 

Organisaties maken veelvuldig gebruik van externe deskundigheid. Het is in 
veel gevallen logisch dat in voorkomende – vaak specifieke en complexe – 
situaties een expert wordt ingeschakeld. Maar met het inschakelen alleen bent u 
er nog niet. Het is belangrijk dat u zelf ook de vinger aan de pols houdt, want u 
bent en blijft eindverantwoordelijk voor de uitkomsten en gehanteerde 
veronderstellingen. Zeker omdat deze uitkomsten u vaak in de (financiële) 
verantwoording naar derden raken. U moet kunnen duiden en uitleggen dat de 
juiste inschatting of veronderstellingen zijn gehanteerd. Naast de 
eindverantwoordelijke bent u immers ook opdrachtgever.

U bent de expert! 
Aandachtspunten bij inschakeling 
externe deskundigen

Deskundigheid

Fase 1
Selectie expert

Fase 2
Vaststellen 

opdracht voor- 
waarden

U kunt het zelf!

Opdracht

Concept 
uitkomsten

Uitkomsten

Interne 
controleFase 3

Informatie- 
verzameling en 

uitwisseling
Bespreken  
concept 

uitkomsten

Fase 5
Evaluatie

 
Eindbespreking

Fase 4
Bespreken en toetsen 

uitkomsten

Vaststellen noodzaak 
inschakeling expert

Challenge
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ondersteuning nodig bij het bepalen van de fiscale 
positie. Dit is een complex, nieuw onderwerp en u 
beschikt mogelijk (nog) niet over voldoende kennis.

Vervolgstap in het traject is de selectie van de expert 
en de opdrachtverstrekking. Bij de keuze van de expert 
gaat u onder andere na of het bureau beschikt over de 
benodigde kennis en ervaring.

In geval van een taxateur: heeft deze de kennis van de 
lokale vastgoedmarkt en de beschikking over relevante 
deskundigheid als het bijvoorbeeld gaat om specifieke 
vormen van vastgoed. Of heeft de fiscalist de kennis van 
de specifieke fiscale wet- en regelgeving? 

Een aantal zaken om rekening mee te houden:
1. Landelijk bekend en gerenommeerd bureau.
2. Lidmaatschap van een relevante beroepsorganisatie.
3. De genoten opleiding van de expert.
4. Functieniveau, ervaringsjaren en CV/referenties.
5. Interne of externe reviews bij het bureau.
6. Back-up als uw expert wegvalt.
7. Omgang met dossiervorming en de beschikbaarheid 

hiervan voor u.
8. Het voeren van een kennismakinggesprek met 

de expert.
9. Onbesproken gedrag van de expert.

De schriftelijke opdracht aan de expert moet 
helder zijn wat betreft de scope, taken, timing en 
verantwoordelijkheden. Zo voorkomt u discussie achteraf 
over bijvoorbeeld de toegepaste methodes, de diepgang 
van de werkzaamheden, het moment van aanleveren 
van de (concept)rapportage en de wijze van rapporteren. 
Heeft het werk van de expert significante invloed op uw 
jaarrekening, dan kan het raadzaam zijn uw accountant 
mee te laten kijken met de opdrachtbevestiging.

Uw expert challengen

Vanuit de praktijk bestaat een aantal handreikingen 
die behulpzaam kunnen zijn bij de zogenaamde 
‘challenge’ van de ingeschakelde expert. Ten aanzien 
van vastgoedwaarderingen kunnen de 28 aanbevelingen 
van het Platform taxateurs en accountants (PTA*) in 
ogenschouw worden genomen, alsook de relevante 
standaarden van de Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS) en International Valuation Standards 
(IVS). De 28 aanbevelingen zijn onderverdeeld in de 
volgende vijf categorieën:
1. De onafhankelijkheid van de taxateur.
2. Het opleidingsniveau van de taxateur.
3. De vastlegging van de verantwoordelijkheden van de 

taxateur en de opdrachtgever.
4. De werkzaamheden en de rapportage van de taxateur, 

zoals minimaal uit te voeren werkzaamheden, 
te hanteren methoden, toegepaste bronnen en 
gevoeligheidsanalyse.

5. Het bevorderen van een kwalitatief beter 
taxatieproces (onder andere eisen dossiervorming en 
validatie van gebruikte rekenmodellen).

Door de aanbevelingen van het PTA deel uit te laten 
maken van het taxatieproces en deze ook deel uit te 
laten maken van de overeenkomst met de taxateur, legt 
u een goede basis voor een transparant, objectief en 
kwalitatief waarderingsproces. Het verdient aanbeveling 
dat u, eventueel samen met uw accountant, de inhoud 
van het PTA-rapport tijdig bespreekt met uw taxateur en 
schriftelijk vastlegt in de opdracht aan de taxateur. 

De ingeschakelde expert maakt gebruik van verschillende 
data/gegevens die door uw organisatie zelf dienen te 
worden aangeleverd. De expert zal met een schuin oog 
kijken naar de plausibiliteit van deze gegevens, maar u 
moet zelf waarborgen dat de gegevens juist en volledig 
zijn. U bent namelijk verantwoordelijk en bepalend in 
de scope en opdrachtverstrekking aan de expert: wat 
wenst u te bereiken en met welk doel. Het is van belang 
de gegevens op orde te hebben en hier ook een interne 
controle op plaats te laten vinden.
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Uit recente casussen is gebleken dat bijvoorbeeld 
taxatietrajecten vertraging opliepen doordat 
basisgegevens van het vastgoedobject, zoals vierkante 
meters, niet direct voorhanden waren. Laat de controle 
op de basisgegevens deel uitmaken van uw interne 
controleprogramma.

Een veelvoorkomende uitdaging rondom het opstellen 
van fiscale posities is dat niet wordt uitgegaan van de 
meest recente bedrijfseconomische cijfers, wat kan 
leiden tot een onjuist fiscaal resultaat. Uiteraard moet 
de expert hierop ook bedacht zijn, maar deze zal de 
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid 
van de aangereikte informatie niet van u overnemen.

De uitgevoerde werkzaamheden leiden uiteindelijk tot 
een rapportage zoals een taxatierapport of adviesrapport. 
Stel vast dat deze aansluit op de opdrachtverstrekking. 

Gaat u direct akkoord met de rapportage? Het is zaak 
dat u uitkomsten (tussentijds) bespreekt (‘challenget’) 
met uw expert en intern controleert. Begrijpt u de 
totstandkoming van het rapport en kunt u de uitkomsten 
– bijvoorbeeld ten opzichte van de voorgaande periode 
– verklaren? Wees daarbij ten minste alert op de 
volgende zaken:
1. Is er een rekenkundige onderbouwing toegevoegd?
2. Is gebruikgemaakt van de juiste inputdata/gegevens? 
3. Klopt de vertaling van de uitgangspunten zoals door u 

geformuleerd?
4. Is het rapport voldoende onderbouwd?
5. Is sprake van realistische aannames?
6. Zijn eventueel bijzondere uitgangspunten nader 

toegelicht?
7. Bevat de rapportage geen open einden?
8. Worden de uitkomsten onderschreven door andere 

extern gebruikte bronnen?

Tot slot: evalueer

Om de juiste kritische vragen te kunnen stellen is het 
van belang dat u zelf ook actief betrokken bent bij het 
proces en beschikt over een minimale basiskennis rond 
het onderwerp om ook op het juiste niveau de goede 
kritische vragen aan de expert te kunnen stellen. Wij 
zien vaak dat organisaties onvoldoende diep in de 
materie zitten om de expert kritisch te kunnen bevragen. 
De vraag naar expert(ise)s neemt toe in de voorbije 
jaren. Niet in de laatste plaats vanwege bijvoorbeeld 
bezuinigingen en vanuit kostenoogpunt – u hoeft de 
specifieke kennis niet permanent aanwezig te hebben – 
en vanwege de complexiteit van transacties.

Als sluitstuk is het van belang dat u de werkzaamheden 
van de expert evalueert. Is de gevraagde kwaliteit 
geleverd binnen de afgesproken termijnen en is het 
noodzakelijk dat bijvoorbeeld de fiscalist volgend jaar 
wederom de fiscale positie voor u opstelt? Kunt u dit niet 
gewoon (deels) zelf? Dit bespaart u kosten en komt de 
leercurve van uw medewerkers ten goede.

Ernst-Jan Jungheim MSc RA
EJungheim@deloitte.nl

Frank van Kuijck RA RO EMIA
FvanKuijck@deloitte.nl

*Op initiatief van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is 
het platform taxateurs en Accountants (PTA) opgericht. Het PTA heeft het primaire 
doel om de efficiency en kwaliteit van de werkzaamheden van zowel taxateurs 
als accountants te bevorderen. Het PTA heeft het rapport ‘Goed gewaardeerd 
vastgoed: 28 aanbevelingen voor taxeren en taxatierapporten’ opgesteld.

Begin dit jaar is het PTA opgeheven en is het Nederlands Register Vastgoed 
Taxateurs (NRVT) opgericht. Het NRVT heeft de PTA-aanbevelingen overgenomen.
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Handboek DAEB niet-DAEB 
Afstemming corporatie en gemeente intensiveert

Deloitte FAS 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. Het handboek is op de Aedessite gepubliceerd en 
kan worden gezien als een aanvulling op de Routeplanner Woningwet 
van Aedes.

Waarom een handboek?

De minister heeft met de nieuwe Woningwet beoogd 
het speelveld en activiteiten van de corporaties te 
beperken en het bezit af te stemmen op de doelgroep. 
In de Woningwet en het BTIV staat het onderscheid 
tussen diensten van algemeen economisch belang 
(DAEB) en andere activiteiten (niet-DAEB) centraal. 
Woningcorporaties mogen nog steeds activiteiten 
uitvoeren die niet tot hun kerntaken horen, maar zij 
dienen daarvoor aan strikte voorwaarden te voldoen. 

De routeplanner van Aedes richt zich vooral op de inhoud 
op hoofdlijnen rond de toepassing van de Woningwet. 
Het Handboek DAEB niet-DAEB van Deloitte gaat verder 
de diepte in op het proces en de inhoud van de wet. Het 
bevat onder andere een uitleg van de Woningwet en 
stroomschema’s. Het handboek bevat een toelichting op 
de nieuwe Woningwet, het BTIV, voorbeelden van een 
plan van aanpak, inrichting projectorganisatie, financiële, 
governance en administratieve organisatieaspecten die 
van belang zijn bij heroverwegingen met betrekking 
tot het beleid en de implementatie. De ideeën 
hierover en de eerste praktijkervaringen zijn in het 
handboek beschreven. 

Link website Aedes
http://www.aedes.nl/content/artikelen/corporatiestelsel/woningwet-in-de-praktijk/instrumenten/ 
deloitte-publiceert-handboek-daeb-niet-daeb.xml

Link website Deloitte
http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/publieke-sector/articles/de-nieuwe-woningwet-handboek- 
daeb-niet-daeb.html
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Afstemming corporatie en gemeente intensiveert

Een corporatie moet haar statuten, reglementen 
en werkzaamheden voor 1 januari 2017 in 
overeenstemming brengen met de nieuwe wet- en 
regelgeving. Een belangrijk punt hierbij is dat de 
corporatie een keuze moet maken wat voor soort 
corporatie zij binnen het nieuwe volkshuisvestingsregime 
wil en kan zijn. Daarover dient van te voren afstemming 
plaats te vinden met de gemeente(n) waar de corporatie 
feitelijk werkzaam wil zijn. 

De corporatie moet de verwachtingen die de gemeente 
heeft over de bijdrage die de corporatie dient te leveren 
bij haar eigen afwegingen betrekken. Ook de huurders- 
en bewonersorganisaties hebben een prominentere rol 
gekregen. De Woningwet en het BTIV hebben dan ook 
niet alleen een veel verdergaande invloed gekregen op 
corporaties, maar ook op gemeenten en huurders- en 
bewonersorganisaties. 

De nieuwe Woningwet heeft daarmee gevolgen voor 
de gezamenlijke gebiedsontwikkeling door gemeenten 
en corporaties. De samenwerking tussen gemeente 
en corporatie wordt intensiever op het vlak van het 
afstemmen van investeringen in de woningvoorraad, 
het huurbeleid en de leefbaarheid. De minister 
heeft daarvoor heldere kaders geformuleerd. Voor 
grondposities en lopende gebieds- of projectontwikkeling 
is het goed als de gemeente met de nieuwe Woningwet 
in de hand nagaat welke gevolgen de Woningwet met 
zich meebrengt.

Het Handboek DAEB niet-DAEB biedt corporaties, 
gemeenten en huurders- en bewonerscommissies 
praktische informatie die zij voor de eigen rol en de 
onderlinge afstemming kunnen gebruiken. 

drs.ing. Joop Hooghiemstra
JHooghiemstra@deloitte.nl

dr.mr. Gerda Groeneveld
GGroeneveld@deloitte.nl
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Nieuwe aanbestedingsregels: een 
wereld van verschil?
Gevolgen verdwijnen 2b-diensten

Uiterlijk op 18 april 2016 moet de nieuwe Aanbestedingsrichtlijn worden 
geïmplementeerd. Het kabinet streeft er naar de Aanbestedingswet voor die 
datum aan te passen en in werking te laten treden. De nieuwe 
Aanbestedingswet beoogt onder andere meer ruimte te bieden voor 
duurzaamheid en innovatie. Interessant is de expliciete opname van de 
mogelijkheid om eisen aan de levenscyclus van een werk te mogen stellen. De 
wetgever volgt hiermee een reeds bestaande praktijk. Ook de introductie van 
een procedure voor ‘innovatiepartnerschap’, die de mogelijkheid moet bieden 
met een onderneming in gezamenlijkheid een ontwikkelfase te doorlopen, kan 
bijdragen aan de innovatieve kracht. 

Andere wijzigingen hebben veelal betrekking op 
procedurele aspecten, lastenvermindering, juridische 
verduidelijking van enkele belangrijke juridische 
begrippen en integriteit. Veel van deze wijzigingen 
hebben onmiskenbaar belang voor (strategische) 
inkopers en aanbestedingsjuristen, maar raken niet altijd 
de uitvoeringspraktijk binnen het ruimtelijk domein. 
Voor één aspect kan dat anders liggen. De zogenaamde 
2b-diensten verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen 
‘sociale en andere specifieke diensten’. 

Nieuw: Sociale en specifieke diensten

Hoe zat het ook alweer met die 2b-diensten. Voor 
2b-diensten zoals catering, onderwijsdiensten en 
groenonderhoud, gold een zogenaamd verlicht 
aanbestedingsregiem. De opdrachten hoefden alleen in 
de markt te worden gezet indien er sprake is van een 
grensoverschrijdend belang. Volstaan kon worden met 
een melding dat een opdracht gegund was. Er bestond 
geen plicht om 2b-diensten boven de drempelwaarde 
van € 207.000 met een openbare aanbesteding op 
de markt te zetten. De 2a-diensten boven de drempel 
(bijvoorbeeld ontwerp- en ingenieursdiensten) moeten 
met een voorgeschreven procedure op de markt 
worden gezet.
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In de nieuwe richtlijn is een nieuwe lijst opgenomen. 
Sociale en ander specifieke diensten zijn onder meer 
de volgende: gezondheidszorg en maatschappelijke 
diensten, administratieve sociale-, onderwijs-, 
uitkeringsdiensten, maar ook ‘andere administratieve 
diensten’, ‘overheidsdiensten’ en ‘diensten ten behoeve 
van de gemeenschap’. Deze diensten komen in het 
vastgoed en ruimtelijk domein zelden voor. 

Administratieve diensten

Toch kan er enige betekenis zijn. Vast staat dat 
de benoemde administratieve diensten niet meer 
aangemerkt hoeven te worden als de 2a-diensten ‘inzake 
bedrijfsvoering en beheer van aanverwante diensten’. 
Binnen de zogenaamde CPV-codes die ten grondslag 
liggen aan de indeling van de 2b-diensten, vallen ook 
administratieve diensten voor bedrijfsactiviteiten en voor 
ontwikkelingsprojecten. Op grond van deze indeling is 
het mogelijk verdedigbaar dat financiële verwerking van 
grondexploitatie als specifieke diensten kunnen worden 
aangemerkt. In ieder geval zijn administratieve diensten 
voor huisvesting ‘specifieke diensten’.

Een aanbestedende dienst kan – maar hoeft dit dus 
niet – in deze gevallen de in de Aanbestedingswet 
beschreven procedure voor sociale diensten toepassen. 
Dit moet wel als de opdrachtwaarde hoger is dan € 
750.000. Deze drempelwaarde lijkt erg hoog, maar 
zal zeker in het sociale en zorgdomein met regelmaat 
worden overschreden. Inkoop van bijvoorbeeld 
huishoudelijke hulp overtreft vaak deze drempelwaarde 
en kan dus niet meer zonder een formele aanbesteding 
worden ingekocht.

Detachering

Grotere impact heeft het achterwege laten van 
de categorie arbeidsbemiddeling in de lijst van 
sociale en specifieke diensten. Algemeen werd 
aangenomen dat detachering van projectleiders, 
planeconomen, stedenbouwkundigen, maar 
soms zelfs verandermanagers onder de categorie 
arbeidsbemiddeling konden worden gebracht. Die 
praktijk verandert. De CPV-code voor categorie 
‘diensten voor beschikbaarstelling van personeel’ is niet 
opgenomen in de lijst. Detachering van personeel zal dus 
aanbesteed moeten worden indien de drempelwaarde 
van € 207.000 wordt overschreden en de 
werkzaamheden niet passen binnen de bovengenoemde 
sociale en specifieke diensten. 

Bij de rechtmatigheidscontrole van de accountant blijkt 
dat detachering bij veel overheden een belangrijke 
inkoopcategorie vormt. Los van de juridische complicaties 
bestaat vanaf 18 april 2016 daarmee een grotere kans op 
materiële onrechtmatigheden bij de inkoop. 

Slot

De nieuwe Aanbestedingsregels leveren geen wereld 
van verschil op, maar kunnen wel belangrijke gevolgen 
hebben voor bovengenoemde inkoopstromen van 
aanbestedende diensten.
 
mr. Arnold de Boer
AdeBoer@deloitte.nl
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Onze verwachtingen voor de 
vastgoedsector
Deloitte Real Estate Predictions 2016

De veranderingen in de vastgoedsector in Nederland gaan razendsnel. Wat zien 
we in 2016 zoal gebeuren? Het gebruik van big data wordt steeds belangrijker, 
omni-channel verandert het retaillandschap, Aziatische beleggers investeren 
meer en meer in Nederlands vastgoed en veranderende wetgeving creëert 
kansen voor zorgvastgoed. Hieronder geven wij u alvast een korte introductie 
op vier van de zeven voorspellingen waarover u kunt lezen op onze website.

3. Aziatische beleggers. In de afgelopen jaren zijn 
Aziatische beleggers de Europese vastgoedmarkt 
ingestapt. Zo ook in Nederland. Wij geloven dat 
zij hier alle reden toe hebben. Nederland kent een 
stabiele economische groei, politieke stabiliteit en 
een solide juridisch systeem. Daarnaast is de dollar 
exposure voor veel Aziatische beleggers erg hoog, 
waardoor zij in Europa zoeken naar investeringen om 
hun valutarisico te diversifiëren.

4. Zorgvastgoed. In de afgelopen jaren zijn de 
investeringen in zorgvastgoed enorm toegenomen. 
In 2016 verwachten wij wederom een toename. 
Investeringen vinden vooral in leegstaande 
verzorgingstehuizen met transformatiepotentie plaats. 
Maar ook gebouwen met een lange huurtermijn, een 
goede debiteur op een toplocatie en opkomende 
particuliere woonzorginitiatieven staan op de targetlist 
van investeerders.

   Wilfrid Donkers
   WDonkers@deloitte.nl

1. Big data. In de huidige tijd neemt de druk om snel 
beslissingen te nemen toe. Accurate en actuele 
informatie is daarom goud waard. Sinds 2015 
zijn er duidelijke signalen dat big data ook steeds 
belangrijker wordt in de vastgoedsector. Zowel 
nieuwkomers als grote investeerders maken reeds 
gebruik van de beschikbare data, voor betere en 
heldere inzichten en uiteindelijk voor een hogere 
productiviteit. Wij verwachten dat big data in 2016 
definitief zal doorbreken. 

2. Omni-channel. Nieuwe technologieën en nieuwe 
manieren om in contact te treden met consumenten 
verandert het retaillandschap. Voor het aanschaffen 
van producten combineert de consument de 
traditionele winkel met verschillende internetkanalen: 
omni-channel. Deze transformatie heeft grote invloed 
op vastgoedstrategieën van retailers en beleggers. 

Lees de zeven voorspellingen op  
www.deloitte.nl/realestatepredictions 
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