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HÉT GEBEURT IN DE STAD

Winkelen mag best een beetje stout zijn
door Baptist Brayé

I

n 1800 woonde slechts 2% van de wereldbevolking in steden. De rest van
de wereldbevolking leidde een overwegend zelfvoorzienend agrarisch bestaan. De
wereld is sindsdien veranderd. We zijn een
urbane samenleving geworden. Afgelopen
jaar hebben we het moment bereikt dat
meer dan de helft van de wereldbevolking
in steden woont. Over dat migratieproces
hebben we dus meer dan twee eeuwen gedaan.
De verwachting is dat in 2050 –dat is minder dan drie decennia– straks driekwart
van de wereldbevolking in steden zal wonen. Dat wordt in de wereldgeschiedenis
een ongekende en nog nooit vertoonde
migratie van een schaal en intensiviteit die
maar moeilijk voorstelbaar is en dat besef
lijkt nog maar bij weinigen te zijn doorgedrongen. Dat proces van concentratie - relatief steeds meer mensen op een select
aantal plekken - gaat onze levens in de toekomst ingrijpend beïnvloeden. En in Nederland zijn we al aardig op weg. De meeste
Nederlanders wonen, leven en werken al in
stedelijke omgevingen. Want buitenwijken
zijn ook stedelijk. Daar worden geen koeien
meer gemolken of graan verbouwd.
Maar het zou een misverstand zijn te denken dat Nederland dit proces al achter de
rug heeft en dat nu alleen nog de rest van
de wereld nog moet volgen. Dat concentratieproces gaat gewoon door. Iedereen kan
zien dat ook steden veranderen. Niet alleen
in China, maar ook in Nederland en België
en in de rest van Europa. Sommige steden
vallen daarbij op. Die doen het beter dan an-

deren. We herkennen het allemaal. Welke
steden zijn dat dan? Wel, Barcelona bijvoorbeeld. Verder natuurlijk Londen, Milaan en
Parijs. In die steden gebeurt het. Maar wat
is dan dat hét? Als hét gebeurt in een stad,
komt dat omdat het een plek is waar mensen naar toe willen. Het is er bijzonder en
het is ook een plek die ontzag inboezemt. Je
wordt er door aangetrokken en soms ben je
er ook een beetje bang voor.
Het is het aloude verhaal van stad en ommeland. Mijn oma, die haar hele leven in
een dorpje in Noord Holland woonde, ging
eens per jaar naar de jaarmarkt in de stad.
Dat vond ze spannend, bijzonder, er gebeurde daar ook stoute dingen en je moest
er een beetje oppassen. Ze at er gerookte
paling en ging met de jongens in de zweefmolen. Nu is er in die stad nog steeds een
jaarlijkse braderie. Die is op zijn best onderhoudend, behoorlijk voorspelbaar, zeker
niet ondeugend meer en we zijn er ook niet
bang meer voor.
Urban Hotspots
Ons denken is sinds die tijd een aantal
schaalklikjes omhoog gegaan. De jaarmarkten van vroeger zijn de urban hotspots van
vandaag. Daar zien we nu wat er in de wereld gaande is. Daar is het modische aanbod
niet alleen in de winkels, maar ook in het
straatbeeld. Daar is de horeca niet alleen
voor een kop koffie, maar ook de plek om
naar mensen te kijken, daar is het culturele
aanbod niet alleen braaf of klassiek, maar
soms ook onvoorspelbaar en choquerend.
Het is een schaalsprong die niet bij onze
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Binnenstad is leuker
Ikzelf ben optimistisch over de toekomst
van de detailhandel. Ik zie in ons winkellandschap van vandaag dat succesvolle binnensteden hun kracht ontlenen aan sterk
aanbod in de modische en luxe branches en
niet bang zijn om consumenten te verliezen
aan de woonboulevards, themacentra of het
internet. Winkelen in binnensteden is fun,
alle andere aankopen zijn óf routinematig
(boodschappen doen) dan wel doelmatig
(bouwmarkt, woonwinkels, de electrosuper) en daar is vaak toch minder lol aan
te beleven. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit
dat 80% van de bezoekers aan Ikea of vóór,
dan wel tijdens of anders na een bezoek aan
deze winkel ruzie krijgt met zijn partner.
Nee, dan is het in de binnenstad een stuk
leuker.
Er zijn in Nederland nu ongeveer 2.000
winkelconcentraties en daar zitten ook alle
winkelstripjes vanaf vijf winkels bij. Mijn
voorspellingen is dat daar over 10 jaar een

onderzoek

Veel voorzieningen dichtbij huis
We kijken dus vandaag naar andere dingen
dan gisteren en dat vertelt ons ook al iets
over de wereld van morgen. Ons winkel- en
oriëntatiegedrag verschuift naar een toekomst waarin er steeds meer gebeurt op…
steeds minder plekken. We zien dat terug
in het winkellandschap. Sinds midden jaren negentig zijn er een kwart minder supermarkten, maar in het totaal wel meer
supermarktmeters met veel meer keuze.
Daarnaast zijn er nu ook dorpen zonder
winkels, buurt- en wijkcentra die het moeilijk hebben… maar de groei en concentratie in de grotere en vooral gespecialiseerde
winkelbestemmingen gaat gewoon door.
Koopexpedities en stedentrips gaan naar
plekken waar wat gebeurt. Dat is altijd al
zo geweest. Binnen de winkelhorizon van
de consument van morgen wordt de winkel om de hoek overgeslagen en domineren
de ‘hotspots’ en ‘urban destinations’. Dit is
globalisering en we zien het voor onze ogen
gebeuren.
Is dat erg? Ja, daar zou je zo over kunnen
denken. De veel geroemde fijnmazigheid
van ons detailhandelsapparaat - veel voorzieningen dichtbij huis - is in veel gemeenten nog vigerend detailhandelsbeleid. Maar
deze fijnmazigheid heeft wel een prijs;
fijnmazigheid leidt ook tot gelijkmatigheid.
Dan heb je wel van alles in de buurt, maar

dat lijkt dan ook wel heel erg op dat wat
anderen bij hun in de buurt hebben. Als je
wilt verrassen of om te kunnen pieken zijn
er ook plekken nodig waar het anders is.
Die hebben schaal nodig, zijn per definitie
schaars en daarom zijn er ook minder van.
Het is simpelweg de afruil tussen keuze en
afstand.
Vanuit dat proces is zijn er een aantal binnensteden aan te wijzen, die er blijk van
hebben gegeven te snappen hoe dat spel
vandaag de dag gespeeld moet worden om
als winkelbestemming morgen ook nog van
de partij te zijn. Het belangrijkste kenmerk
van deze winnaars is… dat ze veranderen.
Ze zorgen zo voor meer keuze voor consumenten op… inderdaad minder plekken.
Daar moeten we blij mee zijn. Maar al te
vaak wordt de discussie in de detailhandel
gedomineerd door verongelijkte klaagzangen van de achterblijvers op de verkeerde
plekken. De winnaars hoor je nooit, die zijn
geld aan het verdienen.
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grenzen ophoudt. Na onze eigen steden
gaan we moeiteloos door naar Barcelona,
London, Milaan en Parijs en straks misschien ook naar Sjanghai of Mexico City.
Als je met dit perspectief kijkt naar de plekken waar hét nu in Nederland gebeurt snap
je ook dat je bij de les moet blijven. Want
voor je het weet is de spreekwoordelijke
jaarmarkt van vandaag ‘out of fashion’ …
is Koninginnedag in Amsterdam straks de
braderie van morgen en - goed beschouwd
- is de Gay Parade eigenlijk ook al niet zo
stout meer. Voor stoute dingen moeten we
nu naar het carnaval in Rio de Janeiro.
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kwart van verdwenen zal zijn. Dat zijn dan
vooral de allerkleinsten, de klagers en de
kruimelaars. Dat geldt dus zeker niet voor
de meeste binnensteden van vandaag , die
zullen er over tien jaar allemaal nog fier bij
staan. Maar voorspellingen zijn ook dat er
in 2050 jaar in Nederland nog maar 500
winkelconcentraties zullen overblijven die
er in de ogen van de consument toe zullen
doen. En dat betekent dat een aantal retailers, vastgoedbeleggers en overheden toch
even moet opletten.

dat ze daar zijn waar hét straks gebeurt. En
hét gebeurt straks op minder plekken, dus
eigenlijk wordt de wereld overzichtelijker.
We hebben het dan over ‘destinations’ of
‘urban hotspots’. Hét, dat zijn de plekken
waar mensen morgen naar toe willen. Hoe
vind je die? Da’s ook simpel. Mijn oma wist
het al. Ze zijn spannend, bijzonder en je
moet er een beetje oppassen. Daarin verandert dus niets. Van mij mag het winkelen
van de toekomst best een beetje stout zijn.
Barcelona, februari 2012

Spannend en bijzonder
Sommigen duiden deze door mij geschetste ontwikkeling aan als huiveringwekkend,
anderen vinden ‘m ongeloofwaardig. Ik
vind ‘m echter buitengewoon helder. Er
gaat namelijk steeds meer gebeuren… op
steeds minder plekken en die realiteit zien
we elke dag om ons heen. Daar moeten
we niet bang voor zijn, we moeten het niet
ontkennen, het is de voortzetting van een
proces dat zowel in en buiten Nederland al
tientallen jaren aan de gang is.
Hoe blijf je in dit proces aan de winnende
hand? Hoe blijf je als winkelgebied aantrekkelijk? En niet alleen nu, maar ook straks?
Leg je die vraag vandaag aan de branche
voor, dan hoor je nu vooral credo’s als
‘schoon, heel en veilig’ en natuurlijk - en dan
meestal met die gevaarlijke lichte klaagtoon
- ‘bereikbaarheid en parkeren’. Het zou wel
eens iets anders kunnen zijn. Schoon, heel
en veilig , bereikbaarheid en parkeren klinkt
allemaal veel te braaf. Consumenten komen
niet naar een binnenstad om te parkeren, ze
komen om er iets te beleven. De sterk in populariteit toenemende stedentrip laat zien
dat de bereikbaarheidsdrempel niet wordt
uitgedrukt in een parkeertarief, maar afgemeten wordt aan wat er te doen is. Schoon,
heel en veilig zijn belangrijke randvoorwaarden, maar geen doelen op zich.
En wat betekent dat voor de retailer van
morgen? Simpel. Die moet er voor zorgen

OVer de aUteUr
Baptist Brayé Barcelona,
bbraye@gsd.harvard.edu
Auteur is oprichter van Locatus en
visiting scholar aan Harvard.
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Hoe winkelgebieden de mogelijkheden
van internet en social media benutten
Door de toegenomen concurrentie tussen winkelgebieden is een effectieve marketing cruciaal om de gunst van de consument te winnen. Internet en social media
kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Toch maken veel winkelcentra nog geen
of onvoldoende gebruik van deze marketingkanalen, terwijl zij een positieve uitwerking kunnen hebben op de consumentenbinding en omzet.
door dr. Jesse Weltevreden en drs. Han Boels

service

Het afgelopen decennium is er in de (wetenschappelijke) literatuur de nodige aandacht geweest voor de implicaties van internet voor winkels en winkelgebieden. Zo zou
internet kunnen leiden tot verdringingsverschijnselen tussen winkelgebieden (o.a.
Stec Groep, 2000; Dixon & Marston 2002;
Dixon e.a. 2005; Wengler, 2005). Onderzoek wijst uit dat in Nederland vooral binnensteden hinder ondervinden van internet, omdat hier de meeste winkels gevestigd
zijn die producten verkopen die populair
zijn op internet. Maar ook op andere winkellocaties zijn de gevolgen merkbaar (I&O
Research, 2011; Weltevreden, 2007; Weltevreden & Van Rietbergen, 2009). Over het
gebruik van internet en social media door
winkelgebieden is echter nauwelijks iets bekend. Wel is er onderzoek gedaan naar het
gebruik van internet en social media door
individuele winkels. Vandaag de dag heeft
een ruime meerderheid van de winkeliers
een website. Het aandeel winkeliers dat een
webshop heeft en gebruik maakt van social
media ligt echter aanzienlijk lager. Vooral
zelfstandige winkeliers maken nog rela-
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V

eel winkelgebieden staan vandaag
de dag onder druk. Onder meer
door de economische crisis, de overbewinkeling en de nog steeds stijgende verkopen via internet hebben veel winkelcentra
in Nederland te maken met teruglopende
bezoekersaantallen. Hierdoor is de leegstand in veel Nederlandse winkelgebieden
de afgelopen jaren fors toegenomen (I&O
Research, 2011; Locatus, 2011). Winkelgebieden moeten vandaag de dag vechten om
de gunst van de consument die niet meer
vanzelfsprekend al zijn aankopen in het
dichtstbijzijnde centrum doet. Daar komt
bij dat consumenten in toenemende mate
verschillende klantcontactkanalen inzetten
tijdens het koopproces en zich ontpoppen
tot ‘cross-channel shoppers’. Internet en
social media zijn belangrijke kanalen die
winkelcentra en winkels kunnen inzetten
om de gunst van de consument te winnen.
Maar in hoeverre maken winkelgebieden
in de praktijk gebruik van internet en social media om consumenten te trekken en
te binden? Deze vraag staat centraal in dit
artikel.

t h e m a : c o n s u m e n t e n , r e t a i l e n w i n k e lva s t g o e d
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tief weinig gebruik van online verkoop en
social media als klantcontactkanaal (HBD,
2010; Weltevreden e.a., 2011). Hiermee laten
zelfstandige winkeliers belangrijke kansen
liggen om de gunst van de consument te
winnen die meer en meer internet en social
media inzet in het koopproces.
Onderzoek
Voor het artikel wordt gebruik gemaakt van
zowel kwantitatieve als kwalitatieve data.
Met behulp van webmining en contentanalyse1 is voor 217 winkelgebieden in kaart gebracht in hoeverre internet en social media
gebruikt worden om het winkelcentrum te
promoten. Deze steekproef2 betreft alle winkelcentra uit het ‘Randstad Koopstromenonderzoek 2011’, aangezien voor deze locaties
diverse achtergrondkenmerken beschikbaar zijn.3 Wel dient opgemerkt te worden
dat hoewel de resultaten van dit onderzoek
representatief zijn voor typen winkelgebieden in de Randstad, deze mogelijk niet
representatief zijn voor de winkelgebieden
buiten de Randstad. Daar komt bij dat hoewel bepaalde winkelgebieden niet online
vertegenwoordigd zijn, subcentra (zoals een
overdekt winkelcentrum of een winkelstraat
in een binnenstad) dat wel kunnen zijn4. In
dit onderzoek zijn dergelijke subcentra niet
meegenomen.
Naast een kwantitatieve analyse van de online activiteiten van winkelcentra, worden
op basis van interviews twee cases gepresenteerd die illustreren hoe internet en social media in de praktijk gebruikt kunnen
worden om onder andere de koopkrachtbinding en omzet van winkeliers in een
specifiek winkelgebied te verhogen. Tot slot
is op basis van discussies met winkelgebiedmanagers en winkeliers tijdens een masterclass5 meer inzicht verkregen in het belang
van internet en social media voor winkellocaties en de uitdagingen waar winkelgebieden voor staan.
In het vervolg van het artikel zal allereerst

de visie van winkeliers en winkelgebiedmanagers op het belang van internet en social
media voor de marketing van winkelcentra
beschreven worden. Vervolgens zal gekeken worden in hoeverre winkelgebieden
gebruik maken van deze marketingkanalen, waarna een tweetal cases beschreven
wordt waarin internet en social media een
belangrijke rol spelen in de marketing van
het winkelgebied.
De rol van het winkelgebied
Uit discussies met winkeliers en winkelgebiedmanagers blijkt, dat zij het er unaniem over eens zijn dat internet en social
media onmisbaar zijn voor de marketing
van een winkelcentrum. De rol die de winkelgebiedmanager daarin kan spelen wordt
als tweeledig gezien. Op de eerste plaats is
er voor winkelgebiedmanagers een belangrijke taak weggelegd om zelfstandige winkeliers voor te lichten, te inspireren en te
stimuleren ten aanzien van het gebruik van
social media. Veel zelfstandige winkeliers
hebben geen tijd om zich in social media
te verdiepen, zien de toegevoegde waarde
ervan niet, of beschikken over onvoldoende kennis om ermee aan de slag te gaan.
Op de tweede plaats zijn veel winkeliers
en winkelgebiedmanagers voorstander
van collectieve promotie van het winkelcentrum. Mensen krijgen vandaag de dag
steeds meer informatie te verwerken die via
verschillende (online) media tot hen komt.
Informatiemoeheid ligt daarbij op de loer.
Door (online) content van individuele winkels te bundelen verwachten winkeliers en
winkelgebiedmanagers meer toegevoegde
waarde te bieden richting de consument.
Het is voor consumenten immers efficiënter om één winkelgebied via social media te
volgen dan bijvoorbeeld 50 individuele winkels. Een mobiele applicatie (app) waarmee
consumenten onder andere aanbiedingen
en acties van het winkelcentrum kunnen
ontvangen, wordt daarbij als onmisbaar
gezien.
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figuur 1 ▶ ALGEMENE FEATURES OP WEBSITE WINKELCENTRUM,
NAAR TYPE WINKELGEBIED, IN %, 2012 (N=133)
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keerinformatie en contactgegevens van
individuele winkels (figuur 1 t/m 3). Meer
dynamische informatie zoals acties en vacatures van individuele winkels is niet aanwezig op de websites van de meeste winkelgebieden (figuur 2). Verder is de informatie
over individuele winkels op de websites van
winkelcentra vaak incompleet en gedateerd
(in het geval van acties). En hoewel winkeliers en winkelgebiedmanagers vinden dat
internet en social media cruciaal zijn voor
de marketing van winkelgebieden, is er op
de websites van winkelcentra nog nauwelijks aandacht voor nieuwe klantcontactkanalen. Zo kunnen consumenten zich bij
slechts 29% van de winkelgebieden abonneren op een e-mailnieuwsbrief en staan op
minder dan 26% van de websites links naar
één of meerdere social media-accounts van
het winkelcentrum. Mobiele apps (1%) en
collectieve webshops (1%) worden vandaag
de dag door winkelgebieden nog (vrijwel)
niet gebruikt om consumenten te binden
aan het centrum.
Het aandeel winkelgebieden dat actief is op
social media ligt aanzienlijk lager dan het
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Online aanwezigheid
Volgens winkeliers en winkelgebiedmanagers zijn internet en social media dus
onmisbaar voor de marketing van winkelcentra, maar in hoeverre maken winkelgebieden vandaag de dag gebruik van deze
marketingkanalen? Van de 217 onderzochte
winkelgebieden heeft 61% een website. Centrale winkelgebieden (51%) zijn aanzienlijk
minder vaak vertegenwoordigd op internet
dan ondersteunende winkelcentra (73%)
en woonboulevards (70%). Verder blijkt
dat kleine(re) winkelgebieden6 minder
vaak een website hebben dan de grote(re)
centra. De meerderheid van de websites
van winkelgebieden (73%) is eigendom van
een winkeliers- of ondernemersvereniging.
De overige websites worden beheerd door
winkelcentrumeigenaren (10%), centrummanagement-/city marketingorganisaties
(10%) en overige organisaties (8%)7 .
Websites van winkelgebieden bevatten,
met uitzondering van evenementen, overwegend statische informatie die niet of
nauwelijks verandert in de tijd, zoals een
winkeloverzicht, routebeschrijving, par-
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figuur 2 ▶ WINKEL SPECIFIEKE FEATURES OP WEBSITE WINKELCENTRUM,
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figuur 3 ▶ KLANTCONTACT FEATURES OP WEBSITE WINKELCENTRUM,
NAAR TYPE WINKELGEBIED, IN %, 2012 (N=133)
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percentage winkelcentra met een website;
slechts 26% van de 217 onderzochte gebieden maakte begin 2012 gebruik van één of
meerdere social media sites. Ondersteunde
winkelgebieden (30%) zijn het vaakst actief op social media gevolgd door centrale

60%
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CENTRAAL WINKELGEBIED

winkelgebieden (25%) en woonboulevards
(21%). Verder blijkt dat grotere winkelcentra vaker gebruik maken van social media
dan kleinere centra. Zo is slechts 9% van
de winkelgebieden met minder dan 25
verkooppunten actief op social media te-
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Praktijkvoorbeelden
Een groot aantal winkelgebieden maakt dus
nog onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die internet en social media bieden,
maar hoe kunnen winkelgebieden nu wel
effectief gebruik maken van deze marketing-

kanalen? In dit artikel worden twee cases
gepresenteerd die aantonen hoe internet en
social media in de praktijk ingezet kunnen
worden om de consumententrekkracht en
de omzet van winkeliers in een winkelgebied
te vergroten. In de eerste case, de Spijkkaart,
(zie kader 1) wordt internet en social media
primair gebruikt om de koopkrachtbinding
en omzet in de fysieke winkels te vergroten.
Bij de tweede case, de 9straatjesonline.com,
draait het vooral om het tegengaan van de
online concurrentie en het verkrijgen van
additionele omzet (zie kader 2).

t h e m a : c o n s u m e n t e n , r e t a i l e n w i n k e lva s t g o e d

genover 40% van de winkellocaties met 50
tot 100 verkooppunten. Twitter (22%) en
Facebook (17%) zijn de meest populaire social media sites onder de winkelcentra, op
ruime afstand gevolgd door Hyves (5%) en
YouTube (4%).

KADER 1

sPijkkaart

onderzoek

achtergrond
Het centrum van Spijkenisse werd gekenmerkt door dalende bezoekersaantallen, een
lage koopkrachtbinding, een hoge koopkrachtafvloeiing, een lage organisatiegraad en
een slechte financiële gezondheid van veel winkeliers. Het centrum van Spijkenisse was
toe aan een grondige renovatie, welke in 2011 is afgerond. Corio en Multi Vastgoed zijn
de initiators van de Spijkkaart; zij wilden een loyaliteitskaart voor het vernieuwde winkelgebied. Naast deze twee partijen zijn ook de Gemeente Spijkenisse, de winkeliersvereniging en marketingbureau The Four Marketeers bij het concept betrokken.
Doelstelling
Het doel van de Spijkkaart is het terugdringen van de koopkrachtafvloeiing, het terughalen van het winkelend publiek en het nieuwe centrum van Spijkenisse weer een gezicht
geven.

internet en social media
Naast een website (Spijkkaart.nl), wordt ook gebruik gemaakt van een e-mailnieuwsbrief,
Twitter, Facebook en Hyves om de Spijkkaartaanbiedingen onder de aandacht van consumenten te brengen. Daarvan zijn de nieuwsbrief (11.100 abonnees), Facebook (972 fans)
en de website (800 unieke bezoekers per dag) het meest succesvol.

service

Concept
Spijkkaarthouders ontvangen korting in de deelnemende winkels. Via internet worden
zij op de hoogte gehouden van interessante aanbiedingen. Winkeliers kunnen tegen
betaling van kleine fee (€ 150,-) een unieke Spijkkaartactie opzetten. Randvoorwaarden
daarbij zijn een korting van minimaal 25% of een substantieel cadeau bij een aankoop.
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Twitter (301 volgers) en Hyves (388 vrienden) blijken minder goed aan te sluiten bij de
doelgroep van de Spijkkaart.
resultaat
Sinds de start van het concept hebben ruim 47.000 huishoudens de Spijkkaart ontvangen. Van de 250 winkeliers in het winkelgebied doet 25% mee. Vooral kleine zelfstandigen
zijn de vaste deelnemers, daar die snel kunnen schakelen. Toch is er ook nog de nodige
weerstand bij winkeliers voor het concept. Velen zijn bang voor verandering of zitten in
de slachtofferrol. En hoewel de Spijkkaart (nog) verliesgevend is, zijn alle betrokken partijen enthousiast over het concept. Voor de deelnemende winkeliers blijkt het een effectieve manier om extra traffic en omzet in de fysieke winkel te genereren. Zo wist een winkel in fotografische artikelen op één dag via een Spijkkaartactie 13 stuks van een bepaald
type tablet PC te verkopen, terwijl er van dit type normaal gemiddeld één per week wordt
verkocht. Verder organiseerde een winkel in sportartikelen een speciale avondopening
voor Spijkkaarthouders, waarbij 25% korting op het hele assortiment gegeven werd. De
omzet van deze actie kwam uit op € 3.000,-, terwijl de dagomzet slechts € 900,- bedroeg.

KADER 2

9straatjesOnline.COm
achtergrond
De 9 straatjes is de verzamelnaam voor negen winkelstraten in de monumentale Amsterdamse grachtengordel8. Midden jaren negentig hebben de ondernemers in dit gebied
de handen ineen geslagen en de ondernemersvereniging ‘De 9 straatjes’ opgericht. De
online winkel ‘9straatjesonline.com’ is ontwikkeld door twee onderneemsters. Als bewoners van het 9 straatjes winkelgebied waren ze zó gecharmeerd van de straatjes dat ze
daarmee aan de slag wilden.
Doelstelling
Het doel van de webshop is om zelfstandige winkeliers een online platform te bieden om
op te boksen tegen de grote winkelbedrijven die online actief zijn.
Concept
Aansluitend bij het authentieke karakter van het winkelgebied, brengt de webshop winkeliers met unieke producten en collecties samen onder één digitaal dak. De logistieke en
financiële afhandeling wordt door de webshop verzorgd. Dagelijks worden de bestelde
producten opgehaald bij de aangesloten winkeliers. Deelnemende winkeliers betalen
eenmalig instapkosten en een commissie van 15% tot 25% over elk verkocht
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internet en social media
Om traffic naar de webshop te genereren, wordt gebruik gemaakt van een e-mailnieuwsbrief (5.000 abonnees), Facebook (5.095 fans) en Twitter (309 volgers). De doelstelling is
om eind 2012 het aantal Facebook-fans en abonnees op de nieuwsbrief te verdubbelen.
Verder doen ze aan online marketing via populaire blogs en online banners.
resultaat
Opvallend is dat er geen (intensieve) samenwerking is met de ondernemersvereniging
van de 9 straatjes die via hun eigen website ‘de9straatjes.nl’ het winkelgebied ook promoten. Dat lijkt een gemiste kans, aangezien bijvoorbeeld via de Facebook-pagina van
de webshop aanzienlijk meer consumenten bereikt worden dan via de Facebook-pagina
van de ondernemersvereniging (754 fans). Van de circa 200 ondernemers in het winkelgebied zijn er 60 interessant genoeg voor deelname aan het concept, waarvan er momenteel al 30 mee doen. Voor de deelnemende winkeliers levert de webshop niet alleen
additionele omzet op zonder dat zij zich met de online verkoop hoeven bezig te houden,
maar ook extra traffic in de fysieke winkel. Het break-even punt voor de webshop, waar
momenteel 4 fulltimers en 3 parttimers werkzaam zijn, is inmiddels in zicht.

service

Conclusie
De sterk toegenomen concurrentie tussen
winkelgebieden in Nederland maakt actieve
promotie van winkelcentra onontbeerlijk.

Internet, social media en mobiele apps spelen daarin volgens winkeliers en winkelgebiedmanagers een cruciale rol. De realiteit
is echter dat winkelgebieden nog weinig
gebruik maken van de mogelijkheden die
internet en social media bieden om de consument te boeien en te binden. En hoewel
de meerderheid van de winkelgebieden
reeds een website heeft, bevat deze vooral
statische informatie die bovendien niet
altijd compleet en actueel is. Verder is de
overgrote meerderheid van de winkelcentra
nog niet vertegenwoordigd op social media
en ook van mobiele apps wordt nog vrijwel
geen gebruik gemaakt. Toch is er al wel een
aantal praktijkvoorbeelden waarin internet
en social media effectief worden ingezet om
de consumentenbinding en omzet van winkeliers in winkelgebieden te vergroten. Echter, de belangrijkste hindernis in het succesvol online vermarkten van winkelgebieden
is de actieve participatie van winkeliers.

onderzoek

Bij beide cases zijn internet en social media
belangrijke marketingkanalen. Opvallend
is dat zowel bij de Spijkkaart als de 9straatjesonline.com een relatief oud marketingkanaal als de e-mailnieuwsbrief vandaag de
dag nog steeds een effectief medium is om
consumenten te bereiken, belangrijker nog
dan social media als Twitter en Facebook.
Verder blijkt dat winkeliers via beide concepten meer omzet en traffic kunnen genereren, maar dat zij daarvoor wel met (fors)
minder marge genoegen moeten nemen. Tot
slot valt in beide cases op dat de participatie
van winkeliers een lastig punt blijft. Hoewel
bij beide concepten veel winkeliers enthousiast zijn en actief participeren, is er ook nog
een groot aantal winkeliers dat dit niet doet.

t h e m a : c o n s u m e n t e n , r e t a i l e n w i n k e lva s t g o e d

product (de hoogte is afhankelijk van het gekozen lidmaatschap en inclusief een maandelijkse vaste bijdrage).
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vOetnOten
1 Door semi-geautomatiseerd in Google op de naam van het winkelgebied (bijv. ‘Winkelcentrum Molensluis’) en afgeleiden daarvan (bijv. ‘Molensluis’, ‘Molensluis winkels’ en ‘Molensluis Anna Paulowna’) te zoeken is geïnventariseerd
welke winkelgebieden een website hebben. Vervolgens is gekeken in hoeverre de diverse features (zie figuur 1 t/m 3)
voorkomen op de websites van de winkelgebieden.
2 Het doel van het ‘Randstad Koopstromenonderzoek 2011’ is om een betrouwbaar en representatief beeld te geven van de
koopstromen in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Het onderzoeksgebied omvat alle gemeenten in
deze provincies, aangevuld met de gemeenten Almere en Nijkerk. In totaal zijn de koopstromen voor 217 winkelgebieden
onderzocht (I&O Research, 2011). (Vrijwel) alle centrale winkelgebieden en woonboulevards in het onderzoeksgebied zijn
meegenomen in het onderzoek. Het onderzoek bevat echter slechts een deel van alle ondersteunende winkelgebieden in
het onderzoeksgebied. Dit houdt in dat deze winkelcentra ook ondervertegenwoordigd zijn in het onderzoek dat aan dit
artikel ten grondslag ligt.
3 Zie http://kso2011.databank.nl/
4 Zo heeft bijvoorbeeld het winkelgebied Purmermend Centrum geen eigen website en social media-accounts, terwijl het
overdekte ‘Eggert Winkelcentrum’ dat hier onderdeel van uitmaakt wel een website heeft en actief is op social media.
5 Deze discussie was onderdeel van de masterclass ‘Social Media in de Detailhandel’, welke op 24 januari 2012 georganiseerd werd door SCORe en het Lectoraat Online Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam.
6 In termen van aantal verkooppunten en vloeroppervlak.
7 Bijvoorbeeld een webdesign- of reclamebureau.
8 Zie http://www.de9straatjes.nl/
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UITKOMSTEN VAN CONSUMENTENONDERZOEK

Internationale winkelstraat
Grote steden proberen zich al een aantal jaren als internationale winkelstad te profileren, maar hoe gebruikers en consumenten de openbare ruimte daadwerkelijk
beleven is grotendeels onbekend. Daarom is in een consumentenonderzoek in Den
Haag gekeken naar de inrichting, het winkelaanbod en servicegerichte aspecten,
die tesamen de (inter)nationale identiteit van een winkelstraat uitmaken. ‘Groen’
scoorde opvallend genoeg hoog, maar ook bankjes, een niet al te brede straat en
serviceaspecten zoals het schoonmaakonderhoud bleken belangrijk. Het onderzoek laat verder duidelijk zien dat de achtergrond van de consument de perceptie
van de winkelruimte beïnvloedt.
door ir. Carine Ghazzi en dr. ir. Dion Kooijman

M

et aantrekkelijke slogans proberen gemeenten consumenten
naar de winkelgebieden van hun
stad te lokken. Maar net zoals bij producten zijn slogans en logo’s niet voldoende
om de consument te verleiden. ‘A brand
is more than a name given to a product, it
embodies a whole set of physical and sociopsychological attributes and beliefs’, zeggen Simoes en Dibb terecht (2001, p. 217).
Bovendien is de ‘colour locale’, of ‘sense of
a place’ een belangrijk element om winkelgebieden te revitaliseren en consument te
trekken (DTZ Zadelhoff, 2011; Mensen et
al., 2003). Door uniformering van het aanbod en ketenvorming, zo luidt de bekende
kritiek, lijken de A1-winkelgebieden echter
vaak op elkaar. De Nederlandse organisatie
Kennisplein geeft aan dat voor een succes-

volle branding en marketing een eenduidige identiteit moet worden vastgesteld.
Maar de belangrijkste stap, die in praktijk
nog vaak wordt overgeslagen, is dat deze
identiteit in de openbare ruimte moet worden uitgedragen. De consument moet de
gekozen identiteit kunnen beleven wanneer
de stad wordt bezocht. Het communiceren
van de identiteit naar de consument wordt
echter sterk beïnvloed door het proces van
perceptie. ‘Mensen ontmoeten en begrijpen
steden door het aanvaarden van hun eigen
percepties en verwerken deze perceptie in
hun eigen begrijpelijke imago van de stad’
(Holloway & Hubbard, 2001, p. 42). Ook
professionals uit de vastgoedsector erkennen meestal dat het gedrag van de consument de stedelijke identiteit mede bepaalt,
maar of en hoe doelstellingen van citymar-
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service

Voor dit onderzoek is een lijst van 11 relevante variabelen opgesteld, verkregen uit
interviews met professionals en verwerkt
in afbeeldingen (vignetten) van een winkelstraat. Concreet ging het om: groen
(bomen), bankjes, verlichting, zonering
van bestrating, profielbreedte, verticaliteit/
horizontaliteit van gevels, hoogte winkelpuien, fietsers, fietsrekken, zichtbaarheid

onderzoek

DCM-methodiek
Discrete Choice Method (DCM) is een visueel keuze-experiment waarin verschillende
variabelen gecombineerd zijn in afbeeldingen, de zogenaamde vignetten. Deze methode heeft in het verleden al zijn succes
bewezen in onderzoeken naar de aantrekkelijkheid van winkels en winkelgebieden (onder meer De Weerd, 2011; Warners, 2010).
DCM is een stated preference methode die
‘wordt gebruikt om een individuele preferentie te ontlokken voor bepaalde alternatieven (hetzij producten, services of acties)
door middel van een enquête’ (Louviere et
al., 2010, p.85). Deze methode gaat er van
uit dat de mens geen ideaal keuzeinstrument is. In het hoofd van een respondent

bestaat een latente denkbeeld, ‘utiliteit’ genaamd, dat niet waargenomen kan worden
door onderzoekers en daarom als ‘latent’
wordt aangeduid (Louviere et al., 2010, p.
62). De methode levert een overzicht op
van de meest meewegende variabelen in de
perceptie van - in dit onderzoek - een internationale winkelstraat. Sociaal-wenselijke
aspecten worden door de experimentele opzet van de methode geëlimineerd.
In de definitie van zo’n internationale
winkelstraat blijkt voor ondervraagde stedebouwkundigen en professionals uit de
vastgoedsector de functie van de straat belangrijk. Wel is sprake van een tweedeling
waarbij de ene groep de nadruk legt op de
winkelstraat als ‘verblijfsplek’ en de andere
groep de winkelstraat vooral ziet als een
‘verbindingsweg’. Een verblijfsplek laat een
sterke associatie zien met activiteiten, zitplekken en intimiteit, maar wijst fietsen en
fietsers af. Intimiteit kan gecreëerd worden
met behulp van decoratieve aspecten als
groen en speciale verlichting. Een verbindingsweg laat een sterke associatie zien met
fietsers, verticaliteit van de gevel, drukte,
en een lineaire opzet. Deze lineaire opzet
kan gewaarborgd worden met het lineair
plaatsen van groen, banken en fietsrekken.
Maar ook de zonering van de straat en een
breed straatprofiel worden met lineariteit
geassocieerd. Verschillende elementen in
een winkelstraat blijken dus belangrijk te
zijn voor de identiteit van een winkelstraat,
maar doorslaggevend is uiteindelijk vooral
de manier waarop deze elementen gecombineerd worden toegepast.
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keting met dat gedrag sporen, is grotendeels een onbelicht vraagstuk dat alleen in
onderzoek nader kan worden onderzocht.
Den Haag, gekenmerkt door veel ambassades en internationale organisaties, streeft
naar de versterking van zijn internationale
identiteit, en dat geldt ook voor de winkelgebieden in de binnenstad. De Grote Marktstraat speelt hierin een belangrijke rol. Met
de start van de bouw van de Nieuwe Haagse
Passage, ontwikkeld door Multi Vastgoed
en ontworpen door Tschumi, wordt niet alleen de routing in de binnenstad verbeterd,
maar ook een ‘international flavor’ aan het
gebied gegeven. De openbare ruimte wordt
grondig aangepakt zodat er een internationale winkelboulevard ontstaat, waarbij speciaal ontworpen verlichtingselementen de
blikvanger van de straat moeten worden. Of
al deze voorstellen in de ogen van de consument daadwerkelijk een internationale
sfeer creëren, is meestal pas bekend nadat
alle projecten zijn gerealiseerd. In het uitgevoerde consumentenonderzoek is met
behulp van de Discrete Choice Method onderzocht in hoeverre de ontwerpvoorstellen
daadwerkelijk bijdragen aan een internationale identiteit nog voordat ze daadwerkelijk
uitgevoerd zijn (Ghazzi, 2011).
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tAbel 1 ▶ VARIAbELEN EN VALUES
vAriAbelen

vAlues

1
2
3
4

Groen
Zitplekken
Verlichtingselementen
Zonering van bestrating

Bomen
Banken
‘doorsnee’ armaturen
Geen zones aangegeven

5
6
7
8
9

Proﬁelbreedte
Gevel opbouw
Hoogte winkelpuien
Fietsers
Fietsrekken

Smal (9 m breed)
Vertikale parcelatie
4 meter hoog
Fietsers toegestaan
Fietsparkeren verboden

10 Zichtbaarheid van winkels
op 2de verdieping
11 Netheid

Winkels op 2de
verdieping zichtbaar
Vies (kauwgom en troep)

van tweede winkelverdieping en netheid
van straat. Voor elk van de variabelen zijn
twee of drie ‘levels’ (values) bepaald. De
opbouw van de vignetten met de variabelen en bijhorende levels is aangegeven in
afbeelding 1. De Grote Marktstraat in Den
Haag is hiervoor als referentie gebruikt. De
consumentenenquête bestond verder uit
verschillende open en meerkeuze vragen
over Den Haag, service-aspecten van winkelen en persoonlijke kenmerken van de
consument. De vragen bestonden kortom
uit een combinatie van verbale formuleringen en ‘plaatjes’. Middels een statistische
procedure kon vervolgens de utiliteit voor
de repondent van de genoemde variabelen
worden vastgesteld.
De online vragenlijst heeft tussen 7 juli en
30 september 2011 op de website van de
gemeente Den Haag gestaan. Met banners
en flyers zijn consumenten op de enquête
geattendeerd. In een oplage van 2500 zijn
gedurende 2 weken flyers verspreid in het
centrum van Den Haag. Bovendien heeft
de enquête aandacht gekregen via verschil-

Geen bomen
Geen banken
Speciale armaturen
Drie zones met
brede middenzone
Medium (23 m breed)
Horizontale parcelatie
6 meter hoog
Fietsers verboden
Geen rekken: ﬁetsen
los parkeren
Winkels op 2de verdieping
niet zichtbaar
‘normaal’ (kauwgom)

Drie zones met smalle
middenzone
Breed (45 m breed)

Fietsrekken

Zeer schoon

lende op expats gerichte websites. In totaal
hebben 298 respondenten de enquête ingevuld, hiervan was 65% Nederlander en 35%
expat. Tabel 1 bevat de variabelen en values.
Figuur 1 toont een voorbeeld van een vignet
met een combinatie van variabelen en values, maar verbeeldt ook de ideale winkelstraat zoals die in het onderzoek naar voren
is gekomen.
resultaten consumentenenquête
De belangrijkste variabele voor de consument in een internationale winkelstraat
is de aanwezigheid van bomen. Groen als
sfeerelement is vaker in onderzoeken als
belangrijk naar voren gekomen. Zo schrijven Oppewal en Timmermans naar aanleiding van hun onderzoek: ‘The amount
of greenery had significant impacts on the
pleasantness ratings‘ (1999, p. 61). Ook
Warners (2010) bevestigt het belang van
groen voor aantrekkelijke winkelcentra.
Het profiel van de straat is een belangrijk
aspect in de perceptie. Een straat met een
breedte van rond de 9 meter wordt hoger
gewaardeerd dan een straat met een dub-
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AfbeelDing 1 ▶ OpbOUw VAN DE VIGNETTEN
N
BRAND

2
1
WHICH OF THESE ALTERNATIVES WOULD YOU CHOOSE?

RAIL
TRAVEL TIME

40 MINUTES

HEADWAY

10 MINUTES

COST

3,50,-

CHARGE

ONCE

20 MINUTES

}

50 MINUTES

COST

2,50,-

ALTERNATIVES

CHOISES

onderzoek

30 MINUTES

ATTRIBUTE
LEVELS

TRAVEL TIME

}
}

40 MINUTES

}

}
ATTRIBUTES

CAR

3 LEVELS

Speciale verlichtingselementen worden
beter gewaardeerd dan standaardverlichting in winkelstraten. Dit correspondeert
met eerder onderzoek van De Weerd (2011)
waarin bleek dat kunst, in de vorm van artificiële verlichtingselementen, het oog van
de consument aantrekt en een onderscheidende beleving creëert. Een schone straat
is erg belangrijk in de perceptie van een internationale winkelstaat. Uit dit onderzoek
blijkt dat de consument oog heeft voor de
bestrating. Een volledig schone straat oogst
de hoogste waardering, in mindere mate
wordt kauwgom op de straat ook getolereerd. Oppewal and Timmermans (1999)
vonden eerder ook een significante relatie

service

bele breedte. Hoe breder de straat des te
minder zij wordt gewaardeerd, blijkt uit het
onderzoek. De positieve waardering voor
relatief smalle profielen correspondeert met
de bevindingen dat een winkelstraat niet
breder moet zijn dan 6 meter ‘anders zijn
de twee kanten van de straat niet tegelijk
meer te overzien’ (Kooijman, 1999, p. 141).
Ook al is het lastig om een bestaande winkelstraat smaller te maken, het is belangrijk
om dit op een visuele manier te bereiken.
De zonering is een ander belangrijk ingrediënt van een winkelstraat. Een straat met
een accent op een smalle strook in het middel van de straat wordt beter gewaardeerd
dan een strook over de breedte van de straat.
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AfbeelDing 2 ▶ DE IDEALE wINKELSTRAAT

1

2
3

5
4
legenDA (VARIAbELE VALUE)
1

GROEN bOMEN

4

ZONERING SMALLE MIDDENONE

2

VERLICHTING SpECIALE ARMATUREN

5

ZITpLEKKEN bANKEN

3

wINKELS 2DE VERD NIET ZICHTbAAR

6

NETHEID SCHOONST

De ideale winkelstraat met indicatie van attributen (variabelen) en levels (values).

tussen het onderhoudsniveau en de aantrekkelijkheid van de straat.
Bankjes in de straat wordt positief gewaardeerd; significant hoger door mannen dan
vrouwen. Dit correspondeert met eerder
onderzoek waarin een significante relatie
gevonden is tussen de hoeveelheid bankjes in de straat en de aantrekkelijkheid van
de straat (Oppewal & Timmermans, 1999,
p. 61). De laatste variabele met een significante uitkomst is de zichtbaarheid van de
winkels op de tweede verdieping vanaf het
straatniveau. Dit blijkt niet te worden gewaardeerd door de consument. Deze uitkomst contrasteert duidelijk met de mening
van de ondervraagde professionals, die de
genoemde zichtbaarheid zonder uitzonde-

ring belangrijk vonden. De mening van de
consument hoeft natuurlijk niet doorslaggevend te zijn, maar voor hem doet het er
niet veel toe.
Achtergrondeffecten
Ofschoon er een ideale winkelstraat kan
worden samengesteld (afbeelding 1), laat dit
onderzoek ook zien dat de achtergrond van
de consument tot verschillen kan leiden.
De interactie-analyse resulteert in drie attributen (variabelen in DCM-taal) die een
significant interactie-effect laat zien met
de type consument: de Nederlandse consument en de expat consument. Deze zeer
globale indeling is puur en alleen gebruikt
om een mogelijk verschil in achtergrond te
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AfbeelDing 3 ▶ VOORKEUR NEDERLANDERS

De voorkeur van de nederlandse consument: een winkelstraat met smal profiel,
smalle strook bestrating en geen fiets parkeren.

service

De laatste interactie vertoont de variable
fietsrekken. De mogelijkheid om fietsen
te parkeren in een winkelstraat kan op verschillende manieren. De Nederlandse consument heeft geen voorkeur voor het parkeren van fietsen in de straat, terwijl de expat
consument wel een duidelijke voorkeur
heeft voor fietsrekken in de straat.
Naast het type consument, blijkt ook het
geslacht de perceptie te beïnvloeden. Mannen laten in het onderzoek een significant
hogere waardering zien voor bankjes in de
straat en voor een zonering met een brede
strook in het midden, in vergelijking met
vrouwelijke respondenten. Verder blijkt dat
de waardering voor bankjes en een schone
straat hoger is wanneer deze in het breedste
straatprofiel worden geplaatst. De interactieanalyse tenslotte tussen woonplaats en
perceptie van de variabelen laat een significante relatie zien tussen de inwoners van
Den Haag en de middelste straatprofiel

onderzoek

testen. Het is immers niet erg praktisch om
verschillende winkelstraten voor verschillende type consumenten te ontwerpen; ook
willen we niet suggeren dat een ‘internationale winkelstraat’ gelijk staat met een straat
conform de voorkeuren van de expat. Zie
afbeeldingen 2 en 3.
De eerste interactie betreft de zonering van
de straat. De expat consument heeft een
hoge waardering voor een zonering met een
brede middenstrook, terwijl de Nederlandse
consument geen significante waardering
laat zien voor die optie.
Ook de profielbreedte van de straat laat een
interactie-effect zien. De subgroepanalyse
laat een duidelijk verschil in preferentie
zien tussen de twee conumententypen. De
expat consument heeft een hogere utiliteit
voor een dimensie van 20 meter breed, terwijl de Nederlandse consument een duidelijk waardering heeft voor de smalle profieldimensie van 9 meter breed.
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AfbeelDing 4 ▶ VOORKEUR ExpATS

De voorkeur van de expat: een winkelstraat met brede strook bestrating, fietsrekken en breed profiel

dimensie (huidige breedte van de Grote
Markstraat). Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat gewenning de voorkeur voor de
straatdimensie beïnvloedt.
Conclusies
De resultaten van dit onderzoek geven een
goede aanvulling op bestaande onderzoeken naar de aantrekkelijkheid en de identiteit van winkelstraten. Met dit onderzoek
is een brug geslagen tussen ontwerpspecificaties en het (traditionele) consumentenonderzoek. Voor het operationaliseren van
identiteiten i.c. tal van fysieke kenmerken
van winkelstraten blijkt de Discrete Choice
Method (DCM) een goede methode te zijn.
DCM als ontwerpmiddel is niet alleen interessant voor stedenbouwkundigen en architecten, maar ook voor vastgoedbeleggers en
ontwikkelaars.
Voor een internationale identiteit blijken
de inrichtingselementen groen, bankjes,

en verlichtingselementen belangrijk te zijn.
Voor wat betreft de straat zelf, springen
vooral de breedte van de straat en het onderhoudsniveau in het oog. Dit onderzoek bewijst ook dat de achtergrond van de consument een rol speelt in de perceptie van het
openbare gebied. Daarom is het essentieel
dat gemeenten en samenwerkende partijen
duidelijk voor ogen hebben wat hun belangrijkste doelgroep is en vervolgens onderzoeken wat deze doelgroep voor wensen heeft.
Een laatste opmerking tenslotte over de
generaliseerbaarheid van de onderzoeksuitkomsten. Het betrof hier een onderzoek
onder Nederlandse en buitenlandse consumenten in de binnenstad van Den Haag.
Vanzelfsprekend heeft niet elke Nederlandse gemeente hetzelfde internationale consumentenprofiel en ook de fysieke omgeving
van de Nederlandse binnensteden verschilt.
In de DCM-methode worden visuele voorstellingen gehanteerd die weliswaar goed
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voorstelbaar zijn, maar waarschijnlijk niet
als een specifieke winkelstraat worden herkend. Dit maakt dat de uitkomsten voor de
groep Nederlanders een goed vertrekpunt
kunnen zijn voor veel Nederlandse steden.
Bovendien worden onderdelen van dit onderzoek (groen, verlichtingselementen, en
schoonmaakonderhoud van winkelstraten)
bevestigd door eerder onderzoek.

onderzoek
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EEN VERKENNING VAN DRIJVENDE KRACHTEN

Toekomst van de Nederlandse
detailhandelsstructuur
De Nederlandse detailhandelsstructuur wordt bepaald door een samenspel van
de markt, de ruimte en de regels. Uitspraken over de toekomst van deze structuur
kunnen gedaan worden door veranderingen in dit krachtenveld goed in te schatten. Zo is het relevant te weten hoe retailers inspelen op het fenomeen Internet,
maar ook hoe beleggers, gemeenten en ontwikkelaars omgaan met bouwen en
vernieuwen van winkelgebieden. Dynamiek kan ook komen vanuit een verandering
in regelgeving, bijvoorbeeld Europese mededingingsregels die de Nederlandse restricties onder druk kunnen zetten.
door dr. David Evers, dr. ir. Dion Kooijman en prof. dr. Erwin van der Krabben

O

ver de toekomst van de Nederlandse winkelstructuur wordt al decennialang heftig gediscussieerd.
Opiniemakers en marktkenners voorspellen grote breuken met de vermeende fijnmazige structuur die ons land typeert, met
relatief veel kleine vestigingen en winkelgebieden binnen fietsafstand tot de woning.
In de eerste helft van de jaren negentig
voorspelde L. Bak dat de Nederlandse consument binnen vijftien jaar perifeer zal winkelen (Dijkman, 1994). In 2005 verscheen
het rapport Winkelen in Megaland waarin
perifeer grootschalig detailhandel als uitgangspunt is genomen bij enkele toekomstscenario’s (Evers et al., 2005). Kort daarna
beweerde Buck Consultants dat er een Amerikaanse shopping mall van 150.000 m2 binnen vijf jaar in Nederland zal staan (PropertyNL, 2006). Ook de verwachte gevolgen
van internet voor de detailhandel waren
speculatief. Midden jaren negentig schreef
de ING-bank dat binnen enkele jaren 15%

van de detailhandelsomzet via dit nieuwe
verkoopkanaal zijn weg zou vinden naar de
consument. En ook in verschillende scenariostudies van de afgelopen jaren wordt ons
de dreiging van een aardverschuiving in
verkoopkanalen voorgehouden (zie Evers et
al, 2011, pp. 283-284). Sommige internetbedrijven groeien inderdaad snel, maar al met
al is het aandeel van internetverkoop in de
totale detailhandelsomzet nog beperkt. De
werkelijkheid schiet de verbeelding kennelijk tekort: de detailhandelstructuur is sinds
de jaren 90 niet drastisch veranderd. Er is
meer sprake van evolutie dan revolutie.
Drijvende krachten in beeld gebracht
Om gedegen uitspraken te maken over de
toekomst is inzicht in de algemene drijvende krachten nodig. Voor detailhandelsontwikkelingen – en in het bijzonder: de
omvang, soort en spreiding van winkels
– kunnen drie krachtenvelden onderscheiden worden: de markt, de ruimte en regels.
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figuur 1 ▶ DE RElATIE TUssEN mARKT, RUImTE EN REGEls
MARKT

LOCATIESTRATEGIEEN

MARKTREGULERING

RUIMTE

REGELS
RUIMTELIJKE ORDENING

BRoN: EVERs, 2011, p. 7.
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staan (zie Jones & Simmons, 1990, p. 44).
Ruimtelijke concentratie kan schaalvoordelen opleveren en maakt de winkel makkelijk vindbaar voor de klant, wat mede het
ontstaan van markten en winkelgebieden
verklaart (Teller, 2008). Technologische
ontwikkelingen beïnvloeden deze locatiestrategieën sterk. Door het groeiende autobezit worden voorheen onaantrekkelijke
locaties (bijvoorbeeld aan stadsranden of
langs snelwegen) interessanter als vestigingsplaats. De opkomst van algemene
toegankelijke geoinformatie (e.g. Google
maps en Foursquare) kan de locatiestrategieën van winkeliers weer veranderen. En
voor sommige branches wordt het wellicht
belangrijker om vindbaar te zijn op (of via)
Internet dan in een winkelgebied, hetgeen
tot geheel andere distributiepatronen zal
leiden.1
Een tweede spanningsveld bevindt zich tussen markt en regels: de marktregulering.
Dit betreft allerlei overheidsinterventies
om bepaalde marktwerkingen te stimuleren (mededingingswetten) of af te remmen
(handel in vuurwapens). Afhankelijk van
hun marktpositie lobbyen winkeliers voor
regels om hun positie veilig te stellen of te
versterken. Een nieuwe regel levert meestal
een voordeel voor de ene en een nadeel voor

onderzoek

Tussen elk van deze krachten zit een zekere
spanning wat dynamiek maar ook onvoorspelbaarheid in het proces brengt. De voorspelbaarheid wordt ook niet beter van het
feit dat vele drijvende krachten heel andere
snelheden kennen: een overname van een
winkelbedrijf kan de marktsituatie in een
dag tijd veranderen (Burt, 2010), terwijl de
bebouwde omgeving relatief langzaam verandert. De krachten rondom detailhandelsontwikkelingen en de spanningen ertussen
zijn in figuur 1 afgebeeld.
Voor een belangrijke deel is de huidige detailhandelstructuur een gevolg van bewuste
strategische locatiebeslissingen van winkeliers; ze vormen het eerste spanningsveld tussen markt en ruimte. Winkeliers
kunnen er voor kiezen om de klanten op
te zoeken, bijvoorbeeld dichtbij woon- of
werkplekken of op locaties met een grote
passantenstroom, of juist klanten naar zich
toe te trekken door het bieden van lage
prijzen of een diep of breed assortiment
(one stop shopping). Daarbij houdt men
rekening met concurrenten, wat tot onverwachte uitkomsten kan leiden: denk aan het
beroemde voorbeeld van Hotelling over de
twee ijsverkopers op het strand die, om een
stukje marktaandeel van de ander af te pakken, uiteindelijk pal naast elkaar komen te
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de andere op; zo kan een onderwerp zoals
winkelsluitingstijden of de bescherming
van zelfstandigen tot heftige discussies leiden binnen de sector. Naast overheidsregels
kan de markt tot een soort zelfregulatie komen, door bijvoorbeeld een monopolie- of
oligopoliesituatie te creëren of afspraken
te maken over compensatie van gederfde
inkomsten (Van der Krabben, 2009a). Een
belangrijke markttrend is de bedrijfsmatige
schaalvergroting en internationalisering
van retailers. Dit kan locatiestrategieën beinvloeden. Ook kunnen investeerders zoals
pensioenfondsen die een relatief veilig belegging zoeken, de detailhandelstructuur
beïnvloeden door beleggingen in traditionele winkelgebieden te vervangen door
beleggingen in planmatige winkelcentra.
Een andere ontwikkeling is de toenemende
invloed van de Europese Unie op het bewaken van de interne markt, een onderwerp
dat verderop nader besproken wordt.
Het derde spanningsveld, de ruimtelijke
ordening, bevindt zich tussen de krachten
regels en ruimte. Van oudsher zijn er regels
opgesteld om detailhandelsontwikkelingen direct te sturen, van het aanwijzen van
markten tot het verbieden van verkoop buiten de stadsmuren. De moderne planologie
streeft naar onder andere een geordende
stedelijke ontwikkeling, een adequaat voorzieningenniveau, duurzame mobiliteit en
vitale steden. Wat de detailhandel betreft
richt de ruimtelijke ordening zich op het
realiseren en in stand houden van de functionele hiërarchie, door bijvoorbeeld ruimte
te reserveren voor detailhandel in bestemmingsplannen van planmatige stadsuitbreidingen. Daarnaast zijn ‘ongewenste’
ontwikkelingen op bedrijventerreinen en
op knooppunten van snelwegen decennialang ontmoedigd door het restrictieve rijksbeleid. Het volledig loslaten van dit beleid
in de recent verschenen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) kan ruimte
bieden voor voorheen ‘verboden’ ontwik-

kelingen zoals perifere shopping malls en
hypermarkten.
In het resterende deel van dit artikel bespreken we de actuele detailhandelsontwikkelingen en opgaven die afgeleid zijn van
de drijvende krachten zoals ze hierboven
zijn aangeduid. Het krachtenveld van regels
levert een sturingsopgave op, die van de
markt een marktopgave en het ruimtelijke
krachtenveld een ontwerpopgave. De actualiteit van de mondiale financieel-economische crisis doet een aantal van die trends
meer opvallen.
Detailhandel als marktopgave
Decennialang is de dominante trend in de
detailhandel schaalvergroting. Aan de ene
kant worden winkelbedrijven steeds groter
en meer internationaal door fusies en overnamen (Burt, 2010). Het grootste bedrijf op
aarde is nu een retailer: de Amerikaanse
Wal-Mart met een jaarlijks omzet van circa
$400 miljard (ongeveer de helft van het
BBP van Nederland). Met de steeds opener
Europese en mondiale markt zijn er geen
tekenen dat de bedrijfsmatige schaalvergroting zal dalen. Daarnaast is er sprake van
schaalvergroting door groter wordende winkels. In de afgelopen jaren is de winkelvoorraad gestaag gegroeid terwijl het aantal vestigingen relatief stabiel is geweest. Gevolg
is een toename in het gemiddelde winkelvloeroppervlak (zie fig. 2). De uitdaging is
gelegen in het ruimte bieden aan schaalvergroting in bestaande binnenstedelijke winkelgebieden. In de afgelopen jaren is in tal
van steden de uitbreiding en vernieuwing
voor het stadscentrum reeds aangepakt om
grootschalige winkelruimten toe te voegen
aan het aanbod, maar dit proces is zeker
nog niet ten einde.
Op verschillende manieren bepalen de
marktontwikkelingen de toekomst van
de detailhandelstructuur. In Evers et al.
(2011) zijn (1) de omvang van de planvoorraad versus de uitbreidingsbehoefte, (2) de
binnenstedelijke herontwikkelingsopgave,
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figuur 2 ▶ GEmIDDElDE wINKElomVANG
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BRoN: EVERs, 2011, p. 13.

op de markt voor bedrijventerreinen en (in
sommige regio’s) op de kantorenmarkt,
dient overwogen te worden.
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Herontwikkeling
Net als in andere sectoren het geval is wordt
de winkelvastgoedmarkt in toenemende
mate geconfronteerd met een forse binnenstedelijke herontwikkelingsopgave. Onder
meer het versnipperd grond- en vastgoedeigendom in binnenstedelijke gebieden maakt
de opgave vaak bijzonder complex. Bovendien zijn, in vergelijking met nieuwbouw in
uitbreidingsgebieden, de kosten vaak hoog.
Bijzondere aandacht verdient het opknappen
van verouderde (eerste en tweede generatie)
meubelboulevards. De monofunctionele opzet maakt deze winkelgebieden kwetsbaar.
Daarnaast is er ook sprake van (technische)
veroudering. Functiemenging lijkt de oplossing. Het loslaten van branchebeperkingen
op deze locaties zal dit proces bespoedigen.
Tenslotte is er, zowel met betrekking tot de
ontwikkeling als het beheer van winkellocaties aandacht nodig voor innovatieve
publiek-private samenwerkingsvormen. Bij
de ontwikkeling van winkellocaties kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een nauwere
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(3) de gevolgen van schaalvergroting in de
retailsector, en (4) de wens om innovatieve
vormen van publiek-private samenwerking
te ontwikkelen als de belangrijkste ontwikkelingsopgaven in dit decennium benoemd.
We behandelen ze hier kort.
Ontwikkeling van nieuwe winkelgebieden
en het beheer en de herontwikkeling van
bestaande winkelgebieden zijn allen het directe gevolg van investeringsbeslissingen
door ‘de vastgoedsector’. De laatste ontwikkelingen op de retailmarkt worden sterk beinvloed door demografische ontwikkelingen
en economische conjunctuur. Het moge duidelijk zijn dat de economische recessie gevolgen heeft voor de winkelvastgoedmarkt.
Non-food heeft als segment meer van de
crisis te lijden dan de food sector. Doordat
veel plannen voor (her)ontwikkeling van
winkelvastgoed in de ijskast zijn gezet is de
planvoorraad sterk gestegen. De status van
die plannen is, evenals in andere sectoren,
vaak onduidelijk. De omvang van de toevoegingen in het eerste decennium van de 21e
eeuw – tussen de 600.000 en 750.000 m2
per jaar – zullen we de komende jaren naar
verwachting niet halen. Een sterkere sturing
van de planvorming, zoals ook is geïnitieerd
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betrokkenheid van toekomstige gebruikers
en eigenaren (beleggers) in het ontwikkelproces. Het beheer van bestaande winkellocaties is mogelijk gebaat bij innovatieve
beheerconstructies, zoals parkmanagement.
Detailhandel als ontwerpopgave
De winkelvoorraad bestaat uit een dynamisch geheel van verschillende winkelformules en gebouwtypes. De samenstelling
van die voorraad verandert door het proces
van innovatie en diffusie die ook steeds
meer een internationaal karakter heeft. Succesvolle formules en types elders worden
gekopieerd in eigen land. De verspreiding
van formules is vooral een zaak van de retailers zelf, terwijl de verspreiding van gebouwtypes door vastgoedspecialisten en
projectontwikkelaars wordt gedragen. Tot
de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland
internationaal altijd achtergelopen. Succesvolle formules elders zoals het warenhuis,
supermarkt en te bespreken passage kwamen bij ons pas met enige vertraging tot
stand. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er
nieuwe winkelformules opgedoken zoals
de shopping mall, hypermarkt, retail park/
power center en meubelboulevard. Succes

is echter niet verzekerd, de ontwikkelingspraktijk van winkels en winkelcentra is er
een van vallen en opstaan.
De Megastores in Den Haag is een goed
voorbeeld hiervan. Iets meer dan tien jaar
geleden gingen de deuren open. Het is een
zogenaamde woonmall: het verenigt naast
een enkele supermarkt vooral verschillende
soorten woonwinkels onder één dak. De geschiedenis van de winkelformule woonmall
en meubelboulevard is opvallend omdat het
een product van overheidsbeleid is: het toestaan van meubelzaken op ‘perifere’ locaties
heeft tot deze innovatie geleid. De Megastores is ook opvallend door de 30% leegstand.
Deze leegstand wordt deels ingegeven door
de financieel-economische crisis. Deze categorie winkels moet het hebben van verhuizingen, en als de huizenmarkt stagneert,
zoals nu, stagneert de verkoop in de woonwinkels. Woonwinkels hebben een groot en
groeiend aandeel in de huidige landelijke
winkelleegstand van twee miljoen vierkante
meter (Slob, 2011).
Toch speelt niet alleen de crisis het project
parten. Andere grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam hebben ook een woonmall, kennen ook leegstand maar die is niet

afbeelDing 1 ▶ mEGAsToREs lEEGsTAND
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afbeelDing 2 ▶ mAxIs

service

Diffusie van winkeltypes
De Villa Arena woonmall in Amsterdam
en de Rotterdamse woonmall Alexandrium
kennen grote, lichte atriums, terwijl de
Megastores het moet doen met een tamelijk smalle, sombere vide. De Haagse case
illustreert dat succes en falen een delicaat
evenwicht is van branchering, markt, locatie en architectonisch ontwerp. In contrast
hiermee vierde de Haagse Passage twee jaar
geleden zijn 125-jarig bestaan en heeft nog
weinig van zijn oude grandeur ingeboet
(De Booij et al., 2011). De ontwerpers, ontwikkelaars en beleggers van de Megastores
hebben tien jaar geleden niet goed om zich
heen gekeken. Vaak wordt beweerd dat de

shopping mall en de hypermarkt, twee erg
succesvolle internationale formules, nog
in Nederland ontbreken, maar dat inzicht
klopt niet helemaal. De Lijnbaan in het Rotterdamse centrum is een echte shopping
mall en lag gelijktijdig met Amerikaanse
voorgangers in de jaren vijftig op de tekentafel (Evers et al., 2011, pp. 116-117). Hetzelfde
geldt voor de hypermarkt. Dit winkeltype
geldt als Franse vinding en dateert van het
midden van de jaren zeventig. Maar al aan
het begin van dat zelfde decennium waren
Nederlandse supermarkten en warenhuizen druk doende om een type te ontwikkelen dat het food- en non-food assortiment
zou combineren. De Maxisvestiging in Muiden markeert die ontwikkeling. Natuurlijk
zit aan dit diffusieproces een Nederlands
tintje; gelukkig maar, misschien. Voorbeelden van elders zijn vaak niet letterlijk gekopieerd, maar aan de lokale omstandigheden
aangepast, zoals het ruimtelijke ordeningsbeleid. In plaats van een snelwegafslag aan
de stadsrand is de Rotterdamse shopping
mall in het midden van een van de grootste

onderzoek

zo dramatisch als Megastores. Het Haagse
project staat nabij het station Hollands
Spoor maar de autobereikbaarheid is een
stuk minder dan die van de projecten in
Amsterdam en Rotterdam die in de buurt
van een snelweg gerealiseerd zijn. Een
tweede opvallend verschil is dat ook de uitstraling van Megastores minder is.
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Nederlandse steden terecht gekomen. De
diffusie van de hypermarkt is ook in Nederland beperkt gebleven tot enkele vestigingen, terwijl deze winkelformule in het buitenland dominant is geworden (Hallsworth
et al., 2010).
Hybridisering en multi-channeling zijn
in de afgelopen decennia de trefwoorden
geworden; ze geven kleur aan de gestage
schaalvergroting van het winkelaanbod.
Tegenwoordig worden verschillende assortimenten moeiteloos gecombineerd.
Bovendien wordt aan het retailassortiment
vaak allerlei leisure-elementen toegevoegd.
Multichannel - verkoop in winkels en van
internet - levert meestal omzetvergroting
op, die ten koste gaat van winkeliers die extra investeringen niet gemakkelijk kunnen
dragen. Zelfbediening wordt gecomplementeerd door de service van het thuisbezorgen. De meeste internetbedrijven draaien er op, maar dat ook een bedrijf als IKEA
daar nu meegekomen is, is opvallend. IKEA
was veertig jaar geleden immers het bedrijf
dat zijn klanten toeliet in zijn magazijn,
waarmee het bedrijf de mogelijkheden van
zelfbediening maximaal ging benutten. Het
bedrijf slaat nu ook een diametraal tegenovergestelde koers in. Beide wordt gedaan:
magazijnverkoop en thuisbezorgen; het ene
gaat niet ten koste van het ander.
Het Nederlandse ruimtelijke ordeningsbeleid heeft een invloed gehad op de innovatie
en diffusie van winkelformules. De branchebeperkingen voor vestigingen op locaties buiten bestaande winkelgebieden (het
zogenaamde perifere detailhandelsbeleid)
hebben geleid tot de meubelboulevard en
de woonmall, in plaats van een retail park of
shopping mall (waar alle branches aanwezig
kunnen zijn). Sturen op branches heeft een
proces van uitsortering in gang gezet waar
de grootschalige branches vertrokken naar
de periferie en de modegerichte bedrijven
concentreerden zich in de stadscentra en de
wijkwinkelcentra bleven gedomineerd door
foodwinkels. De vraag is nu hoe lang het

Nederlandse perifere beleid - nationaal dan
wel regionaal/lokaal ingevuld - kan standhouden. Een nieuwe koers in de ruimtelijke
ordening is vaak aanleiding geweest om
grote veranderingen in de detailhandelsstructuur te verwachten. Net als vele andere Europese landen heeft de Nederlandse
overheid een restrictieve beleid gevoerd ten
aanzien van perifere detailhandel. Maar anders dan bijvoorbeeld Engeland en België
is Nederland consistenter geweest: er zijn
geen perioden van vergaande liberalisatie
geweest die een ‘golf’ van grootschalige perifere detailhandel hebben ingeluid (Fernie,
1995). In plaats daarvan is sinds begin jaren
90 sprake van een geleidelijke deregulering
op rijksniveau. De geschiedenis leert dat
loslaten van regels op nationaal niveau niet
betekent dat de vrijheid van vestiging voor
ondernemers noodzakelijk toeneemt; deze
vrijheid wordt bepaald door een samenspel
van overheden en andere partijen op verschillende schaalniveaus.
Detailhandel als sturingsopgave
Het debat bij de totstandkoming van de
Nota Ruimte is hiervan een goede illustratie. De regering wilde destijds het restrictieve PDV/GDV-beleid2 opnemen in een
algemeen locatiebeleid waar geen harde
normen meer gesteld werden: dat kunnen
de lagere overheden beter zelf bepalen, aldus de conceptnota. Deze denkwijze stuitte
op verzet vanuit zowel de markt als de lagere overheden, omdat men bang was voor
een overaanbod aan winkelmeters en daarmee de levensvatbaarheid van de bestaande
locaties (Evers & Van Hoorn, 2004). Liever gelijke spelregels dan een ongecoördineerde productie te voorkomen, zo was de
gedachte. Na de inspraak is de tekst van de
Nota Ruimte aangepast en is de oude normstelling opnieuw geïntroduceerd: nieuwe
detailhandelsontwikkelingen mogen niet
ten koste komen van binnensteden en wijkwinkelcentra. Ook moeten provincies met
gezamenlijke richtlijnen over branchebeper-
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‘Weidewinkels’
Deze uitspraak is significant omdat verschillende provincies thans werken met dergelijke
bepalingen (Evers et al., 2011: 248-255). De
Drentse ruimtelijke verordening verbiedt alle
‘weidewinkels’ (d.w.z. hypermarkten) en alle
andere nieuwe vestigingen die de bestaande
structuur zullen aantasten. Het omgevingsplan in Flevoland wil eveneens weidewinkels weren en vindt dat nieuwe vestigingen
slechts welkom zijn in of aansluitend aan
bestaande bebouwde winkelgebieden. De
ruimtelijke verordening van Friesland stelt
branchebeperkingen en eist dat nieuwe vestigingen de kernwinkelgebieden niet mogen
aantasten; grootschalige detailhandel is alleen mogelijk in Leeuwarden. In Gelderland

onderzoek

europese unie
Met de net verschenen nota Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte lijkt nu iets vergelijkbaars te gebeuren. Deze nota gaat verder
dan zijn voorganger met het overlaten van
het ruimtelijk beleid aan de lagere overheden. Zo verdwijnt het locatiebeleid (waaronder detailhandel) samen met onder andere de
nationale landschappen, de rijksbufferzones
en het verdichting- en bundelingsbeleid (Ministerie Infrastructuur en Milieu, 2011). De
gevolgen hiervan zijn nog onbekend, want
decentralisatie is immers geen deregulering.
Op dit moment hebben vrijwel alle provincies
juridisch bindende regels opgenomen in hun
ruimtelijke verordeningen over detailhandel3.
Een lezing van deze regels leert dat ze voor
een belangrijke deel nog steeds gestoeld zijn
op het oude PDV/GDV-beleid van de rijksoverheid en, conform het ontwerp AmvB
Ruimte (wat nu achterhaald is), bepalingen
bevatten over de bescherming van binnensteden en wijkcentra. Het is te vroeg te zeggen
of de provincies dit beleid zullen aanhouden
of de regels, in navolging van de SVIR, zullen
verruimen.
Het is ook de vraag hoe lang deze gang
van zaken nog houdbaar is. Een recente
uitspraak van de Europese Hof van Justitie
kan het krachtenveld ingrijpend veranderen. Het betreft een geschil tussen de Europese Commissie en Spanje over bepalingen
over hypermarkten in de deelstaat Catalonië

(Arabadjiev et al., 2011). De Commissie had
Spanje aangeklaagd omdat de beperkingen
van grootschalige detailhandelsvestigingen
Spaanse winkelbedrijven zouden beschermen tegen (met name Franse) concurrenten, wat in strijd is met artikel 43 van het
EU-verdrag (vrijheid van vestiging). De
Spaanse bepalingen leggen een verbod op
hypermarkten in de meeste gebieden binnen de deelstaat. In de overige gebieden is
een maximale oppervlakte gesteld (23.667
m2 verdeeld over zes gemeenten) en de eis
dat hypermarkten niet meer dan 9% van
de uitgaven voor supermarktartikelen en
7% van de uitgaven voor warenhuisartikelen voor zijn rekening nemen. Tevens is
een specifieke bedrijfsvergunning vereist
waarmee rekening wordt gehouden met de
effecten op de commerciële structuur van
het gebied en een positief advies van een
distributieplanologisch onderzoek. Spanje
heeft aangedragen dat deze regelgeving
noodzakelijk was om publieke doelen van
consumentenbescherming, ruimtelijke ordenings- en milieuoverwegingen te garanderen. Het Europese Hof van Justitie vond
de onderbouwing van de argumentatie onvoldoende en oordeelde in het voordeel van
de Commissie.
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kingen komen om detailhandelsontwikkelingen te sturen. De resulterende IPO-richtlijn
uit 2006 is vrijwel identiek aan het voormalige PDV/GDV-beleid dat de regering met de
Nota Ruimte bewust wilde afschaffen (zie
Evers et al., 2011: 241-244 voor een overzicht).
Deze beleidsomgeving verklaart het verschil
met Engeland: in de jaren 80 heeft de regering Thatcher zowel de regelgeving over detailhandelsvestingen geliberaliseerd en het
middenbestuur afgeschaft, waarna een aantal
grootschalige perifere winkelcentra zijn gerealiseerd (Guy, 2007).
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moeten bestemmingsplannen motiveren dat
nieuwe vestigingen niet tot versnippering en
leegstand zullen leiden. De Groningse verordening stelt dat bestemmingsplannen alleen
perifere detailhandel mogen aanwijzen als
een distributieplanologisch onderzoek heeft
aangetoond dat de nieuwe winkels niet ten
koste zullen gaan van de bestaande winkelstructuur. Daarnaast wordt een maximum
omvang gesteld van 2.500 m2 per vestiging.
Als nieuwe vestigingen in Noord-Brabant
zullen leiden tot een ‘bovenregionaal winkelconcentratiegebied’ is een ontheffing van de
provincie nodig, wat alleen aangevraagd kan
worden door vijf (grote) gemeenten.
nieuwe winkelformaten
Op bedrijventerreinen in Noord-Holland
gelden branchebeperkingen en grootschalige detailhandel is alleen toegestaan als het
de bestaande detailhandel niet verstoort. In
Overijssel mogen zulke winkels alleen als onderzoek heeft aangetond dat deze niet zullen
leiden tot een ontwrichting van de bestaande
structuur. Utrecht wil ook geen ‘weidewinkels’ en Zeeuwse gemeenten moeten motiveren dat nieuwe vestigingen niet zullen
leiden tot een ‘duurzame ontwrichting’ van
de bestaande voorzieningsniveau’s. De provincie Zuid-Holland gaat het verste van allemaal: locaties worden door de provincie zelf
aangewezen voor perifere en grootschalige
detailhandelsconcentraties. Tevens worden
branchebeperkingen gesteld, distributieplanologisch onderzoek geëist en een positief
advies van het Regionaal Economisch Overleg gevraagd. Duidelijk mag zijn dat deze
bepalingen in Nederland ten minste zo ver
gaan als die in Catalonië. Dit zorgt al voor
beroering en de lagere overheden zijn bezig
om hun restrictief beleid tegen het licht te
houden. Wellicht doet de Europese Unie wat
verscheidene regeringen niet lukte: het restrictieve detailhandelsbeleid dereguleren. Een
vergaande verandering in dit krachtenveld zal
elders veel weerklank hebben. De innovatieen diffusieprocessen zullen nieuwe winkel-

formaten naar Nederland brengen op nieuwe
locaties en de winkelstructuur zal hierdoor
onvermijdelijk transformeren.
Conclusies en vooruitblik
Leegstand is een verschijnsel dat de laatste
tijd veel aandacht krijgt (Slob, 2011). Vooral
opvallend in de kantorenmarkt, maar men
vraagt zich af of zoiets niet ook de winkelvoorraad staat te gebeuren. Vooralsnog zijn de
leegstandspercentages in de twee vastgoedsectoren van een totaal andere orde. De 6%
van de winkelmarkt staat in geen verhouding
tot de 14% van de kantorenmarkt. Tegelijkertijd laten onderdelen van die winkelmarkt
verontrustende cijfers zien. De leegstandcijfer voor de C-locaties is nagenoeg hetzelfde
als het gemiddelde van de kantorenmarkt. De
huidige crisis zal de omvang van de genoemde leegstand geïntensiveerd hebben, maar gelukkig is de groei van de leegstand afgevlakt.
De leegstand in de woonwinkelbranche is wel
meer crisisgerelateerd en hier komt naar verwachting de komende jaren geen verandering
in. Er wordt niet verhuisd en banken houden
de hand op de knip om verbouwingen in de
voorraad te financieren. De overwaarde - als
die door de dalende huizenprijzen al niet
verdampt is - mag er niet meer voor gebruikt
worden.
De studie Winkelen in Megaland van het
Ruimtelijke Planbureau is inmiddels ruim
5 jaar oud. Het is echter een goed moment
om te reflecteren op de detailhandelsontwikkelingen sindsdien en de waarschijnlijkheid
van de diverse scenario’s. In drie scenario’s
vindt schaalvergroting plaats in de bestaande
structuur: Downtown mall, Wijkcentrum XL
en PDV+ (Evers et al., 2005). We kunnen inmiddels ook wel veilig beweren dat al deze
winkelformats hybride productaanbod zullen
kennen. Op dit moment zijn er geen plannen
op de schaal van een Downtown Mall hoewel er kleinere varianten zijn gerealiseerd,
bijvoorbeeld in Nijmegen. Er zijn wel heel
veel projecten geweest die in de Wijkcentrum
XL categorie vallen: dit is een van de belang-
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afbeelDing 2 ▶ BIG Box BoUlEVARD

onverwachte ontwikkelingen leiden. Natuurlijk is er een herontwikkelingsopgave zoals
bij de transformatie van kantoren naar hotels
of jongerenhuisvesting. Maar ook winkels in
de lege bedrijfsruimte langs de snelwegen of
supermarkten in lege woonwinkels zijn dan
mogelijk. Het scenario van de Belgische Big
Box Boulevards kan dan relatief snel werkelijkheid worden.
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rijkste trends in de afgelopen periode. In het
PDV+ scenario worden de huidige meubelboulevards uitgebreid en wordt de branchesamenstelling verruimd. Dit bleek zich ook
in de afgelopen periode voor te doen (Van der
Krabben, 2009b). De laatste drie scenario’s,
waarin de schaalvergroting buiten de bestaande structuur plaatsvindt, zijn nog geen werkelijkheid geworden. De Megamall is een paar
keer geprobeerd (in Geldermalsen, Venlo en
Tilburg) maar haalde niet de eindstreep van
het planningsproces. Hoewel Plein Westermaat er sterk op lijkt, is het Weidewinkelscenario eveneens toekomstmuziek, bovendien
(vooralsnog) expliciet verboden in vele provinciale verordeningen. De Belgische Big Box
Boulevard, tot slot, lijkt op dit moment ook
zeer onwaarschijnlijk.
In de eerste jaren van dit millennium zijn
veel winkelvierkante meters gebouwd. Misschien wel te veel. De kwaliteit van de winkelvoorraad is gebaat bij een geleidelijke
ontwikkeling. Schaarste is een groot goed,
zoals ook het recente regionale en lokale
detailhandelsbeleid in Nederland laat zien.
‘Europa’ is hier echter een kaper op de kust
zoals een recente uitspraak van het Europese
Hof van Justitie illustreert. Dat kan dan tot
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vOetnOten
1

Immers nu gaat overwegend de consument zelf naar de winkel en verzamelt zelf de gewenste producten. Bij internetverkoop verricht de retailer een (afhaalpunten) of beide (thuisbezorging) activiteiten.

2

Dit betreft beleid aangaande perifere detailhandelsvestigingen (pDV) wat branchebeperkingen oplegde aan locaties
buiten bestaande of geplande winkelgebieden en geconcentreerde grootschalige detailhandelsvestigingen (GDV)
waar de pDV-beperkingen, onder bepaalde voorwaarden, niet golden. Het pDV-beleid dateert uit de jaren 70 en het
GDV-beleid uit de jaren 90.

3

Zowel limburg als Flevoland hebben (niet afdwingbare) regels gesteld over detailhandel. De verordening van Flevoland is specifiek gericht op de groenblauwe verbinding en limburg heeft nog geen ruimtelijke verordening.
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De beperkte betekenis van de Dienstenrichtlijn voor het ruimtelijk ordeningsrecht ter zake van detailhandel
Er lijkt een breed verspreid misverstand te bestaan over de gevolgen die de Europese Dienstenrichtlijn zou hebben voor ons ruimtelijke ordeningsrecht met betrekking tot detailhandel. In de rechtspraak is inmiddels duidelijk geworden dat die
gevolgen vooralsnog zeer beperkt zijn.
door mr. M.H.J. van Driel LL.M.1

lijkheden voor overheden om detailhandel
te reguleren. Dit artikel is geschreven naar
de juridische stand van zaken op 15 maart
2012.
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Dienstenrichtlijn en vrijheid van vestiging
van dienstverrichters
Op 28 december 2006 is de Dienstenrichtlijn2 van kracht geworden. De Dienstenrichtlijn beoogt de interne markt in de
Europese Unie op het gebied van diensten
te vereenvoudigen door belemmeringen
voor dienstverrichters en het dienstenverkeer weg te nemen. Daartoe stelt de Dienstenrichtlijn regels met betrekking tot de
vrijheid van vestiging van dienstverrichters
en het vrije verkeer van diensten. Voor het
ruimtelijk ordeningsrecht is met name de
vrijheid van vestiging van belang, omdat het
ruimtelijk ordeningsrecht betrekking heeft
op het gebruik van gronden en bouwwerken.3 De vrijheid van vestiging is gebaseerd

onderzoek

D

e afgelopen jaren zijn er herhaaldelijk berichten in de media, de vakliteratuur en op internet verschenen,
veelal afkomstig van (juridische) adviseurs
of belangenorganisaties, met de strekking dat de Europese Dienstenrichtlijn de
mogelijkheid voor de overheid om via het
ruimtelijk ordeningsrecht de detailhandel
te reguleren, in relevante mate zou beperken. Deze berichten gaan uit van de veronderstelling dat de Dienstenrichtlijn in dit
opzicht een belangrijke verandering teweeg
zou brengen ten opzichte van het geldende
recht. Deze veronderstelling vindt echter
geen steun in de recente jurisprudentie van
de hoogste bestuursrechter(s). In dit artikel
zal aan de hand van jurisprudentie, wetgeving en literatuur worden uiteengezet, dat
de Dienstenrichtlijn (vooralsnog) maar van
beperkte - en bovendien hoogst onzekere juridische betekenis lijkt te zijn, als het gaat
om de juridisch-planologische (on)moge-
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NIEUWE INZICHTEN

1 De auteur dankt de heer Prof. mr. J. van de Gronden, hoogleraar Europees recht aan
de Radboud Universiteit Nijmegen, voor zijn beoordeling van dit onderzoeksartikel.
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op artikel 49 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie (VWEU) en
houdt onder andere in dat (rechts)personen
die economische activiteiten verrichten en
die gevestigd zijn in een lidstaat, niet mogen worden beperkt in het zich vestigen in
een andere lidstaat. Onder vestiging wordt
onder andere verstaan het oprichten van
een dochteronderneming, maar ook het
zich voor onbepaalde tijd vestigen op een
bedrijfslocatie of filiaal, van waaruit de
economische activiteiten worden verricht.
Volgens vaste jurisprudentie van het Hof
van Justitie van de EU zijn maatregelen die
de uitoefening van diensten of vestiging in
een andere lidstaat verbieden, belemmeren
of minder aantrekkelijk maken, in beginsel
verboden.
De regels in de Dienstenrichtlijn die zien
op de vrijheid van vestiging van dienstverrichters hebben hoofdzakelijk betrekking
op vergunningstelsels en eisen die aan het
verlenen van vergunningen mogen worden
gesteld. De voor het ruimtelijk ordeningsrecht meest relevante regels zijn neergelegd
in de artikelen 9, 10, 14 en 15 van de richtlijn:
Artikel 9:
1. “De lidstaten stellen de toegang tot en de
uitoefening van een dienstenactiviteit niet
afhankelijk van een vergunningstelsel, tenzij
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. het vergunningstelsel heeft geen discriminerende werking jegens de betrokken
dienstverrichter;
b. de behoefte aan een vergunningstelsel is
gerechtvaardigd om een dwingende reden
van algemeen belang; en
c. het nagestreefde doel kan niet door een
minder beperkende maatregel worden
bereikt, met name omdat een controle
achteraf te laat zou komen om werkelijk
doeltreffend te zijn.”
Artikel 10:
1. “Vergunningstelsels zijn gebaseerd op crite-

ria die beletten dat de bevoegde instanties
hun beoordelingsbevoegdheid op willekeurige
wijze uitoefenen.
2. De in lid 1 bedoelde criteria zijn:
a) niet-discriminatoir;
b) gerechtvaardigd om een dwingende reden
van algemeen belang;
c) evenredig met die reden van algemeen
belang;
d) duidelijk en ondubbelzinnig;
e) objectief;
f) vooraf openbaar bekendgemaakt;
g) transparant en toegankelijk.”
Artikel 14:
“De lidstaten stellen de toegang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit op hun grondgebied niet afhankelijk van de volgende eisen:
5) de toepassing per geval van economische
criteria, waarbij de verlening van de vergunning afhankelijk wordt gesteld van het bewijs
dat er een economische behoefte of marktvraag bestaat, van een beoordeling van de
mogelijke of actuele economische gevolgen
van de activiteit of van een beoordeling van
de geschiktheid van de activiteit in relatie tot
de door de bevoegde instantie vastgestelde
doelen van economische planning; dit verbod heeft geen betrekking op planningseisen
waarmee geen economische doelen worden
nagestreefd, maar die voortkomen uit dwingende redenen van algemeen belang.
6)de directe of indirecte betrokkenheid van
concurrerende marktdeelnemers, ook binnen
raadgevende organen, bij de verlening van
vergunningen (…).”
Artikel 15, lid 6 jo lid 2, onder a jo lid 3:
Op grond van dit artikellid is het lidstaten - kort
gezegd - verboden om nieuwe kwantitatieve of
territoriale beperkingen te stellen aan de vestiging van dienstverrichters, met name op basis
van de bevolkingsomvang of een geografische
minimumafstand tussen dienstverrichters, tenzij deze eisen voldoen aan de voorwaarden van
non-discriminatie, noodzakelijkheid (de eisen
zijn gerechtvaardigd om een dwingende reden
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Dit soort beperkingen die het nationale
ruimtelijke ordeningsrecht aan detailhandel stelt, kunnen de vrijheid van vestiging
van winkelbedrijven, afkomstig van andere
lidstaten, nadelig beïnvloeden, maar ook
de vestigingsmogelijkheden van nationale
winkelbedrijven. De vraag is in hoeverre
de Dienstenrichtlijn, in het bijzonder de

service

Planologische regelgeving
In het Nederlandse recht zijn de vergunningstelsels en vergunningeisen op het gebied van de ruimtelijke ordening verankerd
in onder meer de Wet ruimtelijke ordening
(Wro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), provinciale en gemeentelijke verordeningen en bestemmingsplannen, beleidsregels van gemeenten,
provincies en het Rijk, zoals structuurvisies
en detailhandelsvisies en voorwaarden die
verbonden zijn aan ontheffingsbesluiten.6
In deze regelgeving, beleidsregels en besluiten worden vaak beperkingen gesteld
aan de vestiging van detailhandel. Zo kan
een perceel in een bestemmingsplan zijn
bestemd voor maatschappelijke doeleinden
of kantoren - en niet voor detailhandel. In
dat geval zal het gebruik van het perceel

onderzoek

In al deze artikelen komt herhaaldelijk het
begrip ‘dwingende redenen van algemeen
belang’ voor. Daarmee wordt bedoeld de
door het Hof van Justitie van de EU erkende
rechtvaardigingsgronden voor (nationale)
maatregelen van lidstaten (zoals vergunningstelsels) die de verdragsvrijheden beperken. Als “dwingende redenen van algemeen belang” zijn onder meer aangemerkt:
openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid, milieu, consumentenbescherming, maar ook de ruimtelijke ordening.
Het Hof heeft herhaaldelijk geoordeeld dat
de verdragsvrijheden kunnen worden beperkt omwille van de ruimtelijke ordening
die een lidstaat nastreeft4. Economische
gronden, waaronder de bescherming van
concurrerende ondernemingen, worden
door het Hof niet beschouwd als dringende
redenen van algemeen belang.5

voor detailhandel niet zijn toegestaan en zal
een bouwvergunning voor de bouw van een
winkel geweigerd moeten worden wegens
strijd met het bestemmingsplan, tenzij de
gemeente bereid is een ontheffing van het
bestemmingsplan7 te verlenen. Tegen een
overtreding van het bestemmingsplan of
van het verbod om te bouwen zonder bouwvergunning8 dient in beginsel handhavend
te worden opgetreden. Een bestemmingsplan kan op deze wijze voor een bepaalde
locatie een absoluut detailhandelsverbod
inhouden. Maar ook komt het voor dat een
bestemmingsplan weliswaar een detailhandelsbestemming aan gronden toekent,
maar daaraan beperkende branche- en/
of oppervlaktevoorschriften verbindt, op
grond waarvan bepaalde branches (of assortiments- of productgroepen) dan wel
bepaalde winkeloppervlakten niet zijn toegestaan. Bijvoorbeeld, supermarkten of
wit- en bruingoed zijn uitgesloten of enkel
winkelvestigingen groter dan 1.500 m2 b.v.o.
zijn toegestaan. Een laatste voorbeeld: in
tal van beleidsregels, maar ook in bestemmingsplannen, wordt de juridisch-planologische medewerking van de betrokken bestuursorganen aan de vestiging van nieuwe
detailhandel vaak afhankelijk gesteld van
een distributieplanologisch onderzoek of
een economisch effectenonderzoek, waarin
aangetoond moet worden dat er voldoende
marktvraag is naar de uitbreiding van detailhandelsmeters in de desbetreffende
branche(s), of dat deze uitbreiding niet ten
koste gaat van de bestaande detailhandelsstructuur dan wel deze niet duurzaam zal
ontwrichten.
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van algemeen belang) en evenredigheid (de eisen moeten geschikt zijn om het nagestreefde
doel te bereiken; zij gaan niet verder dan nodig
is om dat doel te bereiken en dat doel kan niet
met andere, minder beperkende maatregelen
worden bereikt).

Real Estate Research Quarterly | april 2012 | 37

PNL12-RERQ1-035-MICHIELVDRIEL.indd 37

27-03-12 16:49

hiervoor genoemde artikelen 9, 10, 14 en
15, aan deze nationale beperkingen in de
weg staan. Om deze vraag te kunnen beantwoorden dient eerst vast te staan dat de
Dienstenrichtlijn van toepassing is op a)
detailhandel; b) vergunningstelsels en eisen op het gebied van ruimtelijke ordening
en c) ‘zuiver interne situaties’ (of enkel op
‘grensoverschrijdende situaties’). Hierna
zal worden besproken dat vooralsnog geen
zeker, laat staan bevestigend antwoord op
deze drie vragen te geven valt.
Valt detailhandel onder de werkingssfeer
van de Dienstenrichtlijn?
De Dienstenrichtlijn is enkel van toepassing op diensten en de vestiging van dienstverrichters.9 De richtlijn hanteert een ruime
definitie van het begrip ‘dienst’: elke economische activiteit, anders dan in loondienst,
die gewoonlijk tegen vergoeding geschiedt,
zoals bedoeld in artikel 57 VWEU.10 Uit de
preambule van de richtlijn blijkt dat detailhandel als ‘dienst’ wordt aangemerkt.11 Dit
wordt ook bevestigd in het Handboek voor
de implementatie van de Dienstenrichtlijn,
dat is opgesteld door het Directoraat-Generaal Interne Markt en Diensten van de EU.12
Daarin wordt zelfs concreet gewezen op
‘voorschriften over de maximale oppervlakte van bepaalde winkelbedrijven’, die onder
de vestigingsregels van de Dienstenrichtlijn
zouden vallen.13 Hoewel het Handboek niet
bindend is voor de Europese Commissie,
blijkt inmiddels ook uit andere bronnen
dat de Commissie de Dienstenrichtlijn van
toepassing acht op detailhandel.14 Dit geldt
ook voor het Europees Economisch en Sociaal Comité.15 Volgens de Commissie bestaat
er een onlosmakelijke samenhang tussen
detailhandel en dienstverlening, omdat
een detailhandelaar in elke fase van het
bedrijfsproces - bij de vestiging van het bedrijf, de verkoopbevordering, de distributie,
de verkoop en de klantenservice - gebruik
maakt van een groot aantal andere diensten, zodat een beperking van detailhandel

per definitie een beperking van dienstverrichting betekent.16 Deze economische ketenbenadering lijkt te verklaren waarom
de Commissie detailhandel onder het dienstenverkeer schaart.17 Dat een voorschrift
ten aanzien van de distributie, groothandel
of detailhandel van goederen beperkingen
kan opleggen aan zowel het vrije verkeer
van goederen als aan het vrije verkeer van
diensten, is ook door het Hof van Justitie
onderkend: “Het doel van de detailhandel is
de verkoop van waren aan consumenten. Deze
handel omvat naast de verkoop als rechtshandeling, alle activiteiten die de marktdeelnemer
verricht om de totstandkoming van die verkoop
te bevorderen. Deze activiteiten omvatten onder meer de selectie van een assortiment te koop
aangeboden waren en het aanbod van verschillende prestaties die de consument moeten overhalen bij de betrokken handelaar in plaats van
bij een concurrent te kopen”.18
Daar staat echter tegenover dat de Dienstenrichtlijn in de preambule niet van toepassing is verklaard op maatregelen waarop
de verdragsregels over het vrije verkeer van
goederen (artikel 34 e.v. VWEU) betrekking
hebben19. Regels die eisen stellen aan de
eigenschappen van goederen zelf of regels
ten aanzien van verkoopmodaliteiten;20
hebben volgens vaste jurisprudentie van
het Hof van Justitie veeleer betrekking op
het vrije verkeer van goederen dan op het
vrije verkeer van diensten of de vrijheid van
vestiging.21 Zo heeft de Afdeling bestuursrechtspraak nog recentelijk geoordeeld dat
een gemeentelijke winkeltijdenverordening betrekking heeft op de verkoop van
goederen aan particulieren en daarom in
de eerste plaats getoetst moet worden aan
de verdragsregels voor het vrije verkeer van
goederen.22 Het College van Beroep voor
het Bedrijfsleven, een andere ‘hoogste bestuursrechter’, heeft zich bij dit standpunt
van de Afdeling aangesloten en op basis
daarvan geoordeeld dat de Dienstenrichtlijn
niet van toepassing is op regelgeving omtrent winkeltijden.23
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Valt het ruimtelijk ordeningsrecht onder
de werkingssfeer van de Dienstenrichtlijn?
Voorschriften inzake ruimtelijke ordening,
die beperkingen opleggen aan detailhandelsbedrijven, kunnen een inbreuk vormen
op de vrijheid van vestiging als bedoeld in
artikel 49 VWEU, zo heeft het Hof van Justitie van de EU herhaaldelijk geoordeeld32.
Echter, over de precieze werkingssfeer van
de Dienstenrichtlijn ten aanzien van het
ruimtelijk ordeningsrecht bestaat onduidelijkheid. De Raad van State heeft dit reeds
onderkend in zijn voorlichting over het ontwerp van de richtlijn.33 Deze onduidelijkheid is ingegeven door overweging 9 van de
preambule van de Dienstenrichtlijn, waarin
het volgende is bepaald: “Deze richtlijn is alleen van toepassing op eisen met betrekking tot
de toegang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit. Deze richtlijn is derhalve niet
van toepassing op eisen zoals verkeersregels,
regels betreffende de ontwikkeling of het gebruik
van land, voorschriften inzake ruimtelijke ordening en stedebouw, en evenmin op administratieve sancties wegens het niet naleven van
dergelijke voorschriften die de dienstenactiviteit
niet specifiek regelen of daarop specifiek van

onderzoek

De Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State heeft zich vooralsnog niet
nadrukkelijk uitgesproken over de vraag of
de Dienstenrichtlijn van toepassing is op
detailhandel31. De Afdeling heeft zich tot op
heden drie keer uitgelaten over ruimtelijke
ordeningsbesluiten in de detailhandelssfeer.
De Afdeling heeft deze zaken eenvoudig
afgedaan door te oordelen dat de richtlijn,
gelet op overweging 9 van de preambule, in
beginsel niet van toepassing is op het ruim-

telijke ordeningsrecht (zie hierna). Het kan
zijn dat hierin het impliciete oordeel besloten ligt dat detailhandel onder de werkingssfeer van de Dienstenrichtlijn valt, omdat
anders niet getoetst hoefde te worden aan
overweging 9 van de preambule. Het kan
ook zo zijn dat de Afdeling aan deze vraag
niet toe hoefde te komen, omdat ruimtelijke
ordeningsregels, ongeacht of het detailhandel betreft, sowieso buiten de richtlijn vallen. Kortom, het standpunt van de Afdeling
omtrent detailhandel is nog niet helemaal
duidelijk. Wel lijkt de hiervoor besproken
uitspraak van de Afdeling over de winkelsluitingverordening erop te duiden, dat de
Afdeling detailhandel in eerste instantie in
de sfeer van het goederenverkeer plaatst en daarom de dienstenrichtlijn niet van toepassing acht op detailhandel.
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De Nederlandse wetgever is er aanvankelijk
vanuit gegaan dat de Dienstenrichtlijn geen
betrekking heeft op detailhandel. Zo wordt
in de Memorie van Toelichting van de Dienstenwet, die strekt ter implementatie van de
Dienstenrichtlijn in de Nederlandse wetgeving, gesteld dat “de verkoop van goederen
aan particulieren in een winkel” - ofwel:
detailhandel - buiten de reikwijdte van de
Dienstenrichtlijn valt.24 Dit standpunt is ook
ingenomen in de lagere rechtspraak.25 Uit
de totstandkoming van het nieuwe artikel
1.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) - waarin kort gezegd is bepaald dat bij
het stellen van regels in een bestemmingsplan of bij het al dan niet verlenen van een
ontheffing van het bestemmingsplan geen
strijdigheid mag ontstaan met artikel 14, lid
5, van de Dienstenrichtlijn - blijkt dat de wetgever inmiddels van mening is veranderd.
In de toelichting op dit artikel wordt detailhandel nadrukkelijk als een dienst in de zin
van de Dienstenrichtlijn aangemerkt.26
Gelet op al deze tegenstrijdige standpunten
verbaast het niet dat ook in de literatuur onenigheid en onduidelijkheid bestaat op dit
punt. Een aantal rechtsgeleerden stelt dat
de Dienstenrichtlijn wel van toepassing is
op detailhandel27; andere rechtsgeleerden
menen dat de richtlijn geen betrekking op
detailhandel heeft;28 en weer andere rechtsgeleerden moeten het antwoord vooralsnog
schuldig blijven29 of moeten erkennen dat
het door hen ingenomen standpunt onzeker is.30
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invloed zijn, maar die de dienstverrichters bij
de uitvoering van hun economische activiteit in
acht dienen te nemen op dezelfde wijze als natuurlijke personen die als particulier handelen”.
De betrokken Nederlandse Ministeries hebben zich, naar aanleiding van bilaterale besprekingen met de Europese Commissie,
op het standpunt gesteld dat voorschriften
in het kader van de ruimtelijke ordening,
zoals bestemmingsplannen en streekplannen, op grond van overweging 9 van de preambule niet getoetst hoeven te worden aan
de Dienstenrichtlijn.34 Dit standpunt wijkt
echter af van het standpunt van de Europese Commissie. Zo wordt in het Handboek
voor de implementatie van de Dienstenrichtlijn over dezelfde overweging 9 van
de preambule opgemerkt: “(…) Dit betekent
dat de Dienstenrichtlijn in algemene zin geen
gevolgen heeft voor bijvoorbeeld verkeersregels,
regels voor ontwikkeling of gebruik van land,
voorschriften inzake ruimtelijke ordening en
stedenbouw of voor bouwnormen. Het is echter
duidelijk dat het enkele feit dat voorschriften
een specifieke benaming krijgen, bijvoorbeeld
voorschriften inzake ruimtelijke ordening, of
dat eisen in algemene zin worden geformuleerd, dus niet specifiek zijn gericht op dienstverrichters, onvoldoende reden is om te zeggen
dat zij niet onder de Dienstenrichtlijn vallen.
In feite moeten de daadwerkelijke effecten van
de desbetreffende eisen worden beoordeeld om
vast te stellen of zij al dan niet algemeen van
aard zijn. Bij de implementatie van de richtlijn
moeten lidstaten dus rekening houden met het
feit dat wetgeving onder de vlag van ‘voorschriften voor ruimtelijke ordening’ of ‘bouwnormen’
eisen kan bevatten waarmee dienstenactiviteiten specifiek worden gereguleerd en die dus
onder de Dienstenrichtlijn vallen. Zo vallen
bijvoorbeeld voorschriften over de maximale
oppervlakte van bepaalde winkelbedrijven,
ook wanneer zij zijn opgenomen in algemene
wetgeving voor ruimtelijke ordening, onder de
verplichtingen van het vestigingshoofdstuk van
de richtlijn.”
In de literatuur worden verschillende opvat-

tingen verkondigd. Een aantal rechtsgeleerden stelt dat ruimtelijke ordeningsaspecten
buiten het werkingsgebied van de richtlijn
vallen.36 Andere rechtsgeleerden sluiten
zich aan bij het standpunt zoals verwoord
in het Handboek voor de implementatie
van de Dienstenrichtlijn37.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State heeft zich tot op heden drie
keer (toevalligerwijs in de detailhandelssfeer) uitgelaten over de toepasselijkheid
van de Dienstenrichtlijn op het ruimtelijk
ordeningsrecht. In alle drie de uitspraken
heeft de Afdeling (onder meer) op basis
van overweging 9 van de preambule een
beroep op de Dienstenrichtlijn afgewezen.38
De Afdeling gaat in deze uitspraken uit van
het rechtsvermoeden dat bij regelingen in
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) uitsluitend ruimtelijke motieven een rol spelen
en dat bestemmingsplannen, die krachtens
de Wro zijn vastgesteld, enkel voorschriften
bevatten die de dienstenactiviteit (detailhandel) niet specifiek regelen of daarop specifiek van invloed zijn. Het is aan de partij
die een beroep doet op de Dienstenrichtlijn
om in het concrete geval het tegendeel aan
te tonen. Dit kan, zo blijkt uit de uitspraken, door aannemelijk te maken dat de desbetreffende planologische regel (of besluit)
niet is ingegeven door overwegingen van
ruimtelijke kwaliteit, maar door economische overwegingen.
De Afdeling lijkt daarmee aan te sluiten bij
het standpunt van de wetgever, zoals verwoord in de Memorie van Toelichting van
de Dienstenwet.39 Onduidelijk is echter hoe
dit standpunt zich verhoudt tot artikel 2 van
de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet40, waarin kort gezegd
is bepaald dat de Dienstenwet, die beoogt
de Dienstenrichtlijn te implementeren in
de nationale wetgeving, van toepassing is
op Wro-besluiten, zoals (regels in) het bestemmingsplan en de ontheffing van het
bestemmingsplan. Onduidelijk is ook hoe
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Ook kunnen kanttekeningen worden geplaatst bij het oordeel van de Afdeling,
dat een planologische regel (of besluit),
die beperkingen stelt aan detailhandel en
die is ingegeven door ruimtelijk relevante
motieven (en niet door economische motieven), geacht wordt de dienstenactiviteit
(c.q. detailhandel) niet specifiek te regelen
of daarop specifiek van invloed te zijn als
bedoeld in overweging 9 van de preambule.
Dit veronderstelt dat er sprake is van een
regeling “die de dienstverrichters (c.q. winkelbedrijven) bij de uitvoering van hun economische activiteiten (c.q. detailhandel) in
acht dienen te nemen op dezelfde wijze als
natuurlijke personen die als particulier handelen”, als bedoeld in overweging 9 van de
preambule. Deze lezing valt te begrijpen in
het geval een gemeente weigert een detailhandelsbestemming toe te kennen aan een
bepaald perceel, zodat in dat geval de oorspronkelijke bestemming (bijvoorbeeld een
agrarische bestemming) generiek, voor een
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Ook overigens kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de overwegingen van de
Afdeling. Heeft de Afdeling het zo bedoeld
dat een planologische regel (of besluit) enkel
op economische overwegingen moet steunen (en in het geheel niet op ruimtelijke
overwegingen), wil de richtlijn van toepassing zijn? Of is daarvoor voldoende dat de
planologische regel (of besluit) mede is ingegeven door economische motieven en mede
door ruimtelijke motieven? Dit is een wezenlijke vraag, omdat planologische en economische motieven veelal met elkaar verweven zijn. In de toelichting op artikel 1.1.2
Bro wordt dan ook opgemerkt: “Inherent
aan ruimtelijke ordening zijn ook economische
afwegingen.”41 Steun voor het eerste standpunt, dat de richtlijn eerst van toepassing
is als er uitsluitend economische motieven
zijn, kan worden gevonden in de toelichting
op artikel 1.1.2 Bro: “(…) dat argumenten van
concurrentiebeperking in het geheel geen rol
mogen spelen bij het stellen van eisen aan de
vestiging van bepaalde detailhandelsbranches.”
Steun voor het tweede standpunt, dat de
richtlijn ook van toepassing is als er behalve
ruimtelijke motieven ook economische
motieven zijn, kan worden gevonden in de

toelichting op artikel 3.1.2, tweede lid, van
het Bro, dat bepaalt dat een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke
ordening regels kan bevatten met betrekking tot branches van detailhandel en horeca. In de toelichting op dit artikellid wordt
opgemerkt: “(…) dat de eisen zullen moeten
worden gemotiveerd vanuit overwegingen van
ruimtelijke kwaliteit en niet louter kunnen zijn
gegrond op argumenten van concurrentiebeperking.”42 Bij dit tweede standpunt werpt zich
ook onmiddellijk de vraag op of de richtlijn
ook van toepassing is op een planologische
regel (of besluit), die klaarblijkelijk en overwegend is gestoeld op economische motieven en slechts in (zeer) ondergeschikte
mate op ruimtelijke motieven. Anders gezegd, kan een bestuursorgaan zich aan de
werking van de richtlijn onttrekken, door
zich te beroepen op flinterdunne ruimtelijke argumenten, terwijl de werkelijke en/of
overwegende beweegredenen economisch
van aard zijn.?
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dit standpunt zich verhoudt met de hiervoor weergegeven passage in het Handboek
voor de implementatie van de Dienstenrichtlijn. Deze passage lijkt erop te duiden
dat een planologische regeling of (besluit)
die bijvoorbeeld beperkingen stelt aan de
maatvoering of te voeren branches van
winkelruimten, onder de werking van de
Dienstenrichtlijn valt, ongeacht of deze beperkingen zijn ingegeven door ruimtelijke
dan wel economische motieven. Dit reeds
vanwege de ‘daadwerkelijke effecten’ die
deze beperkende regels (of besluiten) hebben op de vestigingsmogelijkheden voor
bepaalde detailhandelsbedrijven. Het is dus
de vraag of de Afdeling vooralsnog niet een
te enge uitleg geeft aan de werkingssfeer
van de Dienstenrichtlijn.
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ieder blijft gelden - en niet enkel voor het
winkelbedrijf dat om een detailhandelsbestemming vraagt. Echter, het wordt anders,
indien het bestemmingsplan het perceel
wel voor detailhandel bestemt, maar in de
planregels beperkingen stelt aan de maatvoering en/of branches. Een detailhandelsbestemming wordt per definitie uitgevoerd
door een detailhandelsbedrijf - en niet door
een particulier - zodat in dat geval niet gezegd kan worden dat het planregels betreft
die het detailhandelsbedrijf op dezelfde
wijze in acht dient te nemen als een natuurlijke persoon die als particulier handelt, dit
ongeacht of de regeling is ingegeven door
ruimtelijke dan wel economische motieven. Daarbij komt dat de Dienstenrichtlijn
met inachtneming van de verdragsregels
dient te worden toegepast43 - en dus ook
met inachtneming van de daarop betrekking hebben de jurisprudentie van het Hof
van Justitie van de EU. Zo heeft het Hof van
Justitie geoordeeld “dat het recht om onroerende goederen op het grondgebied van een
andere lidstaat te verkrijgen, te gebruiken of
te vervreemden, het noodzakelijk complement op de vrijheid van vestiging vormt.”44
De vraag is dan ook gerechtvaardigd of het
generiek uitsluiten van het ruimtelijk ordeningsrecht (dat het gebruik van gronden en
bouwwerken reguleert) van de werkingssfeer van de richtlijn wel rechtens houdbaar
is.45 De Afdeling lijkt echter vooralsnog niet
vatbaar voor deze tegenargumenten, zo
blijkt uit de Afdelingsuitspraak van 8 februari 2012.46 In deze bestemmingsplanzaak
achtte de Afdeling de Dienstenrichtlijn niet
van toepassing op een branchebeperkend
planvoorschrift, dat supermarkten onder de
bestemming detailhandel verbiedt, omdat
daaraan ruimtelijk relevante argumenten
ten grondslag lagen.
Is de Dienstenrichtlijn van toepassing op
zuiver interne situaties?
Zelfs indien de Dienstenrichtlijn van toepassing zou zijn op het ruimtelijke orde-

ningsrecht en op detailhandel, dan nog is
het maar de vraag of een (rechts)persoon
zich in een ‘zuiver interne situatie’ kan beroepen op de bepalingen van de richtlijn.
Een zuiver interne situatie is aan de orde
indien de zaak in geen enkel opzicht buiten
het nationale kader treedt47. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een Nederlands
detailhandelsbedrijf zich in een winkelcentrum in Amsterdam wil vestigen. In dat geval zijn de verdragsbepalingen, zoals artikel
49 EU inzake de vrijheid van vestiging, niet
van toepassing, omdat deze geschreven zijn
voor het intracommunautaire verkeer tussen lidstaten. Dit betekent dat (rechts)personen enkel in een grensoverschrijdende
situatie een beroep kunnen doen op deze
rechtsreeks werkende verdragsbepalingen.
Van een grensoverschrijdende situatie is
bijvoorbeeld sprake, indien een detailhandelsbedrijf, dat gevestigd is in een andere
lidstaat, zoals Zweden of Duitsland, zich in
een winkelcentrum in Amsterdam wil vestigen. Het moge duidelijk zijn dat een zuiver interne situatie zich aanzienlijk vaker
in een lidstaat zal voordoen dan een grensoverschrijdende situatie.
Voor zover de bepalingen van de Dienstenrichtlijn in de Nederlandse wetgeving (o.a.
Dienstenwet) zijn omgezet, zijn deze op
grond van de nationale wet van toepassing
op zuiver interne situaties. Echter, lang niet
alle bepalingen in de richtlijn zijn geïmplementeerd in de Dienstenwet. Dit geldt
voor vrijwel alle bepalingen die betrekking
hebben op het vrije verkeer van dienstverrichters, waaronder de hiervoor weergegeven leden van de artikelen 9, 10, 14 en
15 van de richtlijn.48 De wetgever vond het
niet nodig deze bepalingen te implementeren in de Dienstenwet, omdat deze al
deel zouden uitmaken van de Nederlandse
rechtsorde. Enerzijds, omdat de vestigingsbepalingen in de richtlijn zijn gebaseerd op
de rechtstreeks werkende verdragsregels
omtrent de vrijheid van vestiging (artt. 49
e.v. VWEU) en hoofdzakelijk een codificatie
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Dit standpunt van de wetgever behoeft echter enige nuancering. Ten eerste lijkt ten
onrechte te zijn miskend dat (rechts)personen de verdragsbepalingen - en de daarmee samenhangende (strenge) Europese
rechtspraak - slechts kunnen inroepen in
een grensoverschrijdende situatie. Zo heeft
de Afdeling nog recentelijk een beroep op
artikel 49 VWEU door een aantal grondeigenaren (die in het bestemmingsplan een
detailhandelsbestemming voor hun percelen opgenomen wilden zien) afgewezen,
omdat zij geen woon- of vestigingsplaats in
een andere lidstaat dan Nederland hadden51.
Ook komen de nationale algemene beginselen van behoorlijk bestuur qua inhoud en
strekking niet volledig overeen met de Europeesrechtelijke beginselen die in de richtlijnbepalingen zijn gecodificeerd.52 Ook is
twijfelachtig of de vereisten ex art. 10, lid 2,
sub d, f en g, van de richtlijn - de criteria
voor vergunningverlening dienen vooraf
bekendgemaakt, transparant, toegankelijk,
duidelijk en ondubbelzinnig te zijn - al zijn
verankerd in de Nederlandse wetgeving53.
Dit betekent dat rechtszoekenden erbij
gebaat kunnen zijn om zich in een zuiver
interne situatie te kunnen beroepen op de
Dienstenrichtlijn. In dit verband is van belang dat de artikelen 9, 10, 14 en 15 van de
richtlijn voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk lijken te zijn, om voor burgers
rechtstreeks inroepbaar te kunnen zijn bij

de nationale rechter.54
De wetgever heeft - naast de Dienstenwet een nieuw artikel 1.1.2 in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) opgenomen, dit ter
implementatie van artikel 14, lid 5 van de
Dienstenrichtlijn. In artikel 1.1.2 Bro is kort
gezegd bepaald dat bij het stellen van regels
in een bestemmingsplan of bij het al dan
niet verlenen van een ontheffing van het
bestemmingsplan geen strijdigheid mag
ontstaan met artikel 14, lid 5 DR. Dit verbod
om de verlening van een vergunning afhankelijk te stellen van economische criteria of
motieven geldt al onder het nationale ruimtelijke ordeningsrecht. Het is bestendige
Afdelingsjurisprudentie dat de uitoefening
van planologische bevoegdheden, zoals de
vaststelling van een bestemmingsplan, het
verlenen (maar ook het weigeren) van een
vrijstelling van het bestemmingsplan of het
vaststellen van een planologische beleidsregel, gestoeld dient te zijn op ruimtelijk
relevante overwegingen en criteria.55 Met
het toepassen van planologische bevoegdheden mag niet zijn beoogd de concurrentieverhoudingen te reguleren dan wel de
marktpositie van gevestigde bedrijven te
beschermen, omdat dat geen ruimtelijk relevante motieven zijn.56 In de jurisprudentie worden branche- en oppervlaktebeperkingen, waaraan geen ruimtelijke motieven
ten grondslag liggen, dan ook ontoelaatbaar
geacht.57 Dit volgt ook uit artikel 3.1.2, lid 2
Bro, op grond waarvan een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke
ordening (en dus niet omwille van economische overwegingen) regels kan bevatten
met betrekking tot branches van detailhandel en horeca. Voor zover artikel 14, lid 5 DR
aanvullend is ten opzichte van het nationale
recht, omdat via artikel 3, lid 3 DR ook de
strenge Europese jurisprudentie omtrent
de verdragsbepalingen op dit artikellid van
toepassing wordt verklaard, dringt ook hier
weer de vraag op of artikel 14, lid 5 DR mede
betrekking heeft op zuiver interne situaties
of alleen op grensoverschrijdende situaties.
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bevatten van de rechtspraak van het Hof van
Justitie over de wijze waarop de vrijheid van
vestiging moet worden toegepast c.q. uitgelegd.49 Anderzijds, omdat deze richtlijnbepalingen volgens de wetgever al grotendeels
overeenkomen met de nationale algemene
bepalingen van behoorlijk bestuur, die grotendeels in de Algemene wet bestuursrecht
zijn opgenomen, zoals het gelijkheidsbeginsel, de verboden van vooringenomenheid,
détournement de pouvoir en willekeur, het
evenredigheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsbeginsel.50

Real Estate Research Quarterly | april 2012 | 43

PNL12-RERQ1-035-MICHIELVDRIEL.indd 43

27-03-12 16:49

In het laatste geval kan een bestemmingsplan (of ontheffing daarvan), indien en voor
zover dat enkel ziet op een zuiver interne
situatie, reeds daarom niet strijdig zijn met
artikel 14, lid 5 DR.
Kortom, vanuit een oogpunt van individuele
rechtsbescherming kan het van belang zijn
dat de Dienstenrichtlijn mede van toepassing is op zuiver interne situaties. Echter,
ook op dit punt ontbreekt het vooralsnog
aan de nodige duidelijkheid.
In het Handboek voor de implementatie van
de Dienstenrichtlijn wordt gesteld dat de artikelen 9 tot en met 15 over de vrije vestiging
van dienstverrichters betrekking hebben op
“zowel de situatie waarin een dienstverrichter
zich in een andere lidstaat wil vestigen als de situatie waarin een dienstverrichter zich in zijn
eigen lidstaat wil vestigen.”58 Dit duidt erop
dat de Dienstenrichtlijn, voor wat betreft de
vestiging van dienstverrichters, tevens van
toepassing is op zuiver interne situaties.
Het Handboek is echter niet juridisch bindend. Daarentegen kan uit overweging 36
van de preambule van de richtlijn worden
opgemaakt dat de richtlijn enkel van toepassing is op grensoverschrijdende situaties: “Het begrip dienstverrichter dient iedere
natuurlijke persoon te dekken die onderdaan
van een lidstaat is en iedere rechtspersoon die
in een lidstaat een dienstenactiviteit uitoefent
en daarbij gebruik maakt van het recht van
vrijheid van vestiging of het vrij verkeer van
diensten.” Volgens het Hof van Justitie kan
van de vrijheid van vestiging ex artikel 49
VWEU enkel gebruik worden gemaakt in
een grensoverschrijdende situatie - en niet
in een zuiver interne situatie.59
In de literatuur worden verschillende
standpunten verkondigd. Een aantal rechtsgeleerden stelt dat de richtlijnbepalingen
betreffende de vestiging van dienstverrichters enkel van toepassing zijn op grensoverschrijdende situaties;60 andere rechtsgeleerden menen dat deze bepalingen ook
op zuiver interne situaties van toepassing

zijn;61 en weer andere rechtsgeleerden moeten het antwoord vooralsnog schuldig blijven.62
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft
in een recente uitspraak (die geen betrekking had op detailhandel, maar op een
vergunningstelsel voor woningbemiddeling) bewust in het midden gelaten, of de
Dienstenrichtlijn, voor zover deze ziet op de
vrijheid van vestiging, wel van toepassing is
op zuiver interne situaties.63 Dit lijkt erop
te duiden dat de Afdeling nog niet tot een
definitief standpunt is gekomen.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de hoogste
bestuursrechter in Nederland de Dienstenrichtlijn in beginsel niet van toepassing
acht op het ruimtelijk ordeningsrecht en er
bovendien moeite mee lijkt te hebben om
de richtlijn van toepassing te achten op detailhandel en op zuiver interne situaties. De
gezaghebbende literatuur is op al deze punten verdeeld. De verwachting lijkt dan ook
gerechtvaardigd dat de Dienstenrichtlijn
de bestaande mogelijkheden voor de overheid om via het ruimtelijk ordeningsrecht
de detailhandel te reguleren, niet merkbaar
zal beïnvloeden, althans niet zolang het
Hof van Justitie van de EU niet tot een andersluidend oordeel is gekomen. Het kan
echter nog (vele) jaren duren voordat het
Hof van Justitie zich over deze rechtsvragen zal uitspreken. Dit neemt niet weg dat
rechtszoekenden in grensoverschrijdende
situaties mogelijk wel een beroep kunnen
doen op de rechtstreeks werkende verdragsbepalingen. Wie zich met een beroep op het
Europese recht effectief wil verweren tegen
planologische detailhandelsbeperkingen,
zal zich dan ook primair moeten verdiepen
in de verdragsbepalingen over ‘de vier vrijheden’64 en de Europese jurisprudentie die
daarop van toepassing is, zoals het veelbesproken arrest ‘Commissie/Spanje’.65 Dit
betreft echter een onderwerp dat buiten het
bereik van dit onderzoeksartikel valt. Het
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is ten slotte afwachten hoe de Nederlandse
jurisprudentie zich verder zal ontwikkelen
en of de hoogste rechter in deze, het Hof
van Justitie van de EU, zich nog zal uitlaten
over de werkingssfeer en de uitleg van de
Dienstenrichtlijn.
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tijd is geld in de koopwoningmarkt

Asymmetrische informatie en de
verhandelbaarheid van koopwoningen
de nederlandse woningmarkt wordt gekarakteriseerd door een grote mate van informatieasymmetrie en de gevolgen daarvan voor het verkoopproces van huizen
zijn aanzienlijk. de omvang van deze asymmetrie wordt weergegeven door het effect van vraagprijsverlagingen en de tijdsduur dat de woning te koop staat. de consequenties voor het verkoopproces worden gemeten voor de dagelijkse verkoopkansen, de dagelijkse kans dat de woning wordt teruggetrokken van de markt, en de
verwachte transactieprijs. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat de eerste 60 dagen op de
markt zeer belangrijk zijn voor een transactie. Het advies aan verkopers is om onnodige informatieasymmetrie te reduceren door vanaf de eerste dag dat de woning
te koop staat zoveel mogelijk voor de koper relevante informatie in een advertentie
op te nemen, en een realistische vraagprijs vast te stellen.
door dr. Erik R. de Wit

I

n dit artikel wordt verslag gedaan van
een proefschrift over asymmetrische
informatie op de woningmarkt (De Wit,
2011). Informatieasymmetrie doet zich voor
als in een transactie de ene partij over meer
relevante informatie beschikt dan de andere
partij. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat
de partij met de minste informatie de minst
voordelige transactie doet. Op de woningmarkt wordt het verkoopproces van woningen gecompliceerd door asymmetrische
informatie tussen de verkoper en potentiële
kopers over de werkelijke kwaliteit van de
woning. Verkopers hebben een motief om
te beweren dat hun woning van hoge kwaliteit is (om zodoende een hoge verkoopprijs
te verkrijgen), maar potentiële kopers zul-

len op hun hoede zijn voor mogelijke verborgen gebreken aan de woning. Een hoge
mate van heterogeniteit tussen te koop
staande woningen zorgt ervoor dat potentiële kopers een aanzienlijke tijdsduur op
de markt spenderen voordat zij een woning
vinden die voldoende aansluit op hun preferenties. Karakteristiek voor het verkoopproces is een hoge mate van onzekerheid, niet
alleen over de uiteindelijke verkoopprijs,
maar ook over de tijdsduur om het huis te
verkopen, als het huis al verkocht wordt.
De centrale vraag van het verrichte onderzoek is of informatieasymmetrie in de woningmarkt bestaat, en zo ja, wat de omvang
en de gevolgen daarvan zijn. Een grote mate
van informatieasymmetrie is namelijk een
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De rol van de vraagprijs als
signaleringsinstrument
Vraagprijzen zijn niet bindend in de Nederlandse woningmarkt. Verkopers hebben het
recht een bod op de vraagprijs te weigeren.
De vraagprijs is ook geen plafond voor de
verkoopprijs. Men ziet daarom in periodes
van veel vraag naar koopwoningen regelmatig verkoopprijzen die boven de gestelde
vraagprijs liggen. Er is dus geen formele rol
voor vraagprijzen in de koopwoningmarkt.
Dit roept direct de vraag op wat dan een
informele rol voor de vraagprijs zou kunnen
zijn. Immers, als er geen enkele rol voor
vraagprijzen zou zijn, dan zouden deze
simpelweg niet bestaan. Een voor de hand
liggende informele rol voor de vraagprijs
zou die van signaleringsinstrument van
asymmetrische informatie zijn. Niet alle relevante informatie over een te koop staande
woning en de verkoopreden van de verkoper zal uit foto’s en beschrijvingen in een
advertentie te achterhalen zijn. De verkoper
zou het equivalent van de waarde van de
verborgen informatie die hij aan kopers bekend wil maken via de hoogte van de vraagprijs, of een eventuele prijsverlaging, kunnen signaleren. Verkopers kunnen daarmee
ook de zoekkosten voor zowel de verkoper
zelf als voor de potentiele kopers zo laag

onderzoek

Aard van de informatieasymmetrie
in de woningmarkt
Het is algemeen bekend dat verkopers normaal gesproken meer over de eigen woning
weten dan potentiële kopers. Deze asymmetrie zorgt ervoor dat potentiële kopers
op hun hoede zijn voor verborgen gebreken aan de woning, of voor (bij de koper)
onbekende ontwikkelingen van de locatie of
in de regio. Echter, informatieasymmetrie
heeft niet alleen betrekking tot de woning
(of locatie). Ook informatie over de eigenaar heeft invloed op de prijsvorming. Een
eigenaar met tijdsdruk om te verhuizen zal
eerder bereid zijn een lagere verkoopprijs te

realiseren. Dit soort (verborgen) informatie
is dan ook van grote waarde voor potentiële
kopers. Tijddrukkende redenen om te verkopen kunnen bijvoorbeeld een echtscheiding zijn of een baanaanbod in een andere
regio. Ook de waarde van de woning in relatie tot de aankoopprijs en een eventuele
restschuld of overwaarde heeft invloed op
de door de verkoper gestelde vraagprijs.
Verder accepteren eigenaren van leegstaande woningen ook vaak een lagere verkoopprijs aangezien zij wel voor het onderhoud
en de financiering van de woning betalen,
maar niet de woonservices consumeren of
die services via verhuur doorverkopen aan
huurders.
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rem op vlotte handel en snelle doorstroom
in de koopwoningmarkt. Tevens zorgt informatieasymmetrie voor gemiddeld lagere
marktprijzen voor te koop staande woningen. Een precieze empirische meting van
de omvang van informatieasymmetrie in
een zeer grote markt levert een zee van
nieuwe wetenschappelijke kennis op over
de werking van de koopwoningmarkt. Het
maatschappelijk belang van de centrale
vraagstelling is echter niet minder relevant.
Woningmarkten zijn nauw verbonden met
arbeidsmarkten. Een rem op de doorstroom
in de woningmarkt zorgt voor een rem in de
doorstroom op de arbeidsmarkt. Belemmeringen van de verhandelbaarheid van koopwoningen brengen grote schade toe aan de
economische welvaart van Nederland.
Het artikel is verder als volgt opgezet. De
aard van de informatieasymmetrie en de rol
van de vraagprijs in de huizenmarkt komen
eerst aan bod. Vervolgens worden empirisch toetsbare stellingen geformuleerd aan
de hand van een theoretisch kader. Hierna
wordt aandacht besteed aan het geavanceerde econometrisch model en de data. De
resultaten van de analyse zullen besproken
worden aan de hand van de beschreven stellingen. De conclusies en aanbevelingen van
het onderzoek volgen in de slotbeschouwing.
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mogelijk houden. Iedere inspectie van een
te koop staande woning is namelijk duur.
De verkoper zal tijd vrij moeten maken om
de potentiele koper de woning te tonen (en
dus loon of vrije tijd op moeten geven) of
een makelaar in moeten huren. De potentiele koper zal ook tijd voor de bezichtiging
vrij moeten maken en daarbovenop nog een
investering in reistijd en reiskosten moeten
maken. De verkoper kan zijn gemaakte
zoekkosten van de ontvangen verkoopprijs
aftrekken om tot een ‘netto verkoopprijs’ te
komen en de koper kan zijn gemaakte zoekkosten bij de betaalde aankoopprijs optellen
om tot een ‘netto aankoopprijs’ te komen.
Een koper zal op basis van de advertentie
en de vraagprijs een inschatting maken of
de inspectie tot een succes (een koop) zal
leiden. Een kwalitatief goede en advertentie
met relevante informatie over de te koop
staande woning is dus van grote waarde
voor zowel de verkoper als potentiële kopers. Op deze manier worden inspecties
vermeden die waarschijnlijk niet tot een
koop zullen leiden en worden de zoekkosten voor alle partijen zo laag mogelijk gehouden. Een minimaal vereiste voor een
goede advertentie is dat deze in ieder geval alle voor de koper relevante informatie
moet bevatten die niet uitsluitend door een
inspectie naar de potentiële koper gecommuniceerd kan worden.
Theoretisch kader en stellingname
Het bovenstaande beschrijft enkele aspecten van het theoretisch kader. Het navolgende bouwt voort op de theorie van Olsen,
Taylor en Lazear over de relatie tussen het
verkoopproces en asymmetrische informatie op de woningmarkt. Vervolgens worden
de empirische voorspellingen uit de theorie
beknopt weergegeven.
In Olsen (1969) wordt een gezaghebbend
model voor de woningmarkt beschreven.
Het model gaat uit van symmetrische informatie en perfecte concurrentie op de

woningmarkt. Aangezien alle marktparticipanten in dit model over dezelfde informatieset beschikken, en de waarde van
woningen kennen, zijn vraagprijzen overbodig. Dit leidt tot de volgende test: Vraagprijsveranderingen hebben alleen invloed
op uitkomsten in de woningmarkt (zoals
verkoopprijs, verkooptijd of terugtrekking)
als er informatieasymmetrie in de woningmarkt is.
Taylor (1999) stelt dat kopers op de woningmarkt denken dat er kwalitatief iets mis
is met woningen die relatief lang te koop
staan. Hij verwacht dan ook dat de verkoopkans zal dalen naarmate een woning langer
te koop staat. Ook zal de verwachte verkoopprijs afnemen. Men noemt dit het ‘stigma
effect’. Voor sommige woningen die lang te
koop staan heeft de eigenaar de pech gehad
dat er toevallig geen geïnteresseerde koper
langs is geweest. Bij andere lang te koop
staande woningen kan er daadwerkelijk iets
mis zijn met de kwaliteit van de woning in
verhouding tot de vraagprijs. Eigenaren van
lang te koop staande woningen waar niets
mis mee is, zullen eerder geneigd zijn de
woning van de markt te halen in plaats
van de woning beneden de daadwerkelijke
waarde te verkopen. Men verwacht dus ook
een toename in de kans op een terugtrekking van de markt naarmate de woning langer te koop staat.
Lazear (1986) stelt dat verkopers onzeker
zijn over de door kopers gemaakte waardering voor de woning. Deze onzekerheid
zorgt ervoor dat verkopers eerst met een
hoge vraagprijs starten en deze prijs laten
zakken naarmate zij via interactie met potentiële kopers meer leren over de (des)interesse in de woning.
Het voorraad-stroom model van Coles en
Smith (1998) voorspelt een scherpe daling in de dagelijkse verkoopkans van een
woning op het moment dat de woning is
afgewezen door de gehele huidige, grote
voorraad potentiële kopers. Na deze gebeur-
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De dataset
De dataset is door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) beschikbaar gesteld en beslaat de periode 1985-2007. Voor
iedere woning is een rijke set aan karakteristieken beschikbaar en uitgebreide infor-

onderzoek

Samenvattend formuleren wij nu op basis
van de hiervoor beschreven theoretische literatuur de volgende vier stellingen:
I. Een verlaging van de vraagprijs zal leiden tot een toename in de dagelijkse
verkoopkans en een afname in de verwachte verkoopprijs.
II. Naarmate een woning langer te koop
staat zal (ceteris paribus) de dagelijkse
kans dat de woning wordt verkocht afnemen, de dagelijkse kans dat de woning door de verkoper van de markt
wordt teruggetrokken toenemen, de
dagelijkse kans dat de verkoper de
vraagprijs verlaagt toenemen en de
verwachte verkoopprijs zal afnemen.
III. Het directe (initiële) effect van een
hogere initiële vraagprijs is een hogere verwachte verkoopprijs voor de
woning. Echter, hoe hoger de verkoper
de initiële vraagprijs voor de woning
stelt, hoe lager de dagelijkse kans op
verkoop zal zijn. Bij een hogere initiële
vraagprijs zal de dagelijkse kans dat de
verkoper de vraagprijs zal verlagen ook
hoger zijn. Doordat de kans op een
langere tijd op de markt en een vraagprijsverlaging toenemen, drukken
deze beide effecten de uiteindelijke
verwachte verkoopprijs. Het totale effect van een hogere initiële vraagprijs
zal dus een lagere verwachte verkoopprijs zijn.
IV. De dagelijkse kans op een verkoop van
de woning zal plotseling scherp dalen
nadat de woning niet verkocht is in de
initiële korte periode nadat de woning
op de markt is gebracht.

Het empirisch model
Het empirisch model is een “timing-of-events
duration model with competing risks, dependent heterogeneity and flexible duration dependence” (De Wit, 2011). Hiermee kunnen
de dagelijkse kansen op verkoop, terugtrekking van de markt en vraagprijsverlaging gelijktijdig geschat worden. Deze kansen zijn
allen afhankelijk van de eigenschappen van
de woning en de locatie. Verder beïnvloedt
de gestelde initiële vraagprijs deze kansen.
Een vraagprijsverlaging beïnvloedt de dagelijkse kans op verkoop en terugtrekking van
de markt. Verder worden de genoemde kansen ook beïnvloedt door de tijd dat de woning al te koop staat. Dit wordt duurafhankelijkheid genoemd. Daarbij zijn de kansen
zelf, en het gemodelleerde duurafhankelijkheidpatroon ook nog gecorrigeerd voor kalendertijdeffecten, waardoor de resultaten
gecorrigeerd kunnen worden voor over de
tijd heen veranderende marktomstandigheden op de Nederlandse woningmarkt.
In een extra variant van het model worden
verkoopprijzen simultaan met de hiervoor
genoemde kansen gemodelleerd. Aangezien het model veel rekenkracht vereist, is
er gebruik gemaakt van een supercomputer en parallelle programmeertechnieken
om de resultaten te verkrijgen. Het model
is niet om esthetische redenen ingewikkeld gemaakt. Er dient voor een grote verscheidenheid aan invloeden gecorrigeerd
te worden om een zuivere schatting van de
te meten effecten te kunnen maken. Eenvoudigere modellen zullen onzuivere schattingen opleveren waaraan geen conclusies
verbonden kunnen worden. De algemeen
bekende regel dat snel en goedkoop gelijk is
aan duurkoop gaat ook op voor onderzoek.
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tenis (initiële verkoopperiode) kan de woning namelijk alleen nog verkocht worden
aan de stroom nieuwe potentiële kopers die
de markt betreedt. Aangezien deze stroom
aanzienlijk kleiner is dan de voorraad verwachten wij dus een plotselinge scherpe daling in de dagelijkse verkoopkans.
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TAbel 1 ▶ dataset met te koop staande woningen 1985 - 2007
Aantal te koop gezette woningen
Aantal verkocht
Aantal teruggetrokken
Aantal nog te koop op 31-12-2007

1.820.022
1.567.591
174.004
78.427

Gemiddelde vraagprijs
Gemiddelde verkoopprijs

€ 200.802
€ 179.474

Gemiddelde tijd tot verkoop
Gemiddelde tijd tot terugtrekking van de markt

87 dagen
200 dagen

de gemiddelde Vraagprijs is oVer alle te koop geZette woningen genomen. de gemiddelde
Verkoopprijs is oVer alle VerkoCHte woningen genomen.

matie over de kwaliteit en de locatie. Voor
de periode 2005-2007 is ook informatie
over vraagprijsverlagingen beschikbaar. Enkele beschrijvende statistieken voor de database voor de periode 1985-2007 en 20052007 zijn in Tabel 1, respectievelijk Tabel 2
opgenomen.1
In de analyse wordt ook de invloed van de
initiële vraagprijs opgenomen. Dit wordt
gedaan door van de werkelijke initiële
vraagprijs een hedonische schatting voor

de initiële vraagprijs af te trekken (beide
prijzen in log-waarden).2 De vraagprijspremie geeft ons een indicatie of de werkelijke
vraagprijs hoog dan wel laag ligt. Deze methode is identiek aan Merlo en Ortalo-Magné (2004).
Resultaten empirisch onderzoek
Tabel 3 geeft een overzicht van enkele belangrijke parameterschattingen van het effect van vraagprijsverlaging en een hogere

TAbel 2 ▶ dataset met te koop staande woningen 2005 – 2007
Aantal te koop gezette woningen
Aantal verkocht
Aantal teruggetrokken
Aantal nog te koop op 31-12-2007
Gemiddelde vraagprijs
Gemiddelde verkoopprijs
Aantal initiële vraagprijsverlagingen
Gemiddelde initiële vraagprijsverlaging

498.369
369.611
51.092
77.666
€ 274.367
€246.614
101.896
5,5%

de gemiddelde Vraagprijs is oVer alle te koop geZette woningen genomen. de gemiddelde
Verkoopprijs is oVer alle VerkoCHte woningen genomen. Uit de taBel is op te maken dat 20%
(101.896 / 498.369) Van de Verkopers de Vraagprijs in de periode 2005-2007 HeeFt Verlaagd. de nVm
maakte reCent Bekend dat in Het laatste kwartaal Van 2011 Voor 42% Van de te koop staande
woningen de Vraagprijs was Verlaagd.
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TAbel 3 ▶ gesCHatte parameters 2005 – 2007 Voor Het eFFeCt
Van VraagprijsVerlaging en Vraagprijspremie
DAgelijkse kAns
veRkoop

DAgelijkse kAns op
TeRugTRekking vAn
De mARkT

DAgelijkse kAns
op veRlAging
vRAAgpRijs

Effect verlaging
vraagprijs

0,606

(0,026)

0,366

(0,075)

N.v.t.

Vraagprijspremie

-0,632

(0,031)

0,106

(0,076)

0,228

Additionele
controle variabelen

Ja

Waarnemingen

498.369

Ja

(0,057)

Ja

notaBene: de Vraagprijspremie is de log waarde Van de Vraagprijs min een HedonisCHe sCHatting Voor de log waarde Van de Vraagprijs Voor de desBetreFFende woning. de standaard
errors staan tUssen Haakjes.
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met Lazear (1986) en Stelling III bevestigt.
Uit het onderzoek blijkt verder dat de dagelijkse verkoopkansen, terugtrekkansen, en
kansen op vraagprijsverlaging over de tijd
variëren (De Wit, 2011).
De Figuren 1 – 3 laten het (gemiddelde) effect zien van de tijd dat de woning op de
markt te koop staat voor de dagelijkse kansen op verkoop, terugtrekking van de markt
en vraagprijsverlaging. Niet de geschatte
parameters voor deze kansen, als functie van het aantal dagen dat de woning te
koop staat, zijn in deze figuren opgenomen,
maar de verandering in de kansen ten opzichte van de eerste dertig dagen dat de woning op de markt stond.
In Figuur 1 is te zien dat voor de periode
1985-2007 de dagelijkse verkoopkans daalt
naarmate de woning langer te koop staat,
hetgeen de verwachting van Stelling II bevestigt. Voorts is ook te zien dat het effect
groot is: de dagelijkse verkoopkans is na 2
jaar gehalveerd. Dit duidt op een grote mate
van asymmetrische informatie in de Nederlandse woningmarkt. Figuur 1 laat ook zien
dat voor de periode 1985-2007 de dagelijkse

onderzoek

vraagprijspremie.
Vraagprijsverlagingen
hebben een economisch en statistisch significant effect op de dagelijkse verkoopkans
en de dagelijkse kans op terugtrekking. Een
gemiddelde vraagprijsverlaging van 5,5% in
de periode 2005-2007 leidt tot een toename
van [exp(0,606)-1] x 100% = 83% in de dagelijkse kans op verkoop. Ook de dagelijkse
kans op terugtrekking neemt toe, namelijk
met [exp(0,366)-1] x 100% = 44%. De totale
kans op een verlating van de markt van de
woning neemt dus sterk toe (door dan wel
verkoop of terugtrekking). Het is echter belangrijk te constateren dat de relatieve kans
op een verkoop sterker toeneemt in verhouding tot de kans op een terugtrekking.
Stelling I is hiermee bevestigd. Vraagprijsverlagingen hebben een aanzienlijk effect
op uitkomsten in de woningmarkt en dit is
een sterk bewijs voor de aanwezigheid van
asymmetrische informatie.
Verder kan men in Tabel 3 zien dat een hogere vraagprijspremie leidt tot een lagere
dagelijkse verkoopkans. Een hogere vraagprijspremie leidt ook tot een hogere kans op
een vraagprijsverlaging wat overeenkomt

Real Estate Research Quarterly | april 2012 | 53

PNL12-RERQ1-048-ERIKDEWIT.indd 53

27-03-12 16:49

FiguuR 1 ▶ aFname Verkoopkans naarmate de woning langer
te koop staat 1985 - 2007
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verkoopkans vrijwel niet verandert gedurende de eerste 60 dagen dat de woning
op de markt staat, en daarna scherp daalt.
Dit komt overeen met de voorspelling van
het voorraad-stroom model van Coles en
Smith (1998). De interpretatie is dat als na
60 zestig dagen de woning niet verkocht is,
de huidige voorraad potentiële verkopers de
woning blijkbaar niet heeft willen kopen en
de woning alleen nog verkocht kan worden
aan een individu uit de veel kleinere stroom
potentiële kopers die daarna de markt betreedt. Aangezien deze stroom kleiner is
dan de voorraad neemt de dagelijkse verkoopkans abrupt af. Deze bevinding bevestigt Stelling IV.
Uit Figuur 2 valt op te maken dat voor de
periode 1985-2007 de dagelijkse kans op
een terugtrekking van de markt sterk toeneemt naarmate de woning langer te koop
staat (Stelling II). De dagelijkse kans op een
terugtrekking van de markt is na 1 jaar meer
dan verdubbeld.
Uit Figuur 3 blijkt dat de dagelijkse kans op

een vraagprijsverlaging enorm toeneemt
naarmate de woning langer te koop staat (11
keer zo groot na 180 dagen). Dit resultaat
komt overeen met Lazear (1986) en Stelling
II. Verkopers laten de vraagprijs zakken
naarmate zij over de tijd heen meer leren
over de desinteresse van potentiële kopers
in de woning.
In aanvulling op bovenstaande resultaten is
in Tabel 4 een selectie van de resultaten van
een gevoeligheidsanalyse weergegeven.
Een interessante bevinding is dat de gebeurtenis op zichzelf van een vraagprijsverlaging
een veel sterker effect op de dagelijkse verkoopkans blijkt te hebben in vergelijking
met de grootte van de vraagprijsverlaging.
Dit wordt als volgt geïllustreerd. In Tabel 4a
komt het totale effect van een gemiddelde
vraagprijsverlaging van 5,5% op de verkoopkans uit op 0,506+(2,27 x 0,055)=0,63, wat
ongeveer gelijk is aan de eerder geschatte
0,606 voor het basismodel in Tabel 3. Hieruit volgt dat 80% (0,506/0,63) van het totale effect van een vraagprijsverlaging ver-
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FiguuR 2 ▶ toename kans op terUgtrekking Van de markt naarmate
de woning langer te koop staat 1985 - 2007
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service

In Tabel 4b is ook een gevoeligheidsanalyse
voor het moment van de vraagprijsverlaging
opgenomen. Aan de met de tijd-op-de-markt
toenemende waarden voor de coëfficiënten
is te zien dat latere vraagprijsverlagingen
een sterker effect hebben op de dagelijkse
verkoopkansen. Voor de dagelijkse kans op
een terugtrekking van de markt is dit effect
omgekeerd. Latere vraagprijsverlagingen
hebben een zwakker effect op de dagelijkse
kans op een terugtrekking van de markt.
De robuustheid van het basismodel is getest met verschillende modelvarianten. De
geschatte coëfficiënten voor de kansen op
verkoop en terugtrekking van de markt blijken zeer weinig te verschillen met het basismodel en bevestigen de bovengenoemde
bevindingen.

onderzoek

klaard kan worden door de gebeurtenis van
een vraagprijsverlaging en de overige 20%
door de grootte van de vraagprijsverlaging.
Deze resultaten duiden erop dat kopers
een vraagprijsverlaging voornamelijk interpreteren als een signaal dat de verkoper
de onderhandelingsruimte heeft vergroot
en bereid is een lagere verkoopprijs te accepteren dan voorheen het geval was. Deze
bereidheid bij de verkoper kan bijvoorbeeld
het gevolg zijn van veranderde persoonlijke
omstandigheden, of dat de verkoper na desinteresse van kopers het inzicht kreeg dat
de oorspronkelijke vraagprijs te hoog lag.
Verder blijkt uit de resultaten dat het effect
van de grootte van de vraagprijsverlaging wel
significant van invloed is op de dagelijkse
verkoopkans, maar niet op de dagelijkse
kans op een terugtrekking van de markt.
Voor deze laatste kans (met coëfficiënt
-0,164) is het gemeten effect niet statistisch
significant.

slotbeschouwing
Tabel 5 geeft een praktisch overzicht van de
gevonden effecten. De lezer moet zich er

Real Estate Research Quarterly | april 2012 | 55

PNL12-RERQ1-048-ERIKDEWIT.indd 55

27-03-12 16:49

FiguuR 3 ▶ toename kans op Verlaging Van de Vraagprijs naarmate
de woning langer te koop staat 2005 - 2007
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wel van bewust zijn dat het hier om directe
effecten gaat. Bijvoorbeeld een vraagprijsverlaging leidt tot een afname in de verwachte
verkoopprijs, maar ook tot een toename in
de dagelijkse verkoopkans wat weer leidt tot
een toename in de verwachte verkoopprijs
(het indirecte effect). Alleen als de vraagprijsverlaging de tijd op de markt reduceert met
meer dan 143 dagen zal het indirecte effect
domineren.3
Een eerste conclusie is dat de Nederlandse
woningmarkt gekarakteriseerd wordt door
een aanzienlijke mate van asymmetrische
informatie. Dit komt klaarblijkelijk naar
voren uit de gekwantificeerde effecten van
vraagprijsverlagingen en toename in tijdop-de-markt op de verhandelbaarheid en
prijsvorming in de woningmarkt. De gemiddelde vraagprijsverlaging van 5,5% in

de periode 2005-2007 leidde tot een toename in de dagelijkse verkoopkans van 83%
en een toename in de dagelijkse kans op
terugtrekking van de markt van 44%. Hierbij neemt de kans op een verkoop sterk toe
in verhouding tot de kans op een terugtrekking.
Uit Figuur 1 en Tabel 5 is op te maken dat
een langere tijd op de markt tot een scherpe
daling in de dagelijkse verkoopkans leidt.
Na twee jaar is de dagelijkse verkoopkans
gehalveerd. Potentiële kopers zien een lange tijd op de markt als een signaal van inferieure kwaliteit. Verder blijkt uit Figuur 1 dat
de eerste 60 dagen op de markt zeer belangrijk zijn. Na deze eerste 60 dagen begint de
dagelijkse verkoopkans namelijk sterk te
dalen. Dit komt overeen met het theoretisch
voorraad-stroom model van Coles en Smith
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TAbel 4 ▶ geVoeligHeids analYses Voor Het eFFeCt
Van VraagprijsVerlaging
Dagelijkse kans verkoop

Dagelijkse kans op
terugtrekking van de markt

4A. inTeRACTie vRAAgpRijsDummY meT gRooTTe vAn De pRijsveRlAging
Effect prijsverlaging
Interactie met grootte prijsdaling

0,506
2,270

(0,025)
(0,290)

0,370
-0,164

(0,060)
(0,600)

(0,032)
(0,026)
(0,034)

0,650
0,330
0,150

(0,076)
(0,060)
(0,072)

4b. momenT vAn pRijsveRlAging
< 60 dagen
60 – 182 dagen
> 182 dagen

0,464
0,649
0,762

de standaard errors staan tUssen Haakjes

pers en makelaars is om het deel van de informatieasymmetrie dat onnodig is zoveel
mogelijk te reduceren door vanaf de eerste
dag dat de woning te koop staat zoveel mogelijk voor de koper relevante informatie in
een kwalitatief goede advertentie op te nemen. Ook de initiële vraagprijs dient men
op een realistisch niveau vast te stellen. Te
hoge vraagprijzen leiden vaak tot zowel een
langere tijd op de markt als vraagprijsverlagingen, en deze effecten leiden weer tot

onderzoek

(1998). Uit Figuur 2 blijkt dat een toename
in de tijd dat de woning te koop staat, tot een
grote stijging leidt in de kans dat de woning
van de markt wordt teruggetrokken. Na één
jaar is de dagelijkse kans op een terugtrekking van de markt ruim verdubbeld. Ook
leidt een toename in het aantal dagen op de
markt tot een zeer sterke stijging in de dagelijkse kans op een vraagprijsverlaging. Na
een half jaar is de kans op een vraagprijsverlaging verelfvoudigd. Het advies aan verko-

TAbel 5 ▶ praktisCH oVerZiCHt Van de geVonden direCte eFFeCten
DAgelijkse kAns DAgelijkse kAns
op veRkoop
op TeRugTRekking vAn
De mARkT

veRWACHTe
veRkooppRijs

Neemt sterk toe

Neemt sterk af

Neemt sterk toe

Neemt af

Neemt toe
N.v.t.

Neemt af
Neemt zeer
sterk toe

Geen effect
Neemt toe

Neemt toe*
Neemt af

service

Toename in het aantal
dagen op de markt
Hogere initiële vraagprijs
Vraagprijs verlaging

DAgelijkse kAns
op vRAAgpRijsveRlAging

* opmerking: Het direCte eFFeCt Hier is een toename in de VerwaCHte Verkooppprijs. eCHter,
aangeZien een Hogere Vraagprijs tot een langere tijd op de markt en een Hogere kans op
een VraagprijsVerlaging leidt en deZe de VerwaCHte Verkoopprijs drUkken Zal Het gemiddeld
totale eFFeCt een lagere VerwaCHte Verkoopprijs Zijn.
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oveR De AuTeuR
Dr. erik R. de Wit promoveerde in september 2011 aan de Universiteit van
amsterdam op het proefschrift “liquidity and price discovery in real estate assets”. een exemplaar van het
proefschrift (digitaal of hard copy) is
kosteloos te verkrijgen via de website
erikrdewit.org. grote dank van de auteur
gaat uit naar de nVm en de asre voor
het beschikbaar stellen van de dataset.

voeTnoTen
1 Het aantal nog te koop staande woningen op 31-12-2007 verschilt tussen de beide tabellen omdat in tabel 2 de dataset
ook gescreend is op de aangepaste/verlaagde vraagprijs en in tabel 1 niet.
2 de log lineaire hedonische regressie voor het vraagprijsmodel wordt op afzonderlijke jaren toegepast met maandelijkse
tijddummies. een uitgebreide set van hedonische karakteristieken is in het model opgenomen.
3 Zie tabel 4c voor de hiervoor gebruikte coëfficiënten 0,308/0,00216 ≈ 143.
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Real Estate Research Quarterly (RERQ) signaleert nieuwe ontwikkelingen
in wetenschapsgebieden die relevant zijn voor de vastgoedsector: economie,
sociale geografie, bouwkunde, planologie maar ook bijvoorbeeld bestuurskunde.
De uitgave biedt een podium voor onderzoek, analyses en discussies die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de vastgoedsector.
Voor de editie van JULI 2012 roept de redactie auteurs op rond het thema:

Woningcorporaties: toekomst,
taken en toezicht

Kortom, wij verwelkomen elke bijdrage die
ingaat op de toekomst, taken en het toezicht
van woningcorporaties en stellen daarbij als
belangrijkste randvoorwaarde dat uw artikel
gebaseerd is op onderzoek onder of over
woningcorporaties.
Auteurs die een bijdrage willen leveren, kunnen voor 20 april 2012 een korte opzet van
het artikel inzenden. Het concept artikel
dient uiterlijk 16 mei en het definitieve artikel dient uiterlijk 8 juni binnen zijn bij de
redactie.
Behalve artikelen over het thema, is het ook
altijd mogelijk om buiten het thema artikelen in te sturen. De bijdrage moet zijn gebaseerd op wetenschappelijk of toegepast
onderzoek.

service

Real Estate Research Quarterly nodigt u dan
ook van harte uit om bij te dragen aan inzicht in ontwikkelingen en uitdagingen in
de woningcorporatiesector. Bijdragen kunnen bijvoorbeeld gaan over:
- strategieën die corporaties volgen om in
te spelen op de actuele uitdagingen;
- manieren waarop het toezicht op en legi-

timiteit van handelen van corporaties kan
worden verbeterd;
- hoe kan de overheid regelgeving rondom
woningcorporaties aanpassen om bij te
dragen aan een beter werkende woningmarkt;
- welke inspiratie er in het buitenland is op
te doen voor woningcorporaties.

onderzoek

Er is een doorlopend debat over de toekomst van woningcorporaties. Incidenten
bij woningcorporaties, waaronder fraudegevallen, verliezen bij projectontwikkeling
en hoge salarissen van bestuurders wakkeren het vuur onder dit publieke debat met
enige regelmaat aan. Dergelijke situaties
geven mede aanleiding tot de roep om aanscherping van het toezicht en aanpassing
van het corporatiebestel. Ook economen
zetten vraagtekens, met name bij de exploitatie door woningcorporaties. Hoe efficiënt
is het bijvoorbeeld om grote delen van de
woningvoorraad onder de markthuur te exploiteren? Tegelijkertijd is er een grote opgave voor woningcorporaties om tegemoet
te komen aan een veranderende vraag, hun
woningvoorraad te verduurzamen en bij te
blijven dragen aan leefbaarheid van buurten. En dit alles onder moeilijkere financieel-economische omstandigheden.
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Literatuurlijst
Toolkit duurzame winkelcentra voor
ontwikkelaar, belegger en retailer
M. van Hulzen. – Boxtel, 2011. - ISBN 97894-6104-017-6
De verduurzaming van winkelvastgoed is
een regelmatig onderwerp bij ontwikkelaars, beleggers en retailers. De wettelijke
eisen voor winkels op het gebied van energieprestatie zijn sinds 2009 verscherpt.
Winkelcentra moeten een onderscheidende
belevingskwaliteit realiseren om de concurrentie met internetwinkels aan te gaan.
Ook vanuit maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap, flexibel inspelen op
nieuwe ontwikkelingen en vanuit economisch perspectief moeten winkelcentra zich
duurzaam verder ontwikkelen. Om concrete
oplossingen te bieden is de Toolkit Duurzame Winkelcentra, een handleiding voor
duurzaamheidsmaatregelen, aansluitend
bij de benadering People, Planet, Profit.
Geschikt voor ontwikkelaars, beleggers, retailers en gemeentes. De Toolkit sluit aan
bij BREEAM-NL, een complete en gecertificeerde methodiek voor het meten van de
duurzaamheid van gebouwen. Voor diverse
winkelcentra zijn energieconcepten bedacht
die vertaald zijn in energiebesparing, EPC
en kosten-baten overzichten. De aanwezigheid van supermarkten is van invloed op het
energieconcept en krijgt speciale aandacht.
Het verminderen van het energieverbruik
heeft grote invloed op de score en is een belangrijke component in het verduurzamen
van winkelvastgoed.
De zelfstandige ondernemer in binnenstedelijke planmatige winkelcentra: een
lust of een last.
B.M. Bakker, - Den Haag, 2011
Onderzoek naar de concurrentiepositie van
de zelfstandige ondernemer in het centraal

winkelgebied. Gekeken is naar meerwaarde
voor ontwikkelaars en beleggers van zelfstandige ondernemingen in binnenstedelijke centra. Naast de traditionele factoren als
markt, locatie en gebouwkenmerken blijkt
de branche- en huurdersmix een belangrijke
huurprijs beïnvloedende factor te zijn in de
onderzochte Nederlandse planmatige winkelcentra. De hoofdbranches Mode & Luxe
en Persoonlijke verzorging kunnen worden
getypeerd als de core hoofdbranches, die de
hoogste huurprijzen per vvo betalen. Ook
het type retailer blijkt een duidelijke invloed
uit te oefenen op de huurprijs: zelfstandige
ondernemers blijken een significant lagere
huurprijs per m² te betalen dan de gevestigde winkelketens. Consumentenonderzoek
heeft getoond dat de aanwezigheid van zelfstandige ondernemers belangrijk wordt geacht bij het bezoeken van het winkelgebied
en dat zij mede bepalend zijn voor de sfeer
en gezelligheid in een binnenstad. Men is
bereid extra te betalen voor service en de diversiteit van het winkelaanbod is belangrijker dan de prijs. Hoewel ontwikkelaars en
beleggers het belang van de ‘couleur locale’
erkennen, kiezen zij in de praktijk veelal
toch voor de winkelketen. Scriptie in het kader van de MSRE-opleiding, jaargang 2011,
aan de Amsterdam School of Real Estate.
Outperformance van huurgroei bij winkelvastgoed: is er sprake van outperformance
van de huurgroei ten opzichte van de inflatie
bij Nederlands winkelvastgoed
R.N. Haasbroek, - Amsterdam, 2011
Onderzoek naar de performance van de
huurprijsstijging ten opzichte van de inflatie en de relatie tussen huurgroei en economische groei, met gebruikmaking van gegevens van een database van de IPD/ROZ voor
de periode 1995-2008. Hierin zijn voor het
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Werk aan de winkel? huurrecht middenstandsbedrijfsruimte : onderzoek naar het
functioneren van een wettelijk stelsel
R. Visser, - Amsterdam, 2009
Onderzoek naar het functioneren van het
huurrecht voor middenstandsbedrijfsruimte. In de huidige wetgeving functioneert
vaak onvoldoende in de verhouding van de
huurder en de verhuurder in de praktijk. Er
is speciale aandacht voor Huurbeëindiging,
Huurprijzen, Renovatie en Indeplaatsstelling. Bekeken wordt of het huurrecht nog in
een behoefte voorziet. Dat geldt vooral voor
de economisch zwakke huurders. Aanbevolen wordt het huurrecht te herzien tot een liberaler stelsel met meer ruimte voor marktwerking en flexibiliteit. Het stelsel voor
middenstandsbedrijfsruimte moet wellicht
worden samengevoegd met het stelsel voor
de overige bedrijfsruimte. Op de korte termijn wordt voorgesteld huurprijsherziening
aan de markthuur te realiseren en voorzieningen te treffen ten aanzien van omzethuur in relatie tot huurprijsherziening en
indeplaatsstelling. Tevens wordt gesteld dat
het huidige wettelijke stelsel flexibiler is dan
marktpartijen onderkennen. Scriptie MREopleiding, jaargang 2007-2009, aan de Amsterdam School of Real Estate

onderzoek
service

De (be)weging van de retailer
D.H.H. van Vilsteren, - Amsterdam, 2010
Een vastgoedeigenaar wil inzicht hebben in
de afweging van de retailer in een stedelijk
winkelcentrum die de verhuisbeslissing van
de retailer vormt. De retailer kijkt naar de
onderliggende factoren van zijn omzetpotentie. De vastgoedeigenaar van bestaand
vastgoed kijkt naar het effect op bezoekersaantallen, leegstand en (vestigings)keuzes
van andere retailers van de verhuizing van
een retailer naar een ander winkelcentrum.
De motieven van de retailer zijn door middel van hypotheses getoetst aan een onderzoeksgroep. Hieruit zijn enkele instrumenten gehaald die succesvol kunnen zijn voor
een vastgoedeigenaar om zijn huurder te
behouden. Genoemd zijn: een actieve benadering door de vastgoedeigenaars naar de
huurders; inspringen op ontwikkelingen in
het winkelcentrum qua actief beleid en qua
lange termijn visie; incentives bieden aan
de verhuurder in de vorm van een investeringsbijdrage; parkeergelegenheid onder-

zoeken en creëren; selectief bepaalde huurders (spilfiguren) aantrekken. Masterthesis
( scriptie ) in het kader van de MSRE-opleiding, jaargang 2010, aan de Amsterdam
School of Real Estate.
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onderzoek zesennegentig locaties en tien
soorten winkelvastgoed onderscheiden. Uit
het onderzoek blijkt dat in de onderzochte
periode over het algemeen sprake is van een
outperformance van de huurgroei ten opzichte van de inflatie voor de winkels binnen
geheel Nederland. Bekeken per regio komt
deze outperformance niet naar voren. De
gemiddelde huurgroei lag 28% hoger dan
de gemiddelde inflatie. Er kan geen locatie
worden aangewezen waar een belegger mogelijk meer direct rendement zou kunnen
behalen. De typen Hoofdwinkelgebied-klein
en Kernverzorgend centrum-groot steken
gunstig af bij de andere soorten op het gebied van outperformance. Mogelijk zal het
beleggen in dit soort winkelvastgoed een
hoger direct rendement opleveren dan in
andersoortig winkelvastgoed. MSRE-scriptie ( scriptie ) in het kader van de MSREopleiding, jaargang 2011, aan de Amsterdam
School of Real Estate.

Samenstelling:
Vastgoedinformatiecentrum, Amsterdam
School of Real Estate. Voor meer informatie zie
www.vastgoedkennis.nl.
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Richtlijnen Real Estate Research
Quarterly voor auteurs
Grondslag
Aan artikelen liggen bij voorkeur de resultaten
van concreet onderzoek ten grondslag en bevatten goed onderbouwde praktische relevantie/
nieuwswaarde voor de vastgoedsector. Het kan
zowel gaan om fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek als om toegepast wetenschappelijk
onderzoek. De resultaten van onderzoek moeten
breed toepasbaar zijn. Onderzoek dat uitsluitend
betrekking heeft op individuele locaties of regio’s, past niet in de formule. Daarnaast biedt de
redactie ruimte voor opiniërende artikelen. Ook
die vinden echter hun basis in onderzoek.
De redactie streeft naar een aantrekkelijke afwisseling van langere en kortere artikelen. De maximale lengte is circa 2000 woorden. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor artikelen van
bijvoorbeeld promovendi met een op onderzoek
gebaseerd proefschrift of een onderwerp dat dieper ingaat op een bepaald onderwerp. Deze artikelen mogen 3.000 of 4.000 woorden beslaan,
zulks ter beoordeling aan de redactie.
Opbouw
Een artikel is bij voorkeur als volgt opgebouwd:
- een korte, prikkelende inleiding met de
belangrijkste conclusies (maximaal 75 woorden)
- een beschrijving van het onderzoek, met accenten op:
* de wetenschappelijke betekenis van het
onderzoek,
* de belangrijkste conclusies
* de betekenis van de onderzoeksresultaten
voor de vastgoedpraktijk
- een korte beschrijving van de onderzoeksmethodiek.
Het verdient aanbeveling te vermelden op welke
manier geïnteresseerde lezers kennis kunnen
nemen van de onderzoeksresultaten.
Auteurs dienen (een selectie van) hun bronnen
op te nemen.

Procedure
De redactie stelt het op prijs wanneer auteurs een
outline van hun voorgenomen artikel toezenden.
Op basis hiervan kan de redactie beoordelen of
een uitwerking tot een volledig artikel zinvol is.
Artikelen worden beoordeeld door een vakredacteur en een externe referent. met tenminste
1 tweezijdige blinde beoordeling. Auteurs ontvangen opmerkingen via de vakredacteur waarna
aanpassingen kunnen plaatsvinden.
Door het artikel aan te bieden aan Real Estate
Research Quarterly verklaart de auteur dat hetzelfde niet tegelijkertijd elders ter publicatie
wordt aangeboden. De uiteindelijke beslissing
tot plaatsing wordt genomen door de redactie. De
redactie kan altijd een artikel weigeren of inplannen voor een volgend nummer. De redactie kan
een artikel, in overleg met de auteur, inkorten of
wijzigen. Veranderingen in de tekst die slechts
de leesbaarheid ten goede komen zonder noemenswaardige inhoudelijke gevolgen, kunnen
door de redactie zonder overleg met de auteur
worden aangebracht.
Wijze van aanleveren
Voor aanlevering gelden de volgende technische
richtlijnen:
- artikelen: als MS Word-bestand
- ebruikte illustraties (grafieken, tabellen,
stroomschema’s): separaat aanleveren
- de onderliggende data voor grafieken: als
separaat MS Excel-bestand (alleen waarden,
zonder formules)
- kaartmateriaal: als EPS-bestand (Adobe Illustrator).
- Literatuurverwijzing in APA-stijl (voorbeeld:
Garfinkel, A. (1981) Forms of explanation;
rethinking the questions in social theory.
New Haven: Yale University Press.)
Voorstellen voor artikelen kunnen digitaal worden aangeleverd via: vogon@propertynl.com.
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ICSC European Conference
18-20 april 2012, Berlijn
Informatie: www.icsc.rg/2012EU
Mastermiddag maak kennis met de MRE/ MSRE
15 mei 2012, Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam
Informatie: www.asre.nl/mastermiddag
Nationale Vastgoeddag
23 mei 2012, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen
Informatie: www.nyenrode.nl
PropertyNL Retail Forum
23 mei 2012, hoofdkantoor ABN AMRO, Zuidas, Amsterdam
Informatie: www.propertynl.com

t h e m a : c o n s u m e n t e n , r e t a i l e n w i n k e lva s t g o e d

ag e n d a

Stationslocaties
24 en 25 mei 2012, De Doelen/ Regardsz Weena Point, Rotterdam
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl

ERES (European Real Estate Society) 19e jaarlijkse congress
13-16 juni 2012, Nottingham Trent University, Edinburgh
Informatie: www.eres2012.com

onderzoek

ASRE op PROVADA
5, 6, 7 juni, RAI, Amsterdam
Informatie: www.asre.nl/provada

Nascholing
14 juni, Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam
Informatie: www.asre.nl/nascholing
ASRE Talent Seminar
15 juni, Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam
Informatie: www.asre.nl/talentseminar
12e Nationaal Symposium Woningcorporaties
10 en 11 oktober 2012, NBC, Nieuwegein
Informatie: www.sbo.nl
service

Nascholing
18 oktober, Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam
Informatie: www.asre.nl/nascholing
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