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Janbert Heemstra over
oplossingen voor morgen  

In het ‘corona-tijdperk’ verandert de (vastgoed)wereld razendsnel. Dat betekent: nieuwe 
uitdagingen, ook op juridisch gebied. Notaris/Partner Janbert Heemstra, De Clercq 

Advocaten Notariaat, zit er bovenop en kijkt vér vooruit: ‘Ik zie dat partijen elkaar niet langer 
‘het mes op de keel’ willen zetten. Daarom adviseren wij nu vanuit het belang en over 

creatieve oplossingen. Een interessante ontwikkeling.’

Janbert, stel Jezelf eens even voor…
‘Al sinds 1997 zit ik in dit vak. Na mijn notariële opleiding, 
aan de Rijksuniversiteit Groningen begon ik mijn carrière 
bij een groot Zuidas kantoor. In 2004 voltooide ik de 
specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden, waarna 
ik in 2008 als notaris werd benoemd. Rond het jaar 2000 
besloot ik mij te specialiseren in het vastgoed en volgde 
ik de MasterCourse Vastgoed Fiscaal aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Sindsdien houd ik me bezig met 
de talrijke juridische aspecten van (vastgoed)transacties, 
projectontwikkeling, bouwcontracten, financiering en 
zekerheden. Behalve notaris ben ik sinds 2002 ook docent 
vastgoedrecht en btw/overdrachtsbelasting bij Stichting 
Beroepsopleiding Notariaat.’

Waarin blinkt Jullie dienstverlening uit?
‘Wij signaleren graag knelpunten en analyseren mogelijke 
oplossingen. Zo banen wij voor onze klanten de weg om 
mee te veranderen, kansen te pakken en door te groeien. 
Naast een goede vastgoedpraktijk heeft ons kantoor ook 
een bloeiende ondernemingsrechtpraktijk. En dat is niet 
zo vreemd ook. Vastgoedtransacties en aandelentransacties 
groeien steeds dichter naar elkaar toe. Ze kennen eenzelfde 
type traject en eenzelfde manier van contracteren. De 
dynamiek van het overdragen van aandelen en vastgoed ligt 
daarmee bijzonder dicht bij elkaar.’

Wat beteken JiJ voor ondernemers in Het vastgoed?
‘De manier waarop ik, in mijn carrière, ben opgevoed, 
probeer ik over te brengen aan de mensen met wie ik werk. 
Dat betekent: niet ambtelijk en afwachtend, maar proactief 
adviserend. Ik geloof dat je voor de klant veel meer kunt 
bereiken als je de lead neemt in een transactie. Daarom trek 
ik de regie naar me toe en zet ik net dat ene stapje extra. 
Je zou kunnen zeggen dat ik wat meer sturend ben dan de 
gemiddelde notaris, natuurlijk altijd zonder de kernwaarden 
van mijn beroep uit het oog te verliezen.’

Waarom kies Je voor een specialisatie in Het vastgoed?
‘Dat heeft natuurlijk altijd wel wat te maken met 
toevalligheden. Je rolt ergens in, maar dat kwam in 

mijn geval goed uit. Mijn werkzaamheden vergen 
behoorlijk wat kennis van diverse rechtsgebieden, wat 
mijn vak enorm boeiend maakt. Daarbij werk ik in het 
vastgoed met heel veel verschillende partijen samen. Je 
hebt de verkoper, koper, aannemer, financier en op de 
achtergrond ook nog de overheid. Dat mag ik allemaal 
‘aan elkaar knopen’. Die dynamiek vind ik fascinerend. 
Tot slot is het vastgoed natuurlijk heel concreet. Ik kan 
bij wijze van spreken met mijn kinderen een rondje gaan 
rijden en precies aanwijzen waar ‘papa’ bij betrokken 
was. Dat vind ik ontzettend leuk.’

Hoe kiJk Je naar de stad van de toekomst?
‘Ik zou graag meer aandacht zien voor groen. Je merkt 
nu, in het corona-tijdperk, hoe belangrijk dat voor de 
mensen is. We willen massaal naar buiten, ook in de 
stad. In duurzame woonwijken zie je nu meer aandacht 
voor dat groen. Daar speelt ook de omgeving een rol 
in het ontwerp. Datzelfde zou ik graag bij de grote 
kantoorprojecten zien. De gemeente moet daarin 
wat mij betreft het voortouw nemen, daar ligt de bal. 
Daarnaast zijn de verkeersstromen in de stad haast 
oncontroleerbaar geworden. Ook daarin verwacht ik 
initiatief vanuit de overheid. In het buitenland laten ze 
(on)even nummers op sommige dagen de stad niet in. 
Misschien zou dat voor de Nederlandse steden ook een 
oplossing zijn.’ 
 
Hoe draag JiJ biJ aan de leefbare stad van de
toekomst?
‘De rol van ons kantoor is hierin heel bescheiden. 
Natuurlijk denk je na over wat je kunt doen: wij 
verbinden partijen en mensen en brengen hen op 
ideeën. Binnen nevenwerkzaamheden en in bepaalde 
commissies ventileren we dan ook wat belangrijk is, maar 
als dienstverleners moeten wij ook bescheiden zijn.’

tot slot: Hoe komen We goed uit deze corona-crisis? 
‘Op dit moment gebeurt er in ons vak iets heel moois. 
In dit ‘corona-tijdperk’ zetten partijen elkaar niet langer 
het mes op de keel. Krijgt de koper zijn financiering 

niet op tijd rond, dan ontstaan er creatieve oplossingen. 
Oplossingen waarin veel meer vanuit belangen wordt 
gekeken. Voor de corona-crisis hadden advocaten vaak 
de neiging een partij in gebreke te stellen en schade te 
claimen. Nu zie ik dat veranderen. Samen bereiken 
we meer door de deal nog eens, in het licht van de 
gewijzigde omstandigheden, te bekijken. We stellen daar 
bij waar nodig, zodat iedereen daar gelukkiger van wordt. 
Als adviseurs gaan we nu terug naar de basis: hoe willen 
jullie aan dit contract verdienen? En hoe kunnen we dat 
nu net even anders regelen?’ ■

Welke trend(s) zie 

je op het gebied van 

Wonen?

We zien dat er 

in de stad veel 

kantoorgebouwen 

worden 

getransformeerd 

naar woningen 

die relatief klein in 

omvang zijn. Verder 

is er veel meer 

aandacht voor 

de omgeving die 

vaak wordt mee-

ontworpen.

Wat vind jij een 

mooi voorbeeld van 

modern Wonen?

Ik vind verticale 

tuinen, en sowieso 

tuinen op grote 

gebouwen, echt 

het summum. 

Met Milaan als 

voorbeeld, zie 

Bosco Verticale.

Welke functie(s) 

hebben Woningen 

nog meer in de 

toekomst?

Woningen blijven 

altijd woningen. 

Maar er zou nog 

meer aandacht 

kunnen zijn 

voor levensloop- 

bestendige 

woningen omdat 

oude mensen 

steeds langer thuis 

blijven wonen.

Wat is er nodig om 

prettig te Wonen in 

de compacte stad?

Veel groen.

Wat Wordt het 

belangrijkste 

kenmerk van Wonen 

in de toekomst?

Diversiteit, 

aandacht 

voor recreatie, 

slimme verkeers- 

oplossingen.

Wat is de grootste 

uitdaging?

(Verstedelijking)

Het verminderen 

van het 

autogebruik.

Wat zouden partijen 

op de nederlandse 

Woningmarkt 

anders en beter 

kunnen doen?

Partijen zijn over 

het algemeen goed 

bezig. Sommige 

gemeenten zouden 

zich soms wel 

wat coöperatiever 

kunnen opstellen.

Wat valt je op als 

het gaat om de 

WoonWensen?

Mensen nemen 

met wat minder 

vierkante meters 

genoegen, maar 

willen wel alle 

voorzieningen in de 

buurt.

Welke innovatie(s) 

gaat het verschil 

maken?

Mijn wens is dat er 

veel meer met lef 

wordt ontworpen. 

Kijk bijvoorbeeld 

naar Parijs, 

wat ze daar bij 

Batignolles hebben 

gerealiseerd. 

Of het project 

‘Mille Arbres’. Zit 

waarschijnlijk wel 

veel subsidie in, 

daar doen ze in 

Frankrijk niet zo 

moeilijk over.

‘ WiJ banen de 
Weg om mee te 
veranderen, 
kansen te pakken 
en door te 
groeien’


