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Vanaf1januari2011moetinNederlandvolgenseen
besluitvandeEuropeseCommissie90%vandehuurwo-
ningenmeteenhuurtotdehuurtoeslaggrensworden
toegewezenaanhuishoudensmeteenbelastbaarin-
komentot33duizendeuro.In2011woondeinruimeen
kwartvandehuurwoningenvanwoningcorporatieseen
huishoudenmeteeninkomenbovenditnorminkomen.
Ditzijn609duizendvande2,2miljoenbewoondecorpo-
ratiewoningen.

Hetaandeel‘scheefwoners’ligtinveelRandstadge-
meentenruimbovenhetgemiddelde,maarnietinde
viergrotesteden.Daarligthetaandeelrondhetlandelijk
gemiddelde.Hetzijnvooralkleineregemeenteninde
nabijheidvandegrotestedenwaarrelatiefveel‘scheef-
woners’wonen,vooralinhetGroeneHarteneencluster
gemeentenopdeVeluwe.Inhetnoordenvanhetland,
maarookinZeeuws-VlaanderenenMidden-Limburg,is
hetaandeel‘scheefwoners’minderdan25%.

Ruimeenkwarthuurderscorporatie-
woningenverdientmeerdan33.000euro

VNO-NCW:‘Stelenergielabelwélverplicht’
DatregeringspartijenVVDenCDAafwillenvaneenverplichtenergielabelvoor
woningeniseengemistekans,vindtVNO-NCW.SamenmetdeStichtingNatuur
enMilieusteunthetbedrijfslevenhetvoorstelvanministerSpiesvanBinnen-
landseZakenomzo’nlabeljuistverplichttemaken.

Baatmilieu
Eenbetrouwbaarenergielabelgeeftburgersenbedrijveninzichtinhetenergiever-
bruikvanhunpandénisookdebasisvoorhetnemenvaneconomischrendabele
maatregelendieleidentotstructureleenergiebesparing.Daarmeezijneconomie
enmilieugebaat,steltVNO-NCW.Welmoetvoorkomenwordendateenverplicht
energielabelalleeneenpapierenexercitieblijft,vindenondernemers.

Besparingstimuleren
Daaromzullengebouweigenarengestimuleerdmoetenwordenookdaadwerkelijk
teinvestereninenergiebesparing.Alleeneenenergielabelverplichtstellen,isdan
nietvoldoende.Veelburgersenondernemershebbenmomenteelnietderuimte
omsubstantiëleinvesteringentedoen.Daarommoetsneleengemakkelijkeen
goedkopefinancieringbeschikbaarkomen,vindtVNO-NCW.

Aantalverkochtewoningenjuli2012
juli2012–7.451
Daling28,6%t.o.v.juli2011–10.433
Daling54,0%t.o.v.juni2012–16.210.

Woningtypen
Dalingtussenwoningent.o.v.juli2011–34,4%
Dalingappartementent.o.v.juli2011–20,4%
Dalingappartementent.o.v.juni2012–43,6%
Dalinghoekwoningent.o.v.juni2012–58,6%.

Aantalgeregistreerdehypotheken
juli2012–14.517
Daling27,4%t.o.v.juli2011–19.992
Daling37,9%t.o.v.juni2012–23.383.

Aantalexecutieveilingen
juli2012-259
stijging16,7%t.o.v.juli2011–222.

Bron:Kadaster

VBOMakelaar:“100%eensmetVNO-NCW.Stelenergielabel
wélverplicht.IsuitstelEnergielabelslachtoffervan

verkiezingsperikelenthema‘Brussel’geworden?Sanctioneringis
niethetissuemeteengoedemakelaar”

Teweinigwaarnemingen
Tot25%
25%tot30%
30%tot35%
35%ofmeer

Bron:CBS



KwartaalberichtenoverdewoningmarktvandeRabobankenINGmakenhetons

nogeenspijnlijkduidelijk:dewoningmarktmoetwordenhervormd.Hoeenop

welkeschaal,daarmagdekiezerzich12septemberondermeeroveruitspreken.

Dejuistestemkeuzevoordewoningmarktbepalen,isnogeenheleklus.Voorlopig

beheersenBrusselendeEurocrisishetdebat,nietdewoningmarkt.Danmaarde

verkiezingsprogramma’sterhandnemen.Diebiedenmeersoelaas.

hetgrotewoningdebat
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NONONSENSE

EdHamming
VoorzitterVBOMakelaar

BehalvedePVV,willenallepartijensleutelenaan
dewoningmarktomdezeeennieuweimpulste
geven.Zozijneropzichlovendevoorstellenom

bijvoorbeelddestartertehelpen.Maarveelalbetreft
hettochweeropzichzelfstaandekortetermijn
maatregelen(impulsen)terwijlhetnujuistzaakisom
dewoningmarktvoordelangeretermijnenintegraal
tehervormen.Koperswillenverderkunnenkijkendan
dekabinetsperiodevanvierjaar.Zijhebbenzekerheid
nodigvoordelooptijdvanhunhypotheek.Maatregelen
kunnenalleengeleidelijkwordeningevoerdovereen
langereperiode.Abrupteaanpassingenbrengenniet
alleengrotegroepenindeproblemen,maarleidenook
totsignificanteprijsdalingenenverderafnemend
consumentenvertrouwenmetvraaguitval.PolitiekDen
Haagvindthetechtermoeilijkomeenstipopde
horizontezettenmetmaatregelendieverderreiken
danéénkabinetsperiode.

Netzoalshetmoeilijkisvoorderechterenlinkerflank
vanhetpolitiekespectrumomzichbuitenhuneigen
politiekestraatjestebegevenendewoningmarkt
integraaleninzijngeheeltebezien.Uitdeverkiezings-
programma’sblijktdat‘rechts’typerendtochweer
kiestvoorbeschermingvankopers.‘Links’blijftbijhun
mantraomdehuurderstebeschermen.Typische
partijpolitiekdievoorbijgaataanhetfeitdatde
woningmarktcomponentenkoopenhuurdirectmet
elkaarzijnverbondenenintegraalmoetenworden
aangepakt.

Dewoningmarktiseenuitermatecomplexemarkt
waarooknogeensEuropeseregelgevingen

demografischeontwikkelingenopingrijpen.De
krediet-eneurocrisishebbenpijnlijkduidelijkgemaakt
datdewoning-,arbeids-enfinanciëlemarktenelkaar
alscommunicerendevatensterkbeïnvloeden.
Interventieopdewoningmarktheeftzijnweerklankop
deanderesystemenenvisaversa.PolitiekDenHaagis
zichvandezecomplexiteitterdegebewustengaat
daaromzeerbehoedzaamtewerk.Terecht.Maar
politiekepartijenmoetenzolangzamerhandwelhun
verantwoordelijkheiddurvennemenenzichuitspreken
overlangetermijnbeslissingenvoordewoningmarkt
endezeookingangzetten.Hetisdehoogstetijdvoor
concreetbeleidvoordewoningmarktomde
economischegroeienwelvaartvanNederlandweer
aantejagenendeonzekerheidbijdeconsumentweg
tenemen.Datiseenheleverantwoordelijkheidenniet
makkelijk.Nietvoornietshebbenweruimeenjaar
overdewoningmarktvisieWonen4.0gedaan.

Wellichtdat‘HetGroteWoningdebat’tijdenshetVBO
Congresvan11septembera.s.departijenkan
doordringenvandeurgentievanmaatregelen.Een
zestalKamerleden–metinhunportefeuillede
woningmarkt–zullenééndagvoordeverkiezingen
metelkaarenvertegenwoordigersvanWonen4.0het
debataangaan.HopelijkkandatdeVBO-ledenen
gastenvanVBOMakelaarsterkeninhunstemkeuze.
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ACTUEEL|VNO-NCW

ver duidelijkheid hebben we niet te klagen als
we de mening vragen van Bernard Wientjes,
voorzittervanwerkgeversorganisatieVNO-NCW

(waarvanookVBOMakelaarlidis)ensprekerophetVBO-
congres op 11 september a.s. “Er zal een ‘koude sanering’
plaatsvinden. En wat de woningmarkt betreft: er is nog
luchtindemarkt.Deprijzenzullennogwatverderdalen;
datblijktuitalleanalyses.”

Dat betekent dus dat steeds meer Nederlanders in de
problemenkomenalszehunwoningverkopen?Wientjes
denktdatdatnietpersehetgevalhoefttezijn.“Deschuld
vandewoningeigenaarisaltijdgebaseerdophetverdien-
vermogen.Datisbelangrijkerdandewaardevanhethuis.
Wezienookdatbankenbestbereidzijnom–samenmet
de klant – na te denken over een oplossing, bijvoorbeeld
voorde restschuld.Natuurlijkhebbenwe inhet verleden
gezien dat er veel te hoge hypotheken verstrekt zijn. Nu
zijndebankenveelterughoudender.BijVNO-NCWzijnwe
vanmeningdatjeheelgoedmoetkijkennaardepersoon
die een huiswil kopen: als de koper jong is en veel toe-
komstperspectiefheeft,moetjenietaltestarzijn.Omhet
woordtochnogmaareenstegebruiken:jemoetmaatwerk
leveren.”

AANDAChTVOORSTARTeRS
Dewerkgeversvoorzitter is vanmeningdater vooral veel
aandachtmoet zijn voor starters. Immers: zij kunnen de
woningmarkt weer vlot trekken. “In de verkiezingspro-

gramma’svandepolitiekepartijenziejeookdaterallerlei
initiatieven voor starters worden voorgesteld”, zegt hij.
“Er zijn plannen omde overdrachtsbelasting voor hen af
te schaffen, en erwordt ook geopteerd voor aangepaste
hypotheken.”

Maar het Lenteakkoord, waarover VNO-NCW zo enthou-
siast is, legt toch juistdeproblemenneerbij starters?Zij
mogen geen aflossingsvrije hypotheekmeer nemen, ter-
wijlgevestigdeeigenarenhunhypotheekgewoonkunnen
voortzetten.

Wientjes.“Wijzijnvóórdemaatregelendiegenoemdwor-
deninhetLenteakkoord,omdathetakkoordduidelijkheid
verschaft. Bovendien zijn we ook van mening dat aflos-
singsvrijehypothekennietmeervandezetijdzijn.
Maardeconsumentheeftvooralbehoefteaandieduide-
lijkheid. Veelmensen kopen nu geen huis omdat ze niet
wetenhoehet inde toekomstmetdehypotheekrenteaf-
trekgaat.Trouwens:datheleakkoordisnualonderuitge-
haald,wantiederepartijheeftinmiddelseeneigenversie
vandeplannen.Jemagdaaromvrezendathetakkoordna

“Ondernemersbijwiedezakenvanzelflijkentegaan,hebbendeneigingluiteworden.Datziejeoveral:ikben

zelfjarenlangondernemergeweest.Ookmakelaarszijnindejarendatpandensomsalverkochtwarenvoorze

opdemarktkwamen,minderalertgeworden.Ikdenkdatdeberoepsgroepinmiddelswelwakkergeschudis.

Degoedeondernemerszullenhetookindezemoeilijketijdenredden,maardaarvooriswelcreativiteitnodig.

Hoebrengjeeenhuisefficiëntonderdeaandachtvanhetpubliek?Datisdevraagwaarvoordemakelaarzich

gesteldziet.Endaarnaastzalhij/zijdeklantopdehoogtemoetenstellenvanderealiteitvandemarktanno

2012.Datiseenmoeilijkeboodschap,maarjemoetweldewaarheidvertellen.”

bernardwientjes:
“geenuitvoeringlenteakkoord?
danweeronzekerheid!”

O

“HetheleLenteakkoordisnualonderuitgehaald,
wantiederepartijheeftinmiddels
eeneigenversievandeplannen”
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“Gelddatvrijkomtdoorbeperkingvande
hypotheekrenteaftrek,moetvialagerebelastingen

terugnaardeburger.
Deoverheidmagdatnietineigenzaksteken”

de verkiezingen van 12 septemberhelemaal niet zalwor-
denuitgevoerd.Duszittenwestraksweermetvolstrekte
onzekerheid.”

WONeN4.0
Wonen 4.0 – het plan vanmakelaars, VEH, Aedes en de
Woonbond – bevat een plan voor hervorming van de
woningmarkt,waarinzoweldehuur-alsdekoopwoning-
marktwordtbetrokken.Daarinwordtookgepleitvooreen
geleidelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek (in
30jaar).

“WeonderschrijvenookeenaantalzakenuitWonen4.0”,
stelt Wientjes. “Met name de stelling dat er geen inko-
menspolitiekmagwordenbedrevendoordeaankoopvan
eenhuis, heeftonze volle instemming.Gelddat vrijkomt
door beperking van de hypotheekrenteaftrek, moet via
lagerebelastingenterugnaardeburger.Deoverheidmag
datnietineigenzaksteken.
Maarmetdeafschaffingvandehypotheekrenteaftrekzijn
we het absoluut oneens. Bestaande hypothekenmoet je
eerbiedigen.Woningeigenarenhebbeneenfinanciëleplan-
ningendiemagjenietonderuithalen. Ikvindhetonfat-
soenlijkals jezomaaropeensdemaandlastenaanzienlijk
gaatverhogen.Trouwens,hetduurtookveeltelangalsje
dehypotheekrenteaftrekin30jaarafschaft.Datlevertop
dekortetermijnteweinigop.”

VlAkTAx
Maarhoemoethetdanwel?Ervolgteenkortelesecono-
mie:“WehebbeninNederlandopfiscaalgebiedeenheel
hoog toptarief. VNO-NCW is van mening dat dat tarief
verlaagdmoetworden.Daarnaasthebbenweeenuiterst
ingewikkeld systeemvanheffingenen toeslagenontwik-
keld,waardoorerheelveelgeldwordt rondgepompt.Wij
stellen voor om het systeem een stuk overzichtelijker te
maken door een lager belastingtarief in te voeren voor
iedereen (en een beperkt tarief voor hoge inkomens). De
hypotheekrenteaftrekmagdanwordenafgetrokkentegen
dat brede, lage tarief. Een vlaktaxdus; inderdaad!Dan is
het verhaal dat de hypotheekrenteaftrek een ‘cadeautje
voorderijken’is,ookmeteenvantafel.Wantvergeetniet:
dehypotheekrenteaftrekiseencompensatievoordehoge
belastingtarieven inNederland.Eenvlaktaxbiedtmeteen
zekerheidvooraspirant-kopers.”

Waarom is zo’n vlaktaxdannogniet ingevoerd? “Omdat
de(linkse)politiekdediscussievooralgebruiktomtenivel-
leren.Wijstellenonsophetstandpuntdateropdeeerste
plaats economische groei moet worden gecreëerd (o.a.
doorhettoptariefteverlagen).Dusnietdehuidigekleine
koekeerlijkverdelen,maarzorgendatdiekoeksnelgroter
wordt.Danhebjeookmeerteverdelen.”

ONTSlAGReChT
Heeftdeversoepelingvanhetontslagrechtnoggevolgen
voordewoningmarkt?“Flexibiliseringvanarbeidscontrac-
tenzal leidentoteenversterkingvandeeconomie”, isde
stellige overtuiging vanWientjes. “De ontwikkelingen op
allerleigebiedengaansteedssneller.Mensenzullenvaker
vanbaan(endusookvanwoning!)veranderen.De‘zeker-
heid’vaneenvastebaanzoalswedieindejaren60ken-
den,isvoorgoedvandebaan.Enalsjeeencontractkrijgt
vantweeofdriejaar,wathebjedanaaneenstarontslag-
recht,waarbijdewerkgevermoetbetalenvoorelkjaardat
dewerknemerbijhemgewerktheeft?Bankenzullenook
moeten lerenomgaanmetdienieuwesituatie,wanteen
vastcontractzegtnietsmeerindezetijd.Flexibiliteitishet
motto;datisvooriedereenbeter!”

850MiljARD
“Daarommoetersneleenregeerakkoordkomen,enmoe-
ten er op korte termijn maatregelen worden genomen.
Wantlatenwewelwezen:erisheelveelgeldbeschikbaar.
Erzitzo’n850miljardeuroinpensioenfondsen.Daarinzijn
we absoluut koploper; nergens is zo veel geld gespaard
voorpensioenen.
Wat iserdan logischerdanhypothekenonderbrengen in
die pensioenfondsen? Het is een veilige langetermijnbe-
legging, want Nederlanders betalen hun hypotheek over
hetalgemeennetjes.Bovendienkunnenzeopdiemanier
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hun buffers versterken (zoals ‘Brussel’ wil en in Basel III
verplichtisgesteld).
Enookdatgebeurtniet,wantiedereenzitmaaropelkaar
tewachten.Vooreendeelheeftdattemakenmetdetra-
ditionelehuiverdiebijdepensioenfondsenaanwezigisals
hetgaatomoverheidbemoeienis.Diehuiverbegrijpikwel,
maarhetlijktmetocheenprimasituatiealsdebankenen
devermogendepensioenfondsenelkaarzoudenwetente
vinden.”

kANTOReN
Woningen is één onderwerp; kantorenleegstand is een
ander. “Een aantal kantoorpanden zal inderdaadmoeten
worden afgewaardeerd. Er zit niets anders op. Ik geloof
overigens niet dat die panden voor te veel geld in de
boekenstaan.Ineentijddaterveelvraagisnaarkantoor-
ruimte, is een pand gewoon meer waard. Taxateurs en
accountants hebben hun werk – naar mijn mening – te
goedertrouwgedaan,maarwezullenindehuidigemarkt-
situatiemetz’nallenmoetenbesluitenomtegaanafwaar-
deren.Datmaakthet ook veel gemakkelijker ompanden
teherbestemmen.Daarnaastzullensommigepanden(en
wellichthelebedrijventerreinen)moetenwordengesloopt.
Endatmoetwordenbetaalddoordeeigenaar;nietdoorde
belastingbetaler!”

eNeRGie
Energiebesparing is een van de onderwerpen waarmee
VNO-NCW zich sterk bezighoudt. De industrie ligt op
koers,steltWientjes;verkeerenvervoerwatminder,maar:

Tekst:CarolaPeters
Beeld:o.a.BerndBohm

Enookdatgebeurtniet,wantiedereenzitmaaropelkaar

ditionelehuiverdiebijdepensioenfondsenaanwezigisals
hetgaatomoverheidbemoeienis.Diehuiverbegrijpikwel,

devermogendepensioenfondsenelkaarzoudenwetente

ander. “Een aantal kantoorpanden zal inderdaadmoeten
worden afgewaardeerd. Er zit niets anders op. Ik geloof

ruimte, is een pand gewoon meer waard. Taxateurs en

BeRNARDe.M.WieNTjeS(69)

• GymnasiumB
• StudeerdeNederlandsPrivaatrechtin
Amsterdam

• ToetredingfamiliebedrijfUcosan,producent
vankunststofsanitair

• 1967–1999directeur-eigenaarWientjesBeheer
meto.a.werkmaatschappijUcosan

• 1999–overnameUcosandoorVilleroy&Boch
• 1999–2005lidRaadvanBestuurVilleroy&
BochAG

• Tot2005-VoorzitterWerkgeversorganisatie
AWVN

• Tot2005-zittingDagelijksBestuurVNO-NCW
• 2005–nuVoorzitterVNO-NCW
• Vice-voorzitterSociaal-economischeRaad(SeR)
• Co-voorzitterStichtingvanderArbeid

“Zowelhuur-alskoopwoningenkunnennogsterkworden
verbeterd als het gaat om energiezuinigheid. Over hetverbeterd als het gaat om energiezuinigheid. Over het
energielabelhoefjeniettediscussiëren;dathebbenwein
Brusselsamenafgesproken.

Wijpleitenvooreennationaalprogramma,waardoorhele
wijkentegelijkenergiezuinigwordengemaakt.Daarvoor
moetdeconsumentwelwordengeprikkeldmetfinanci-
elevoordelen.Zokunjebijvoorbeeldregelendatvooreen
woningmet een groen label geen overdrachtsbelasting
wordt betaald of dat een korting wordt gegeven op de
WOZ.Jekuntookregelendatdegenendienietmeedoen,
veel meer gaan betalen. Verleiden, maar ook een stok
achterdedeurdus.
Ookhiergeldt:creatiefdenken!”■



ompactbouwenwashetcredodatvervolgens
enthousiastwerdopgepaktdoorarchitecten
diedemeestfantastischeappartementen-

complexenontwierpen.Uiteindelijkblijktdatgebrek
aanervaringvanEngelseprojectontwikkelaarsmet
binnenstedelijkbouwenvoorgezinnenmetmidden-
inkomenseensluimerendrisicovormt.Voorheenont-
wikkeldenzijvooraleengezinswoningenopuitlegloca-
ties,watwordtbevestigdin(enkele)onderzoeken
waarinzijzelfookaangevendatzeinhetdiepespron-
genomdestedelijkenieuwbouwkoopwoningmarkt
telerenkennen.

Problemenblevenlangetijduitomdathetecono-
mischtijmeewerkteenopdeEngelsewoningmarkt
alleappartementensnelwerdenverkocht:echter
vooralaanspeculatieveinvesteerders,dienaastde
huuropbrengstenhoofdzakelijkwerdenaangetrokken
doordespectaculaireprijsstijgingen.BuitenLonden
blijkenveelvandezeprojectennietbewoondtewor-
dendooreigenaarbewonersofzelfsleegtestaan,bij
gebrekaanhuurders.Ditbetekentevenweldatverge-
lijkbareprojectensteedslastigerteverkopenzijn.Een
enanderwasvoordebekendeplanoloogSirPeterHall
redenomeenminderheidsstandpuntintenemenbij
eentussentijdseevaluatievande‘UrbanRenaissance’.
Hallvonddatteveelappartementenwerdengebouwd
enteweinigrekeningwerdgehoudenmetwoonwen-
senvangezinnenmetmiddeninkomens:netalshierin
Nederlandeenzeerbelangrijkeconsumentengroepop
dekoopwoningmarkt.

helderheidconsumentenwaardering
Beschermingvangroenegebiedenenbinnenstedelijk

bouwenwinnenookhieraaninvloedwaardoorwij
meteenvergelijkbaardilemmaworstelen.Zomeende
‘deburger’tijdensdeconsultatierondesvanhetRand-
stad2040projectdatmeerindebestaandestadmoet
wordengebouwdineencompactevorm.Ditstand-
puntblijktindepraktijknietgevolgdteworden.Erzijn
genoegNederlandsegezinnenmetkinderendieineen
stedelijkeomgevingbuitenhetechtecentrumwillen
wonen,maarbijnaderinzientochkiezenvoorsubur-
banegebiedenomdatzijdaareengezinswoningen
vinden.Eenbelangrijkerandvoorwaardevangezinnen
isbijvoorbeelddetuin,dievanzelfsprekendnietineen
appartementencomplexwordtgerealiseerd.InGronin-
genwerdditprobleemonderkendenhebbenarchitec-
teninhetproject‘intenselaagbouw’diverse
ontwerpoplossingengepresenteerd.Eenmogelijkpro-
bleemisechterdatnieuweontwerpenveelaleen
andereindelingenverschijningsvormhebbendiezich-
zelfnogmoetenbewijzenbijhetbredepublieken
daarmeeeenverkooprisicoopleveren.Hetideaalzou
zijnomvoorafheldertekrijgeninhoeverrede
beoogdeconsumentdezenieuweontwerpenwaar-
deert.Daarvoorzoudenarchitectenenconsumenten-
(panels)moetenwordensamengebracht,waarbijook
eenrolisweggelegdvoor(lokale)kennersvande
woningmarkt.Opdezewijzekanvoorafenigszinswor-
deningeschatofdeverkoopredelijkzalverlopen.Dat
reduceertdekansopdekostbareellendevan
herontwikkeling.

InEngelandisdewaarderingvoorhetplattelandgroot.Duszijnerstrikte

planologischebeperkingenen–wanneertochontwikkeling‘dreigt’–lokalebewoners

dieactievoeren.Engelandkentvanwegehetindustriëleverledenevenweleengroot

aantalzogenaamde‘brownfield’locatieswaaropherontwikkelingtotwoongebieden

heelgoedmogelijkis.Rond2000werddebeschermingvanhetplattelandende

aanwezigheidvanbrownfieldlocatiessamengebrachtinde‘UrbanRenaissance’:

nieuwestedelijkewoonmilieuswaarindemiddenklasseprettigkanwonen.

COLUMN
WoningmarktanalyseOTB

gezinnenmetmidden-
inkomensindestad?
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KeesDol,
OnderzoeksinstituutOTB,

TUDelft
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epilot heeft omallerlei redenendenaam ‘Door’
gekregen, zegt Hans André de la Porte van de
Vereniging Eigen Huis. “Het is de bedoeling dat

verkopenenaankopenweerdoorgaan,waarzenustokken.
Dankunnenmensendoormethunplannen,hunwensen,

hunwooncarrière.Hetisoverigensnogpuureenwerktitel,
misschiendatwehetlatereenanderenaamgeven.Zoals
ookdenaamiseigenlijkallesnogeensoortvanzoekenen
tasten.Maar het idee oogt in elk geval veelbelovend. De
basisgedachteachterdepilotisheeleenvoudig:alsjemeer
starters ertoe kunt bewegen om ook werkelijk te gaan
kopen,dankunjedaarmeeeenheletreinvanaan-enver-
kopeninbewegingzetten.Nuziejedatheelveelmensen
verderop in die trein eigenlijkwel heel serieus bezig zijn
metdeaan-ofverkoopvaneenwoning.Zezijnalheelver
inhetproces.Maar,hetblijfthangenomdatzehuneigen
huisnietverkochtkrijgen.Alsjenualdieserieuzepartijen
nog nadrukkelijker kunt samenbrengen èn je slaagt erin
omdateersteduwtjetegevenaandestarter,dankanhet
treintjegaanrollen.”

PROefTUiNNieUWeGeiN
“VoordezepilotisheelbewustdegemeenteNieuwegein
geselecteerd”, zegt Jan Wolters. Hij is één van de vier
deelnemendemakelaars, de VBO-makelaar die schouder
aan schouder met drie NVM-makelaars gaat optrekken.
“Dewoningmarkt in Nieuwegein is de Nederlandsewo-
ningmarktineennotendop.Jeziethierveelverschillende
typenwoningen,erisveeldynamiek,wehebbenhiereen
breedscalaaandoelgroepen.Jezoubijnazeggen:alshet
hiernietlukt,lukthetnergens.”Hetisdebedoelingdatde
viermakelaars, die samenzo’n80%vande lokalemarkt
bedienen, hun portefeuilles intensiever dan ooit naast
elkaarleggen.

HansAndréde laPorte: “Demakelaarsgaanheelnauw-
keurigkijkenwaarjekopersenverkopersaanelkaarkunt

Elkinitiatiefomdevastgelopenwoningmarktweeraandegangtekrijgen,ismeerdanwelkom.Erwordt

danookmetspanninggekekennaarwatdeVerenigingEigenHuisinsamenwerkingmetviermakelaarsuit

Nieuwegeinheeftbedacht:eennieuwsoortwoningtreinvanaan-enverkopen.Depilotheet‘Door’enzou

zomaarheelkansrijkkunnenzijnvoorheelNederland.

trekthetnieuwegeinse
‘woningtreintje’
denederlandsemarktvlot?

D
“Ikgeloofechtdatde1%-incentivekanhelpen.Erzitnamelijkveel

latentebewegingindemarkt”,aldusAndrédelaPorte
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knopen.Webrengenhennadrukkelijkerincontactmetel-
kaarenmakenheleconcreteafsprakenmethen.Elkewo-
ningdie ineentreintjegezetzoukunnenworden,wordt
opnieuw getaxeerd. De waarde die daaruit komt, wordt
meteendeverkoop-c.q.aankoopprijs.Bijdetaxatiekomt
eenbouwkundigrapport,dusdatgeeftdekopendepartij
allezekerheid.Voordewoningenwordteenkoopcontract
getekendendatgeldtvooriedereenindattreintje.Jeweet
dus zeker voorwelkeprijs je eenhuis ‘boven je’ gekocht
hebtenwat jezelfkrijgtvoor jehuidigewoning.Ennou
komtdecrux:alledeelnemersinhettreintjestaan1%van
de verkoopprijs van hun woning af. Die gelden worden
beheerddooreennotarisenzekomentengoedeaande
eerste inde rij:destarter.Diekrijgtduseenaanzienlijke
kortingop zijn ofhaarwoning en zie daar: deboel gaat
rijden.”

UNiekeBONUSReGeliNG
Die1%-bijdrageaandestarterisdèvondstvanhetproject
‘Door’,meentHansAndréde laPorte. “Dat is een instru-
mentdatnognieteerderistoegepast.Wehebbenhetook
door de Belastingdienst laten checken en die heeft zijn
fiat gegeven. JanWolters ziet als essentieel verschilmet
andere‘woningtreintjes’datiedereendieindezetreinwil
stappen,dekoopovereenkomsttekent.“Zovoorkomjedat
mensenophetlaatstemomenttochafhakenendeketting
weerbreekt, zoalsnu zo vaakgebeurt.Maar ookhet feit
datweals lokalemakelaarsnadrukkelijkersamenoptrek-
ken,zieikalswinst.Ikhoopalleendatdetheoriekloptdat
de bottleneck bij de starter zit. Ik zie namelijk ook bij de
woningen inhetmiddensegmentveelopstopping.Enwe
zijnnatuurlijkheelbenieuwdhoemensenreagerenophet
feitdatdegetaxeerdewaardeookmeteendeniet-meer-
onderhandelbare prijs wordt.” Hans André de la Porte is
voordatlaatstenietzobang.“Daarhebbendemakelaars
ookeentaak.Consumentenstarenzichergblindopvraag-
prijzen.Datishelemaalnietrelevant.Wat‘attheendofthe
day’telt, isdeverkoopprijs.Endieligttegenwoordigvaak
aanzienlijklagerdandevraagprijs.Maardatziejenietop
Funda,ofwaardanook.”

eVAlUATie
Al in september 2012 wordt de pilot geëvalueerd, want
allepartijenwillendevaarterinhouden.HansAndrédela
Porte:“Wedoenditdanookalleenmetmensendiealheel
serieus in het koop- of verkooptraject zitten. Ze moeten
ookalmetdebankhebbengepraat,omstagnatiedaarte
voorkomen.

Ikgeloofechtdatde 1%-incentivekanhelpen.Erzitna-
melijkveel latentebewegingindemarkt.Ziehoedie in
juni even omhoog spoot door de mogelijke verhoging
van de overdrachtsbelasting. Nu we voor alle partijen
zoveelmogelijk zekerheden inbouwen, kan het zomaar
lukken.”■

“Doordekoopovereenkomstenvoorkomjedatmensenophet
laatstemomenttochafhakenendekettingweerbreekt,zoalsnu

zovaakgebeurt”,aldusWolters

hOeWeRkTheT?

Deelnemers: koperA/Starter VerkoperA/koperB VerkoperB/koperC
Vastgesteldeprijs: €189.500 €349.000 €485.000
Woningtreininleg – €1.895 €3.490

incentivestarter€5.385

Tekst:HenkdeKleine
Beeld:VEHenJanWolters
MakelaardijB.V.

V.l.n.r.HansAndrédelaPorteenVBOMakelaarJanWolters
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ONLINE

consumentenpoll

makelaarspoll

hervormenofbezuinigen?

HetnieuweKabinetmoetde
woningmarkthervormenen
nietgebruikenvoorbezuinigingen
Bron:www.vbomakelaar.nl

Meerirritatiedooreconomischtij

Hetmoeilijkerkunnen
verkopenvanwoningen
leidttotmeerirritatie
overmakelaarsbij
consumenten

Bron:LedennetVBOMakelaar

koopaktehuisdigitaalondertekenen
Hetismogelijkdocumentendigitaalteondertekenen.Dekoopaktevaneenhuis
magenkannuookelektronischwordenopgesteld.Totnogtoemoestenkoper
enverkoperaltijdfysiekaanwezigzijnomdehandtekeningtezettenopdeakte.
Dedigitalehandtekening,dieindezevormrechtsgeldigis,maaktdie
aanwezigheidsplichtoverbodig.Eenpapierenversieisnietlangerverplichtmaar
makelaarsmoetenwelvoorzichtigtewerkgaan.Deeisenaandedigitale
overeenkomst:
- raadpleegbaarisdoorpartijen;
- deauthenticiteitvandeovereenkomstinvoldoendemategewaarborgdis;
- hetmomentvantotstandkomingvandeovereenkomstmetvoldoende
zekerheidkanwordenvastgestelden

- deidentiteitvandepartijenmetvoldoendezekerheidkanwordenvastgesteld.

Daarvoordienenduswaarborgentezijngecreëerdendaarkanhetmisgaan.
Ingevalvaneengeschilzaldegenediezichberoeptopderechtsgeldigheidvan
eenkoopaktemoetenbewijzendataandezeeisenisvoldaan.Alsderechtereen
digibeetis,kostdatnogalwattijdenmisschienooknogeendeskundigenbericht.

Detweedebedenkingisofookvoldaanwordtaandeeisvandeterhandstelling
dienoodzakelijkisomdebedenktermijntelatenstarten.Derechtspraaklegteen
‘terhandstelling’inderegelzeerstriktuitenverstaatdaarinderegeleenfysieke
terhandstellingonder.Derechterzaldeterhandstellingwelaannemen,maar
makelaarsenhunopdrachtgeversmogennietnodeloosrisicolopen.

Informatievoorziening
Ookdeinformatievoorzieningmagvoortaanenkelviae-mailplaatsvinden.
Klantenmoetendaarvoorweltoestemminggeven.Willenmensenschriftelijk
geïnformeerdwordendanisdedienstverlenerdaartoenogsteedsverplicht.Uit
eenrecentarrestvandeHogeRaadblijktechterdathetweloppassengeblazen
blijft.ZovoldoethetenkelterhandstellenvanbijvoorbeeldAlgemene
Voorwaardendie‘viaeenzoekmachineophetinternettevindenzijn’nietaanhet
vereistevandigitaalterhandstellen.Degebruikermoetervoorzorgendatde
klantoverdevoorwaardenbeschikt.Ditkandoorhettoesturenvaneendigitaal
documentofdoordeklantnaareenspecifiekwebadresteverwijzenwaarde
klantzonderverderzoekenhetdocumentkanraadplegen,afdrukkenenopslaan.

VolgVBOMakelaarvia
http://twitter.com/VBOMakelaar

tweetsoverdemarkt

@RogierSpoel:Erkomteentussentijdsadviesvande
RaadvanStateoverhetenergielabel,hiermeezaler
helaastochweerdenodigevertragingoptreden.

@VBOMakelaar:100%eensmetVNO-NCW:‘Stel
energielabelwélverplicht’-NieuwsVNO-NCWOn-
line:http://t.co/EPi6t2Ez.

@bgdeboer:Steedsmeerwoningenleeg!Ofadmini-
stratiefleeg.Gelukkigligternuvoorstelopverzoek
#VVDomtijdelijkeverhuurteversoepelen.

@Roelvandevossen:Vastgoedbeleggersinderijvoor
Vestia-bezit.Maarweltegen70%vandeWOZwaarde.
j.mp/OyPIzD.

@VBOdirectie:DoemeemetHetGrote#Woningdebat
engaindiscussiemetdepolitiekop11september.
SchrijfunuGRATISinopvbocongres.nl.

@VBOdirectie:Duitsefondsenverkopenvoormiljarden
aanNederlandsvastgoed-Economie-VKbit.ly/Om-
ldMWvia@volkskrant.

@PatriciaDieben:VBOMakelaarbenoemtprobleem
sterkvanelkaarafwijkende#modelwaarden.#Taxa-
teurmoetleidendblijvenbij#taxatie,http://t.co/
CcV80mZ2.

@VBOdirectie:NVMverwijdertnieuwbouwprojecten
vanFunda-vastgoedmarkt.nl/nieuws/2012/08…via
@vastgoedmarktnl.

surfenophetnet

%93,33Eens

%6,67Oneens

%66,67Eens

%33,33Oneens



ZWiTSeRlAND
Heinrichwastijdenszijnwerkzameperiodeeensuccesvol
aannemerenhadop zijn 52ste zijnbedrijf voor veelgeld
verkocht.HeinrichbeslootzichinZwitserlandtevestigen.
Hijhadechter inNederlandnogeenkapitalevillamet 12
kamerseneen2.500m2grotetuindiehijachterdehand
wildehoudenvoorhetgevalhijweernaarNederlandzou
terugkeren. Heinrich had als aannemer geleerd dat niets
zo slechtwas voor een gebouwdan leegstand.Hij vroeg
Viseuromraad.Viseuropperdedemogelijkheidomdevilla
teverhuren.Heinrichvoeldedaarweinigvoor.Hijzatniet
tewachtenop‘diepaarrrrrrotcente’zoalsHeinrichopdra-
matischetoonlietweten.Viseurvonddateenwatvreemde
houding van iemand die juist vanwege diezelfde ‘rrrrrot-
cente’het zichkonpermitterenomopeengroenealp te
gaanwonen.Maarneen,Heinrichwildemaaréénding:hij
wildenietvanafZwitserland‘geouwehoer’aanzijnhoofd

overzijnhuis.Hijwildeeenvoudigwegdatzijnhuisopeen
perfectewijzeonderhoudenzouworden,precieszotiptop
zoalsheternubijstond.Hethoutwerkzatineendikkelaag
lak,erwasgeenspinnenwebjetezien,hethelehuisglin-
sterdeenblonkendetuinkongemakkelijkdoorgaanvoor
eeneersteklasgolfbaan.ZolietHeinrichzijnvillaachteren
zowildeHeinrichdevillat.z.t.ookweerterugkrijgen.

BRiljANT
Viseurdachtdiepnaenkreegeenbriljante inval.Zouhet
nieteenfantastischideezijnomeenhandigeklusjesman
hethuistoetevertrouwen.Heinrichhadimmersveelgeld
maargeentijdendaartegenoverliepenergenoegmensen
ronddiegeengeldhaddenmaarwelgoudenvingertjes.Als
‘we’ zo iemand vinden dan zou deze persoon dewoning
voorweinig geld kunnen hurenmet de plicht om al het
onderhoud en reparaties voor zijn rekening te nemen en

UwcollegaAdrianusViseurisbijtijdenwijleeenbriljantstrateeg.Wiedatzegt?Viseurzelf.Hijheeftzovandie

fijneplannetjesdiealleenViseurkanbedenken.DemultimiljonairHeinrichweetdaarallesvan.

UITDERECHTSPRAAK

eenBriljanteWin-Win
constructie
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eenBriljanteWin-Win
constructie

tegaranderendatdewoningindezelfdeuitstekendestaat
zou blijven. De huurprijs voor een dergelijk schitterend
pandbedroeg 10.000europermaand; datwas toch een
goudendeal.Bijeenbaasverdiendezo’nhuurderdatniet!

hANDiGehARRy
Heinrichvondhetallemaalschitterend.Heinrichherhaalde
nogeens 10xdathethemnietgingomdie ‘rrrrrotcente’.
Hijwildegewoongeenomkijkennaarzijnhuis.Viseurhad
ooknogweleengeschiktekandidaat:Harry,zoonvaneen
kennis.ViseurwistdatHarryopzoekwasnaareenwoning
en van allemarkten thuiswas.Officieel zatHarry al een
paarjaarindeWAO,maardaarnaastdeedhijinzijneentje
complete verbouwingen.Harry kon alles: stucen, schilde-
ren, behangen, grasmaaien, bomenplanten, vijvers aan-
leggen,vissenvangen,metselen,timmerenenzijnvriendin
Henriette kon goed poetsen. I-d-e-a-l-e huurders! Viseur
maakte de huurovereenkomst op. De huur bedroeg 400
euroendehuurdershaddendeplichtomalleonderhoud-
enreparatiewerkzaamhedenvoorhunrekeningtenemen,
ongeachtdeaardenomvang.Heinrichblij,Viseurblij,duo
Harry&Henrietteblij.

MAARDePRAkTijk…
Devillawas inperfectestaat.HarryenHenriettehadden
nietveelwerkaanhunonderhoudsplicht.Heteerste jaar
kwamHeinrichregelmatiglangsomtekijkenhoehetging.
Die bezoekjes eindigden echter omdat Heinrich andere
bezighedenhadzoalshetvarenopcruiseboten,hetvolgen
vaneenkookcursusennogmeervandierijkeluisbezighe-
den. Na een vijftal jaren kwamen echter verontrustende
berichtenbinnenvandeburen.Heinrichbesloottoentoch
maar een kijkje te gaan nemen. Toen hij de situatie ter
plaatseopnam,sloegdeschrikomzijnhart.Detuinbleek
ééngrotewildernistezijn.Erlagenbergenafval,devijver
was dichtgegroeid en er stond een vreemde pipowagen
indetuin,zonderwielen.PipoenMamaloezelf(Harryen
Henriette) sliepenmeestal tot 4 uur ‘smiddags en om6
uur ‘s avonds waren zij dronken. Voor de ramen hingen
wat kapotte gordijnen en slechts een versleten bankstel
bevond zich in dewoonkamer.Het huis lag bezaaidmet
lege flessen, sigarettenpeukenenerhingeenpenetrante
geur. Behoudens voor een enorme familie bromvliegen
washetvooreenlevendwezenniettehardeninhethuis.
Enkelekapotterameneneengat inhetdakmaaktenhet
wooncomforterooknietbeterop.

ONTRUiMiNG
Heinrichbeslootdirectactieteondernemen.Hetechtpaar
bleekechterdewoningtehebbenverlaten.Deredenvan
vertrek?Het echtpaar achtte dewoning inmiddels onbe-

woonbaarenhadvandegemeenteeenkeurigehuurwo-
ninggekregen.Deschade:ruimeenton.Heinrichbesloot
het echtpaar te dagvaarden en eiste schadevergoeding.
Hetduohad immershaarplichtverzaaktomonderhoud-
en reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Dit was nou
typischzo’nzaakdienietverlorenkonworden.Oftochwel?

DWiNGeNDReChT
HarryenHenriettekwamenechtermeteenbrutaalenver-
rassend verweer: de huurovereenkomstwas deels nietig,
namelijk voorzover als huurprijs voor de huurder de ver-
plichtinggoldomhetgrootonderhoudenalle reparaties
voorhaarrekeningtenemen.Dewetbepaaltimmersdat
eenhuurderslechtsgehoudenkanzijnomkleineherstel-
lingenvoorzijnrekeningtenemen.Derechtersteldehen
inhetgelijk.Heinrichverloordeprocedureenwerdooknog
eensveroordeeldindeproceskosten.Heinrichwasdesdui-
vels.HijwaswoedendopHarryenHenriette,opdeNeder-
landsewetgevingenopViseurdiejuistditsoortnarigheid
hadmoetenvoorkomen.EnViseur?DievonddatHeinrich
zichnietzomoestopwindenoverdiepaar‘rrrrrotcente’.
(denamenzijngefingeerd;deuitspraakwordtopverzoek
toegestuurd)■
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Tekst:Mr.J.A.M.vanderSande,
advocaatteRotterdam
www.vandesandeadvocaten.nl



VBOCongres11september2012
HetGroteWoningdebat
GraagnodigenwijuuitvoorHetGroteWoningdebattijdenshetVBOMakelaarCongresop11
september2012.Dezelaatstedagvoordeverkiezingenorganiserenwijeen(inter)actiefdebat
metalscentraalthema:HervormingvandeWoningmarkt.OnderleidingvanJoostHoebink
vanhetNederlandsDebatInstituutkuntusamenmetKamerledenenvertegenwoordigers
vanWonen4.0stellingenbeargumenterenenuwstemlatenhoren.Uwdeelnameeninbreng
wordenzeeropprijsgesteldenwijontmoetenudanookgraagop11septemberinhetNBCte
Nieuwegein.

Programma*
12.30uur Ontvangstmetlunch
13.30uur Openingdoordrs.P.E.(Ed)HammingVoorzitterVBOMakelaar
13.45uur B.E.M.(Bernard)WientjesVoorzitterVNONCW
14.30uur Pauze
15.00uur HetGroteWoningdebato.l.v.JoostHoebinkmeto.a.TweedeKamerleden

BettydeBoer(VVD),JacquesMonasch(PvdA),PaulusJansen(SP)envertegen-
woordigersvanWonen4.0(VerenigingEigenHuis,Woonbond,Aedesende
makelaarsorganisaties)

17.00uur Afsluitingennetwerkborrel

Vanaf18.00uurbentuwelkomomdeeltenemenaaneenheerlijkebarbecueinGreenVillage.
Ukuntbijuwaanmeldingaangevenofuhiervangebruikwiltmaken.
(Voorhetdinerwordteeneigenbijdragevan€45,-p.p.inrekeninggebracht)

*IndeochtendvindtervoorDNV-gecertificeerdenhetPE-programma‘Perspectiefopdewo-
ningmarkt’plaats,metdesprekersprof.dr.P.J.Boelhouwerenprof.dr.H.A.Benink.

Locatie
NBCNieuwegein
Blokhoeve1
3438LCNieuwegein
Tel.:030-6026900
Website:www.n-b-c.nl

Gratisdeelname
UkuntzichgratisaanmeldenvoorhetVBOCongresviahetinschrijfformulierop
www.vbocongres.nl

Dagvoorzitter
AnnemarievanGaaliseenvanorigineLimburgsezakenvrouwdiedoorhaarzakelijke
instincten en doortastend optreden haar eigen imperium heeft opgebouwd.
Daarnaast presenteert zij verschillende televisieprogramma’s en heeft ze twee
succesvolleboekengeschreven.TijdenshetVBOCongreszalzijalsdagvoorzitterde
bezoekeropinspirerendewijzedoorhetcongresthemaleiden.

Programma
9.30uur Ontvangst
10.30uur Openingdoordrs.P.E.Hamming
 voozitterVBOMakelaar
10.45uur Prof.dr.A.Heertje
 Hoeverhoudtdewereldeconomie
 zichtothetindividuelemakelaarskantoor
11.30uur Prof.dr.W.Verbeke
 Hoekrijgikklanten?Hoehoudikklanten?
 Hoekrijgiksteedsmeerklanten?
12.15uur Pauzemetuitgebreidelunch
13.45uur Drs.M.M.Frequin
 Hoedewoningmarkttehervormen?
14.30uur ClubvanDelft
 Hoeziethetmakelaarskantooreruitin2020?
15.15uur Interactievediscussieonderbegeleidingvan
 ClubvanDelftinsamenwerkingmetMiER
15.45uur Afsluiting,zoalsuvanVBOMakelaargewendbent!!
16.15uur NetwerkborrelaangebodendoorGoes&Roos

Vanaf18.00uurisergelegenheidomgebruiktemakenvanhetdinerdansant.U
dientzichhiervoorafvooroptegeven.

Gratisdeelname
UkuntzichgratisaanmeldenvoorhetVBOCongresviahet inschrijfformulierop

www.vbocongres.nl
POSTADRES BEZOEKADRES Telefoon0703458703 E-mailvbo@vbo.nl
Postbus135 Gildeweg5a Fax0703106511 ABNAMRO47.23.88.045
2630ACNootdorp 2632BDNootdorp Websitewww.vbo.nl K.v.K.DenHaagnr40411735

Verenigingvoormakelaarsentaxateurs

VBOCongres7september2011
Bestaatdemakelaar/taxateurnogin2020?
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e woningmarkt weer in beweging brengen. Dat
ishetdoelwaarbijnaallepartijen inhunverkie-
zingsprogramma’s naar zeggen te streven. Een

gezondewoningmarkt is goed voor de consument, goed
voor de bouwsector en dus ook goed voor de economie.

Inverkiezingscampagnesdraaithetomhetomdeverschillen.Deeigenvisiestaatcentraal.Maaroppositie-

partijendiezichberoepenopdegeslaagdehulpmissieomderegeringuitdebrandtehelpen?Datisnogniet

eerdervoorgekomen.Ookdedoorbraakoverdehypotheekrenteaftrekzorgtvooreengeheelnieuwesituatie.

NetalsdebeschikbaarheidvanWonen4.0.Eenalomvattendplanomdewoningmarktgezondtemaken,waar

demeestepartijenwaarderingvoorhebben.



D

dewoningmarkt:
lijmofsplijtzwam
naverkiezingen?

Maarhoekomtdienoodzakelijkehervormingeruittezien?
Deverkiezingsprogramma’sbiedenwelaanknopingspun-
ten,maarontberenvaaksamenhang.Ofzelijkenmeerop
eenverlanglijstjeofzebiedeneensamenhangendbetoog,
waardannetdepointewordtgemist.Endetoonzetting

Hypotheekrenteaftrekgeenhobbelmeer
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is geruststellend, nergens klinkt de alarmbel. Hetmeest
consistent is de PVV: helemaal niks veranderen. Hun
programma bevat geen woningparagraaf. Uit de verkie-
zingsprogramma’skunnenweopmakendateenwoning-
marktvisie voorde lange termijnniet eenagendapunt is
waaraan politieke partijen in de verkiezingscampagne
explicietaandachtwillenbesteden.ZolaatVVD-Kamerlid
BettydeBoer zichook lievernietuitoverdevraagof zij
Wonen4.0geschiktachtalseenblauwdrukvoorverdere
planvorming. Bij de presentatie van dit planwas al dui-
delijk dat VVD en ook SP zich vooralsnog gereserveerd
opstellen.Eenplanwaaraanmenzichvoorvelejarencon-
formeert,schriktaf.

OokdeSP,dieregeringsverantwoordelijkna12september
nietzegtteschuwen,beoordeeltWonen4.0nietalshet
eivanColumbus,maarwelalseenplanwaardepolitiek
goednaarmoetkijken.Huurverhogingenvormennieteen
ingrediënt,waarSP-kiezersvoorwarmlopen.SP-Kamerlid
PaulusJansen:“Maaralshetafschaffenvanvillasubsidies
erin zit, valt er te praten. Voordat een integraal plan in
werking kan treden, zal er nog veel tijd overheen gaan.
Ikdenkdanooknietdateralmeteennadeverkiezingen
veelzakenzullenveranderen.”DeSPwilvanuithunvisie
welmetanderepartijeningesprekgaan.“Wijzatenniet

aan tafel bij Kunduz enwerden ook niet gevraagd naar
onzevisie.Alserstraksechtonderhandeldwordt,ligthet
er dusmaar net aanwelke kant het opdraait.Het staat
vastdatereenintegraalplanmoetkomen,maarhoedat
eruit zalgaan zien, isnunogniet te zeggen.Deeigen-
domsneutrale financiële ondersteuning vind ik wel een
goedelement.”

eeNOMVATTeNDPlAN
De meeste Kamerfracties laten het onderwerp woning-
markt graag nog enige tijd sudderen. Bij de verkiezings-
programma’s vanCDAenD66 komt een zekereurgentie
omdehervormingvandewoningmarkt voortvarendaan
te pakken het sterkst naar voren. Het CDA-programma:
‘Herstelvanvertrouwenindewoningmarktvraagtomeen

watgebeurtermetdehypotheekrenteaftrek?
DestandpuntenoverdehypotheekrenteaftrekvormdenvelejareneenbarrièretussenhetCDA,VVDenPVVaandeenekantende
PvdA,GroenLinks,D66endeChristenUnieaandeanderekant.NadeommezwaaivanCDAenVVDzijndeverschillenverbleekt.VVD,
CDA,D66,ChristenUnieen,indekantlijn,ookdeSGPblijveninhunverkiezingsprogramma’sdichtbijdeVoorjaarsnota.Deleningvoor
nieuwehypothekenwordtvolledigin30jaarannuïtairafgelost,waardoorderenteaftrekautomatischin30jaartijdwordtafgebouwd.
Dehypotheekvormisvrij,maardefiscusgaatuitvaneenforfaitaireaftrek.AlleenGroenLinkswijktsterkafvandeVoorjaarsnota.

 Hypotheekrenteaftrekblijftbehoudenvoorbestaandehuizenbezitters.Renteaftrekisvanaf2013alleennogmogelijkalser
annuïtairwordtafgelost.

 Hetstrevenisdatiedereenover30jaarnogsteedszijnrenteover30jaarforfaitairkanaftrekkenmaarvooreenschuldvan
maximaaldedangeldendegemiddeldewoningprijsenallemaaltegen30%.

 Derenteaftrekwordtin10jaartijdafgetoptvoorhypotheekschuldentot€350.000.Hetmaximalepercentagewaartegenkan
wordenafgetrokkenwordt42%.Zowordtdesubsidieweereffectiefenverdwijnt‘villasubsidie’.

 DeChristenUniewildeaftrekbeperkentoteenhypotheekschuldmeteenbovengrensvanuiteindelijk€500.000.Iedereen
heeftdaneengelijkaftrektariefvan30%.

 Erkomteengeleidelijkeafschaffingvandehypotheekrenteaftrek,ookvoor‘bestaandegevallen’.Hetbedragaan
hypotheekschuldwaaroverrentekanwordenafgetrokken,wordtin2013gemaximeerdtot1miljoeneuroendaarnain25jaar
stapsgewijsafgebouwdtotnul.

 Erkomteensocialevlaktaks:iedereenkrijgthetzelfdeaftrektarief.

 Hypotheekrenteaftrekwordtbeperkt,ookvoorbestaandehuizenbezittersdie5jaardetijdkrijgenommethunbanknieuwe
afsprakentemaken.Erwordtin30jaarannuitaïrafgelost.Derenteaftrekwordtverlaagdnaar30%.

CDA-KamerlidRaymondKnops:“Dewoningmarktzieikals
eendashboardmeteenheleboelknopjes.

Alsjeaanéénknopjebeginttedraaien,heeftdatgevolgen
vooraldieanderemetersdieuitslaan.Dusjezultheel

voorzichtigmoetenbewegen”
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omvattend plan voor zowel de koop- als de huurmarkt,
waarin goede afspraken staanmet corporaties, gemeen-
ten,bouwers,financiëlesectoren,pensioenfondsen’.

Wonen4.0wordthierinnietgenoemd,maarCDA-Kamerlid
Raymond Knops beschouwt het plan als een soort kata-
lysator die de discussie op eenpositievemanier op gang
kan brengen. “Over Wonen 4.0 zijn we vanaf het begin
positiefgeweest.Hetisgoeddathetmaatschappelijkveld
zelfmetvoorstellenkomt.Onzeopvattingenzijnookniet
strijdigmethetprincipedatkoopenhuurlangzaamnaar

huursectornugrootste
splijtzwam
Overdehuursectorlopendestandpuntensterkuiteen.Vooraldekloof
tussenSPenPvdAaandeenekantendeVVDaandeanderekantisgroot.
DePVVishetoverdehuursectorvolledigeensmetdeSP.

Helftaantalsocialehuurwoningeninverkoop.Dehurengaan
jaarlijksmet3%boveninflatieomhoogommarktconformuit
tekomen.Huurtoeslag.

Aantalsocialehuurwoningenblijftoppeilmeteenbeperkte
huurverhogingboveninflatie.Hogeinkomenskrijgenextra
huurverhoging.Geenhuurverhogingeninschaarstegebieden.

EUinkomenseissocialehuurwoningenverdwijnt.
Donnerpuntenvervallen.Geenhuurstijgingenboveninflatie.
Bouwvangoedkope(sociale)huurwoningenuitbreidenen
versnellen.

Beperktehuurverhogingboveninflatiealscorporatieselders
compenseren.Degemiddeldehuurstijgingblijftgelijk.
Huurprijsmaximaal4,5%vanWOZ-waarde.Kopenvan
huurwoningenwordtgestimuleerd.

Huurderskunnenondervoorwaardencorporatiewoningkopen.
Huurverhogingvoorhogeinkomens.

Corporatieskrijgenmeerruimteommarktconformehuren
vasttestellenenteinvestereninhuurwoningenvoor
middeninkomensenwoon-zorg-combinaties.Huurkortingvoor
lagereinkomens.

Scheefwonersmoetenverhuizenofmeermarktconformehuur
betalen.Mindersocialehuurwoningen.

elkaartoegroeienenhetideevaneenwoontoeslag.”Maar
hijverwachtgeenwonderenvaneennieuweregering.“De
woningmarkt zie ik als een dashboardmet een heleboel
knopjes.Alsjeaanéénknopjebeginttedraaien,heeftdat
gevolgenvooraldieanderemetersdieuitslaan.Dusjezult
heelvoorzichtigmoetenbewegen.Wewillengeenschok-
effectendievoorbepaaldegroepennadeliguitvallen.”
D66iszondermeerenthousiastoverWonen4.0enwijdt
daar inhetverkiezingsprogrammazelfseenpassageaan:
‘D66 juicht de samenwerking van deWoonbond, Aedes,
VerenigingEigenHuisenenkelemakelaarsorganisatiesom

tekomentoteen integraalwoonplantoe.Allespelerser-
kennennudathetnodigisdewoningmarkttehervormen’.

liNkSeNReChTS
Dat de kiezer na het Lenteakkoord tochweer een bonte
verzameling aan standpunten krijgt, iswel verklaarbaar.
HethaastigtotstandgekomenBegrotingsakkoordvorm-
deeentesmallebasisomdeverkiezingenintegaan.Het
bevatmaatregelendiegeldopleveren,maargeenenkele
maatregel die de woningmarkt ten goede komt. Dat is
ooknietvreemdvooreenexercitiediealsenigdoelheeft
de Europees Commissaris voor monetaire zaken gerust
te stellen. Toen deze eind april enthousiast reageerde,
haaldendeondertekenaarshunkladblaadjesweeruitde
zakenvoegdenverschillendemaatregelentoediedene-
gatieveeffectenvoorstarters,zzp-ersenhuurdersmeteen
laag inkomen,moeten verzachten. ChristenUnie en D66
verwijzenerinhunverkiezingsprogramma’snogwelnaar,
maar hebben ook nieuwe – daarmee strijdige – punten.
VVDenD66blevennoghetdichtstbijhetoorspronkelijke
idee.BijGroenLinksénD66–dienuookdebestaandehy-
pothekenwillenaanpakken–verschoofhetzwaartepunt
naarlinks.DeVVD–diehetaantalsocialehuurwoningen
wilhalveren–schoofopnaarrechts.

Dat het H-woord nu vrijelijk mag worden uitgesproken,
maakthetwelmakkelijkerompartnersaanzichtebinden.
ZozegthetVVD-KamerlidBettydeBoerdatdeVVDwaar-
schijnlijkgoedezakenzalkunnendoenmetD66.“Diegaan
hetmeestvervandeanderepartijen.”Maaralser straks
vijf of zespartijen eenpakketmoeten samenstellen voor
de totalewoningmarkt?Danwordt– zoverwachtenveel
politici–heteenstuk lastiger,zekeralsdehuurmarktter

SP-KamerlidPaulusJansen:“Hetstaatvast
datereenintegraalplanmoetkomen,
maarhoedateruitzalgaanzien,isnu

nogniettezeggen”
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sprakekomt.PvdAenSPhebbenweinigopmetmarktcon-
formehuren.Vandiekantzaldanongetwijfelddekritiek
losbarstenoverdefinitiesengrenzen.Wantwatismarkt-
conform? En hoe meet je de WOZ-waarde? En waarom
moetenhuurdersopdraaienvoorinkomensondersteuning
van andere huurders? De andere kant zal dan even hard
terugslaan.

Moeten we dan voor altijd een land blijven waar nie-
mandmeer kan of durft te verhuizen? En zijn we niet
te ver doorgeschoten met woningcorporaties, die de
marktverhoudingenvertroebelen?Hetzoudanwelhan-
dig zijn als al die politici naar hun achterzak kunnen
grijpen.Nietvooreenkladblaadje,maarvooreenblauw-
druk.Wonen4.0?■ Tekst:RobertvanTil

allerleiduwtjesvoorstarters
Startersmogenniethetkindvanderekeningworden,blijkteigenlijkuitalleverkiezingsprogramma’s.Demeestepartijenhebbenoog
voordecrucialeroldiedestartersspelenbijhetopgangbrengenvanverhuisketens.AlleendePVVheeftgeenextravoorstellenvoor
starters.Geenvandepartijengeeftinhunprogrammaaanhoeeenenandervoorstartersmoetwordengeorganiseerd.

Afschaffenoverdrachtsbelasting VVD,PvdAenChristenUniewillendeoverdrachtsbelastingafschaffenvoorstarters.D66washieraleerder
voor.DePvdDendeSGPwillendezebelastingvooriedereenafschaffen.DeSPwileenextraaftrekpostvoor
starters.

hypotheekregels DeVVDwildeaflossingsduurvan30naar35jaarverruimen.OokdeSGPwileenverruimingvandeaflossings-
termijn.DeVVDwilbijhetbepalenvandeLoantoValueratioleeftijdsdifferentiatietoepasseneninkomens-
ontwikkelingmeenemen.HetCDAwileenbouwspaarregelingenverhogingvanhetschenkingsrecht.Ditwillen
deChristenUnieenSGPook.DeSGPwilookbeterehypotheekmogelijkhedenvoorflexwerkers.DePvdDwilde
mogelijkhedenvoorboetevrijaflossenverruimen.

Starterslening DeSPwileentijdelijkestartersaftrek.DePvdA,SGPendePvdDwilleneenstarterslening.DePvdAwildathet
StimuleringsfondsVolkshuisvestingendeBankNederlandseGemeentendezeverstrekken.

Nieuwbouwprojecten DeChristenUniewilinnovatieveconceptenvoorstarterswoningenendePvdAwil30%nieuwbouwprojecten
voorstarters.



oonvielhemtendeel.Terechtnatuurlijk,
wantvanaldieleegstaandevierkantemeters
kantooroppervlakisongeveer4%inhanden

vanNederlandseinvesteerders–voornamelijkpensi-
oenfondsen-en11%vanNederlandsebeleggers.10%is
eigendomvandeNederlandsegemeentenenderest
vormtdetwijfelachtigerijkdomvanbuitenlandse
investeerders,beleggingsfondsen,ontwikkelaarsen
banken.Endievoelenerhelemaalnietsvooromafte
waarderen,terwijldatinfeiteweldeenigeoplossingis
voorhetgroeiendeprobleem.

Wezullentochechtdebeslissingmoetennemenom
terugtegaannaareenreëelbalansniveau.Degebouw-
eigenarenvoelendaarhelaasnietsvoor:zestekenhals-
starrighunkopinhetzandenlaten–ookna
raadplegingvantaxateursenaccountants–degebou-
wenvooreenveeltehogewaardeindeboekenstaan.
Daarmeehoudenwedestevigopgeblazenballonnen
gezamenlijkinstand.

Maarwatmoetenwedandoen?Delijnvolgendat
anderenjouwellendemoetenoplossen,zoalswedat
ookaljarenlangindeagrarischesectordoen?Depro-
blemenophetbordjevandeanderi.c.debelastingbe-
talerschuiven?Nee;driewerfnee.Demarktmoethaar
eigenproblemenoplossen.Endatkanzeook.Maardan
moetendeeigenarenvandiegigantischekolossenwel
voldoendeperspectiefwordengeboden.Enwemoeten
duidelijkheidverschaffen:sommigeplekkenzijnnu
eenmaalongeschiktalskantoorlocatie.Watverouderd
isennooitmeerrendabelzalwordenverhuurd,moet

wordengesloopt.Eninderdaad:datmoetendeeigena-
renzelfbetalen;nietdebelastingbetaler.Deeigenaren
moetenevendoordezureappelheenbijten.

kantorentop
IndatkaderisdeKantorentopeeninitiatiefdatallelof
verdient.Eindjuniondertekendenoverhedenenmarkt-
partijeneenconvenantomdekantorenleegstandte
bestrijdenmetalsdoel:eenbeterfunctionerende
kantorenmarkt.
Ermoetenstructureleplannenmeteeneffectieveaan-
pakkomen.Ermoetregionaalwordensamengewerkt,
wantniemandwilalseerste–enalhelemaalnietals
enige–zijnkantoorpandslopen.Hap-snapbeleidop
datterreinzouookalleenmaarleidentotverpauperde
sloppenwijken.
Dekennisendeervaringhebbenwe.Kijkmaarnaarde
AmsterdamseenRotterdamsehavengebiedendie
getransformeerdzijntotaantrekkelijkewoonwijken.
Essentieelisdatookdeoverheidmeedoet,want
iemandzalhetgoedevoorbeeldmoetengeven.
Enlatenwevooralnietdenkendataldieleegstaande
kantoorpandenzofantastischgeschiktzijnomde
‘creatievesector’tehuisvesten.Zoveelgetalenteerde
artiestenhebbenwenuookweerniet.Deoverheiden
hetbedrijfslevenmoetenverderkijkendanhunindivi-
duelebelangen.IkwensdeKantorentopheelveel
succestoe!

Bentu–netalsik–ookzobenieuwdnaardestandpuntenvandepolitiekepartijen

alshetgaatomruimtelijkbeleid?Danbentu–netalsik–waarschijnlijkzwaar

teleurgesteld:deverkiezingsprogramma’sbevattennauwelijksenigeinformatie

overdatonderwerp.Endatterwijlwevrijweldagelijksinallemedialezenenhoren

dathetprobleemvandekantorenleegstandnutochwelheelgrootwordt.Onze

Amsterdamsewethouderhadonlangswéleenstandpunt:hijpleittevooreen

nationaalsloopfondsdat–uraadthetal–gevuldmoetwordendoordeNederlandse

belastingbetalers.

COLUMN
BedrijfsmatigVastgoed

kantorenslopen–en
wiegaatdatbetalen?
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Ing.SiepRoelfzema,
voorzittersectie

BedrijfsmatigVastgoed
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as als het lukt om de eurocrisis op te lossen.
Datiscruciaal,vindtHaraldBenink,hoogleraar
BankingenFinanceaandeuniversiteitvanTil-

burg.Hijiséénvandeexpertsdiejarenvoordecrisisal
waarschuwdevoordegebrekkigeconstructievanhet
financiële bouwwerk. Datmoest een keer fout gaan.
“Alindejaren‘90isindevakliteratuuruitgebreidaan

deordegestelddathetbankwezenergkwetsbaaris.In
1996benikgepromoveerdophetproefschrift‘Financi-
elefragiliteit’.Daarna,toenBaselII,hetinternationale
akkoordvoorbanken,werdontwikkeld,hebbenweals
groepvanbekendehoogleraren inEuropaendeVer-
enigdeStatenvergeefsopdetromgeslagen.Ondanks
deze kritiek mochten de banken zelf risicomodellen

ACTUEEL|Financiering
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ishetDeensemodelinteressant?
“Ja,datvindikwel.InDenemarkenzijnrentelastenaanzienlijklagerdaninNederland.Het
Deensemodeliseeneffectief,transparantsysteem.Debankenfinancierendehypotheken
metlanglopendeobligaties,diehetzelfderisico-enkasstroomprofielhebbenalsdehypothe-
kenzelf.Iemandsluitbijvoorbeeldeenhypotheekafvoor20jaartegen4%rente.Debank
geefteensoortobligatiesuitdieaandiehypotheekgekoppeldzijn,metdezelfdelooptijden
eenparallelleaflossing.Diesymmetriehaalthetherfinancieringsrisicoeruit.Zoontstaater
eenlevendige,transparanteenliquidemarkt.

Denemarkenkentookeenvasteopslag,eenbepaaldemargevanzo’n0,6%tussenwatde
bankenkunnenaantrekkenenwatzekunnenuitzetten.Datisgoedkoopvoordeconsument,
maarminderaantrekkelijkvoorbanken.Wellichtisdatderedendathetnognietechtvande
grondkomt.Hetmodelbiedtontegenzeggelijkveelvoordelen.”

haraldBenink
HaraldBeninkishoogleraarbankingandfinanceaandeUniversiteitvanTilburgentevensals
seniorresearchassociateverbondenaandeFinancialMarketsGroupvandeLondonSchoolof
Economics.Hijisvoorzittervanhet‘EuropeanShadowfinancialRegulatoryCommittee.

Deeurocrisislaatdiepesporenna.Datisooktemerkenaandeontwikkelingopdehypotheekmarkt.Wasde

hypotheekomzetin2006nog151miljardovereengeheeljaar,indeeerstehelftvanditjaarbedroegdeomzet

slechtscirca22miljard.Deconsumentzitsteedskrapperbijkasendebankenhebbenmoeitemethun‘funding’

voorhypotheken.Wanneerkomterherstel?

maareendingbelangrijk:
oplossenvandeeurocrisis

“Zorgervoordatnettorentelastenvoordemensen
nietomhooggaan”

Prof.dr.H.A.Benink



ontwikkelen en gaan gebruiken. Logisch dat de ver-
eiste kapitaalbuffers toen nog verder naar beneden
gingen.”

De hypotheekkraan gaat steeds verder dicht. De leencapa-
citeit moet omlaag naar 100% marktwaarde. Wat moet
er gebeuren om de hypotheekverstrekking weer op peil te
brengen?
Benink:“Nederlanderssparenveelviapensioenfondsen,
hetspaargeldmaakteenrelatiefkleindeelvanhetba-
lanstotaaluit.Dezefundinggapnoodzaaktdebanken
omgeldoptehalenopdekapitaalmarkt.Andereban-
kenenbeleggerszijnechterheelkritischomgelduitte
lenen.Watermoetengebeuren?Iniedergevalopeen
verantwoordewijzehervormen.Zorgdatdenettoren-
telastenvoormensennietomhooggaan.Andersgaan
dehuizenprijzenverderzakken.Maarookdieeurocrisis
oplossen.Alsdatnietgebeurt,krijgjedewoningmarkt
nietaandepraat.Aldieberichtenoverdeeurowerken
ergdoorophetgemoedvandeconsument.”

Kan de Europese Centrale Bank eindeloos doorgaan met
financieren?
“Allereerstiser100miljardeuroingezetvooreenperi-
odevandriejaar.MarioDraghi,presidentvandeEuro-
peseCentraleBank(ECB),heeftgezegddaternogmeer
mogelijk is, indien de landen afspraken maken over
bezuinigingenenhervormingen.Maardieeurocrisis is
heel ongewis. Politici willen de economie stimuleren,
maarookbezuinigen.Maaraldieplannenwerkenniet
ophetmomentdatdezeeurocrisisescaleert.Depolitici
moetenhunenergiemaaropééndingrichten:hetop-
lossenvandezecrisisindeeurozone.Dehuidigeoplos-
singishalfslachtig.Mendenktdatdeverhogingvanhet
noodfondsnietisuitteleggenaandekiezer.Daardoor
blijftderenteinSpanjeenItaliëonnodighoog.Decen-
tralebankiersentoezichthoudersmakenzichernstige
zorgen, er is te weinig cruciaal politiek commitment.
Alsdeeconomieenormeklappenkrijgt,gaandeaande-
lenmarkten naar beneden en dalen dewoningprijzen.
Op de korte termijn is het verloop van de eurocrisis
belangrijker dan de vraag hoe we de hypotheekrente
hervormenenofwe inNederlandüberhauptmeer of
mindergaanbezuinigen.”

Hypothekenmakenbijna60%vandetotaleuitstaandebin-
nenlandse kredietverlening uit. Het gat bedraagt volgens
de Nederlandsche Bank 500 miljard. Moeten we daarvan
schrikken?
Erzijndrie factorendiehetkredietrisicovergroten:de
hogehypotheekschuld,defundinggapendeeconomi-
schecrisis.Datisvoorbankeneenadditioneleredenom
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Tekst:RobertvanTil

eenhogere risicopremie te vragen.Als 22hoogleraren
zijnde,hebbenwe inonsvoorstel van februarigepleit
vooreenheelgeleidelijkebeperkingvandehypotheek-
renteaftrek voor alle gevallen, dus niet alleen voor
nieuwe. De hervorming van de woningmarktmoeten
we niet verwarren met inkomenspolitiek of een her-
vormingvanhetbelastingsysteem.Diemoetjelosvan
elkaarzien.InNederlandhebbenwehogeprogressieve
tarieven ten opzichte van de ons omringende landen.
Door de hypotheekrenteaftrek ligt de belastingdruk
tochophetEuropesegemiddelde.Alswedehypotheek-
renteaftrekbeperkenzonderparallelleverlagingvande
belastingen,dankrijgtdewoningmarktnogeenadditi-
oneletiknaarbeneden.”

Watmoeterdusgebeuren?
“Er moet in september een agenda komen voor de
komende 20 jaar. De groep van 22 hoogleraren heeft
daarvooreenplangemaakt:eengeleidelijkebeperking.
Ik zou het geen goede beslissing vinden als de netto
rentelasten daardoor zouden stijgen. Op die manier
voorkomjeprijsdalingenopdewoningmarkt.”■
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• • • 

• • 

• • • DieNSTeN
Wijbemiddelenenadviserenmetbetrekkingtotaanspra-
kelijkheidverzekeringenenkunnenuwlopendeafgesloten
aansprakelijkheidsverzekeringen van een second opinion
voorzien.
Vanuitonsspecialismeenonzerolalsmakelaarinassuran-
tiënhebbenwijalvelejarenvoordemakelaars,taxateurs
en beheerders van onroerende zaken specifiek op maat

SchouteniseenMakelaarinAssurantiënmetmeerdan30jaarervaringopdeAssurantiebeurs.

Wijhebbenonsgespecialiseerdinverzekeringenophetgebiedvanaansprakelijkheid.Derisico’s

dieualsondernemerloopt,biedenwijterverzekeringaanbijtoonaangevenderisicodragers

middelseendooronszelfvooruopmaatgesnedenproduct.

schouteninsuranceinternationalB.v.

ADVERTORIAL

‘s-Gravenweg431
3065SCRotterdam
Telefoon: 010-2884900
Internet: www.schouteninsurance.com

gesneden (gecombineerde) verzekeringsproducten ont-
wikkeld,metalsuitgangspuntdatallesgedekt is“tenzij”.
Daarmeeheeftueenduidelijkeenruimedekkingenhoeft
uzichgeenzorgentemakenoverdezogenoemde‘kleine
lettertjes’.

De op elkaar afgestemde voorwaarden van de volgende
verzekeringsproducten zijn veelal te combineren in één
polis:

•Beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
•Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
•Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
•Rechtsbijstand.

SChADeBehANDeliNG
Wellicht het allerbelangrijkste is de proactieve schadebe-
handelingwelkewijubieden.Geconfronteerdwordenmet
eenaansprakelijkstelling iseenvervelendeentijdrovende
zaak in uw dagelijkse bedrijfsvoering. Er zal voldoende
discussieontstaanoverdeaansprakelijkheid,deschade,de
omvangervan,detoerekenbaarheid,etc.Hieruitblijktdes
temeerhetbelangvaneenaansprakelijkheidsverzekering
en een goede schadebehandeling. Naast het schadeloos
stellen van de claimant, zijn ook de kosten van verweer
gedektonderdepolis.

Schouten heeft ervaren juristen in dienst die voor u de
schademelding inbehandelingnemen,deverzekeraar in-
formerenenubegeleidenbijdeafwikkelingvandeschade.
Teallentijdezullenwijeenschademetdegrootstmoge-
lijkezorgvoorubehandelen.
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anttegelijkmetaldiegoedbedoelde
initiatievenwerktdeoverheiddekrimp
zelfindehand.Kleinekernenverliezen

hunvoorzieningen,waardoorvooralhetjongedeelvan
debevolkingzijnheilelderszoekt.Rondwegenworden
aangelegdomdorpenheen,zodatdemiddenstanden
dehorecageenklantenmeerhebben.Hierendaarzien
weinitiatievenominelkgevalhetenigeplaatselijke
cafévandeondergangteredden.Endatluktsomsnog
ook!

Voordevrijkomendeagrarischelocatiesisdeze
ontwikkelingrampzalig:debedrijvenhebbentemaken
meteengigantischewaardedaling.Sterkernog:vaakis
ergeenkopervoortevinden.Logisch,wantallevoor-
zieningen,waaronderhetopenbaarvervoer,zijn
inmiddelsvakkundig‘geamoveerd’.
Hetzoueengoedezaakzijnalsdegemeenteswaar
dezeontwikkelingenzichvoordoen,zoudenwillen
samenwerkenmetmakelaarsentaxateurs,wanteen
beetjesturingkangeenkwaad.Vrijkomendeagrarische
bedrijvenzijnbijuitstekgeschiktalsbedrijfsruimtes
voorkunstenaars,zzp’ersenondernemersdiealter-
natievebedrijfjeswillenbeginnen.Datbrengtweer
levenenbewegingindekleinekernen.

Eenandervoorbeeld:Anne-MarieJorritsma(oud-
ministerenmomenteelburgemeestervanAlmere)
woontmethaarman,kinderenenkleinkinderenineen
groot(nieuwbouw)huis.Datbiedttalvanmogelijk-
hedenvooroppasactiviteitenen–indetoekomst–
mantelzorgvooropaenoma.Delanggevelboerderijen
zijnbijuitstekgeschiktvoordattypebewoning.Maar

danmoetderegelgevingvoormantelzorgwel
eenvoudigerworden,zodatgezinnengebruikkunnen
makenvandezeaantrekkelijkemogelijkheden.

Helaaszijndenieuwebestemmingsplannenalweer
vastgesteld–enveelalzijnzeonherroepelijk.Erwordt
nauwelijksrekeninggehoudenmetdeproblematiek
vandeagrarischesector.
Bijmijindebuurtiseengrootagrarischloonbedrijf
gevestigd,datwerkbiedtaanzoongeveerdehelftvan
deplaatselijkebevolking.Iedereenblij:deondernemer,
debevolkingendeplaatselijkemiddenstand.Maarde
regelgevingomtrentvergunningenwordtsteeds
strenger.IJverigegemeenteambtenarenvindendathet
loonbedrijfeigenlijkgealloceerdmoetworden.De
bulldozersstaanbijwijzevansprekenalklaarom
ervoortezorgendatookditdorpeensnelledoodzal
sterven.

Daaromroepikalleoverhedenopomsamentewerken
metdedeskundigenopditgebied,zodatdekleine
kernenleefbaarblijven.Stimuleerhetbezitvaneen
tweedewoninginplaatsvanhettebestraffen.Leg
recreatiefietspadenaan.Kortom:zorgervoordater
weerbewegingenplaatsvinden.Dewinkeltjes,de
cafeetjesenderestaurantskomendanvanzelf.Opdie
manierwordthetplattelandweeraantrekkelijk.Datis
ookgoedvoordeboeren–envoorhunadviseurs!

Nederlandkrimpt;tenminsteinsommigegebieden.MetnamestrekenalsZuid-

Limburg,Oost-GroningenenZeeuws-Vlaanderenrakensteedsverderontvolkt.De

rijksoverheidvindtdateenprobleem,enookderegionaleenlokalebestuurderszien

dekrimpmetledeogenaan.Daaromwordenerallerleiprogramma’sbedachtomde

ontvolkingtestoppen.Totnogtoezonderveelsucces.‘Isdatvreemd?Nee,datisniet

vreemd’,ommetMartSmeetstespreken.

krimpinagrarische
gebieden?deoverheid
werktdiezelfindehand!

COLUMN
AgrarischVastgoed

J.C.M.vanGestel,
bestuurslidsectie

AgrarischVastgoed
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Waaromisditveilingsysteemonverantwoord?
“Alsmakelaarszijnweeropgerichtdatonzeklantenzoweinigmogelijkfinanciëlezorgen
hebben.Deexecutieveilingen leidennietalleenvoordeeigenaar totnoggrotereschade,
maar ook voor de bank. De woning levert doorgaans bij een executieveilingminder op
dan bij een normale transactie en de eigenaar komt daardoor alleenmaar verder in de
problemen.Opexecutieveilingenwordentevaakprijsafsprakengemaakttussenvastgoed-
handelarenwaardooreengunstigeopbrengstvaakonmogelijkis.Datparticulierenookde
mogelijkheidhebbenomtebiedenopdeteveilenwoningen,iseenfabeltje.Dewoningen
wordenverkochtzonderontbindendevoorwaarden,enbovendienmoethetbedragbinnen
zeswekenwordenbetaald.Die twee voorwaardenmakenhet voordeparticulier vrijwel
onmogelijkomopeenacceptabelemaniermeetebieden.”

Watishetalternatief?
“Hypotheeknemerskunnenveelbeterkiezenvooreennormaalverkooptrajectwaarbijeen
makelaarbemiddelt.Debankvindtdatdewoningzosnelmogelijkverkochtmoetworden,
maardatbetekentweldatallepartijenmeteenforsverlieswordengeconfronteerd:vaak
is deopbrengst 25%minderdanbij een reguliere transactie. Enwe ziendatde snelheid
waarmeeverkochtmoetworden,toeneemtonderinvloedvanBaselIII:debankenmoeten
meerbufferscreëren.Maarbanken,notarissen,makelaarsendeoverheidhebbenookeen
maatschappelijkeverantwoordelijkheid.Diemoetenzedanooknemen!Samenmoetenwe
hetprobleemvandeeigenarenoplossen.”

NeemtDenHaaghetprobleemserieus?
“MinisterIvoOpsteltenvanVeiligheidenJustitiegaatinzijnbriefdiehijop12julijl.naarde
TweedeKamerstuurde,totaalvoorbijaanhetechteprobleem.Hijsteltdatderekeningen
vandenotarissenweliswaarhoogzijn,maardatnergensisgeblekendatersprakeisvan
ongeoorloofdepraktijken.HijgaatdusalleenmaarinophetverhaalvanVerenigingEigen
Huisdatdenotarisrekeningenabsurdhoogzijn.Datzijnzeook:erwordenhogeprijzenbe-
taaldvoordehuurvandelocatiewaardeveilingwordtgehouden.Maarhetechteprobleem
wordtnietgetackeld.

Isditnieteenlobbyvoordeeigenleden?
“Klopt,demakelaarwordterookbetervanalsdewoningviahet regulieretrajectwordt
verkocht. En daar is ook niets op tegen, want wij lossen daarmee eenmaatschappelijk
probleemop.Demaatschappelijkedrukneemttoe.DeNHGheefterookgenoegvandatzij
opdraaitvoordebetalingvanderestschuld.Ermoetdusietsgebeuren.

HansvanderPloegwilzosnelmogelijkstoppenmetdeexecutieveiling.Hethuidigesysteem

vindthijmaatschappelijkonverantwoord.

ACTUEEL  |Executieveilingen
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HansvanderPloeg,
directeurVBOMakelaar
stoppenmetexecutieveilingen
vanwoningen

Executieveilingen;moetenwedaarwelofnietmeedoorgaan?VBOMakelaargooide
eindjunideknuppelinhethoenderhokoverdeonmogelijkheidvandehuidigeexecu-
tieveiling.ErwerdenKamervragengesteld.OokKarelSchiffervanStichtingWaarborg-

Hans van der Ploeg is sinds januari 2009 direc-

teur van brancheorganisatie VBO Makelaar, qua

grootte de tweede brancheorganisatie voor ma-

kelaarsentaxateursinNederland.VanderPloeg

iszelfruim15jaarmakelaar/taxateurgeweestin

deregioCapelleaandenIJssel.Ookishijjarenlang

actiefgeweestalsbestuurslidvanVBOMakelaar,

onder andere als sectievoorzitter Bedrijfsmatig

Vastgoed.



Watishetprobleemvandeexecutieveiling?
“Diezitvoornamelijkindetoegankelijkheidvoorparticulierekopers.Wijzijnvanmeningdat
hetookvoorheneenvoudigermoetwordenomeenwoningopeenveilingtekopen.Veilen
via internet isdaarvoorniet voldoende.Niet-professionelekopershebbennueenmaal te
weinigervaring;zewetennietgoedwatzekopenenzemoetenbinneneenkortetermijn
betalen.Daaromkomjeopveilingenookvrijwelalleenprofessionele,ervarenkoperstegen.
Maarzoalsookdeministerconcludeert:daarwordenechtgeenafsprakenvoorafgemaakt.
Deveilingenzijndaarvoorveeltegrootschaligendebelangenvandepartijenzijntever-
schillend.”

Hoekunnenwedetoegankelijkheidverbeteren?
“Datkandoorbezichtigingenmogelijktemaken;doordewoningleegtemakenvóórdevei-
ling,maarookdoorbankentestimulerenomdeveilingfinancieringalvastteregelenvoorde
aspirant-koper.Eenparticulierekoperweetdantotwelkbedraghijkanbieden.”

Woningenbrengenopeenexecutieveilingtochgewoonveelteweinigop?
“Ookdatverhaalkloptniet.Deeigenaarkrijgtdeprijsdiedewoningindemarktwaardis.
Alsverteldwordtdateenwoningteweinigopbrengt,wordtveelalalleengekekennaarde
koopsomopdeveiling.Maardeechteprijsdiebetaaldwordtomeenwoningteverwerven,
omvatveelmeerbedragen.Dangaathet,naastdekoopsomvaakomkostendiedoordeei-
genaaralnietbetaaldzijnvoordatdeeigenaareenachterstandheeftopgelopenbijdebank.
Makelaarsdiezeggendatzijvooreenhogereverkoopsomkunnenzorgen,redenereninhun
eigenstraatje.Overigens:langnietiedereveilingiseen‘zieliggeval’.Erzijnookwoningei-
genarendiebewustdehypotheekofdeVvE-bijdragenietbetalen,illegaalverhurenofeen
wietplantageindewoningaanleggen.Ikdenkdatdehelftvanalleexecutieveilingenwordt
gevormddoordie‘zieligegevallen’.Wijzienhetalsonzetaakomveilingentevoorkómen.
Debesteveilingisdeveilingdienietdoorgaat.”

Watmoetergebeurenomhetmaatschappelijkeprobleemoptelossen?
”Van dat probleem zijnwij ons scherp bewust,maar het is wel een gemeenschappelijk
probleem.Wijproberenalenkele jarenomeenvormvan inkoopcoöperatieopterichten,
waarbijallepartijenbetrokkenzijn.Opdiemanierkun jedeexecutieveilingzoalswedie
nukennen, inhetprille voortraject voorkómen.Alarmerenen inventariserenvandepro-
blematiekvaneendebiteur/eigenaarineenvroegstadiumbeperktdekostenenbiedtde
mogelijkheidmetallebelanghebbendepartijennaarandereoplossingentezoeken.Datis
vooriedereenhetbeste.”■
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Willem van ’t Hoff vindt de systematiek van executieveilingen prima, maar pleit

vooreen‘inkoopcoöperatie’.

Willemvan’tHoff,
partnerBurenvanVelzenGuelen
“detoegankelijkheidvoor
particulierekoperskanbeter”

fondsEigenWoningenwilgeen‘NHG-huizen’meeropdeveilingwaarzeteweinig
geldopleveren.Hijvindtdatmensenmeertijdmoetenhebbenomhunhuisop‘nor-
malewijze’teverkopen.

Willemvan’tHoffisnotarisenpartnerbijBuren

van Velzen Guelen, een internationaal kantoor

vanadvocaten,notarissenenbelastingadviseurs.

ErzijnkantoreninDenHaagenAmsterdam.Van

’t Hoff is gespecialiseerd in vastgoed. Buren van

VelzenGuelenislandelijkbetrokkenbijeengroot

aantalexecutieveilingen.

Tekst:CarolaPeters




V.l.n.r.:RoosOudendorpenMelanieBarsoumian

oosOudendorpis24jaaroud,MelanieBarsoumian
is25.Samen runnenze sinds januari 2009make-
laardijOnestaVastgoedeninmiddelsiserhetwerk

endefinanciëleruimteomeencollegaindiensttehebben,
ArrezinavanRoekel.Datisweleensandersgeweest.“Toen
webegonnen,haddenwehelemaalniks.Nul euroopde
bankenwezaten ineenkamer inhetouderlijkhuisvan
Roos.Voorduizendeurohebbenweeencameragekocht,
wehaddenallebeinogweleen laptopenwenameneen
abonnementopPararius.Onzeeerstewebsitehebbenwe
latenmakendooreenkennis.Steedsalswe ietsverdien-
den,kochtenweweeriets.Eenprinter,ofeenscanner. In
hetweekendwerktenwe in de horeca, dat dedenwe al
jaren voordat we deze stapmaakten.” Onesta Vastgoed
heeftinmiddelsbijna200pandenindeverhuur.Wantdat
isdenichewaardezejongeondernemingzichopricht.En
datheefteenreden.

ZOMOeTheTDUSNieT
Voordat zemetOnestaVastgoedbegonnenennadat ze
hun diploma’s voormakelaar/taxateur hadden gehaald,
werkten zowel Roos als Melanie heel kort voor een an-
deremakelaar.“Datwaseenoudereondernemingdiezich
puur bezighieldmet verhuur aan expats, een doelgroep
waarDenHaagrijkaanis.Nietalleenhebjehierveelam-
bassades,maarookgrotemultinationalsalsShell.Bijdie
voormaligewerkgeverhebbenweeigenlijkvooralgeleerd
hoe het nìet moet. Het ging vooral om de huurpennin-
genen zodradiebetaaldwaren,hieldde serviceop.Die
maniervanwerkenkanechtnietmeer.Hetgaat indeze
kringenomaanbevelingenendatheefteruiteindelijkook
toe geleid dat die voormalige werkgevers nu niet meer
bestaan.Diehebbenzichzelfuitdemarktgeprijsd.Inmid-
dels hadden we ervaren dat we dit wel een heel leuke

Hoedemakelaarvandetoekomsteruitziet?Nou,zodus.Tweeenthousiastejongevrouwendiezichgezelligop

desfeervolleHaagseDenneweggenesteldhebben.MuziekuitdeiPadinhetdockingstation.Eenlerenjasjemet

Indianenkralen,inplaatsvanhettraditioneleblauwepak.Nulformaliteit.Welheelveelservice.Demakelaar

alspersonalassistant.”

MAKELAARVANDEMAAND
OnestaVastgoed

demakelaarals
personalassistant
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huurnemen.Enwegaanheelverinonzeserviceverlening.
Datzullenweweluitonzejarenindehorecahebbenmee-
genomen.Alertzijnophoe jemensenkunthelpen.Zeker
bijexpatsgeldtdat.Diekomenonslandbinnenenstaan
hieralseenkatineenvreemdpakhuis.Dusdoenwealles
voor ze, zoals een personal assistant. Gas,water en licht
regelen.Somsnemenwezelfsdecorrespondentiemetde
gemeenteopons.”

PRAkTijkAlSleeRSChOOl
Nudehuurmarkt zoopbloeit, rijst de vraagof tijdensde
opleiding wel genoeg aandacht aan dezematerie wordt
besteed. Roos enMelanie zijn daar helder over. “Je krijgt
welwathuurrecht,maarvooreengrootdeeldektdetheo-
rienietdepraktijk.Hetisookmaardevraagofjehetineen
cursuskuntgieten.Ditisechtietsdatjemoetdoen.Vallen
enopstaan.Enechtheelveelservicebieden.Datleerjeniet
uiteenboek.Datmoetinjezitten.”■

Tekst:HenkdeKleine
Beeld:lotphilipsenphotography

hoekvandemarktvinden.Maarja,gadanmaareensals
twee jonge dames in die niche aan de slag. Hoe kom je
aanjeeersteopdrachtgevers?”Datwerd,heelverrassend,
eenoud-bestuurslidvanVBOMakelaar,eentoennogniet
relevantelink.

kNikkeNDekNieëN
‘In het begin gingenwe naar elke bijeenkomstwaarvoor
wewerdenuitgenodigdenwaarwemogelijkopdrachtge-
vers tegenhet lijf konden lopen.Zogingenwe in januari
2009naareenexpatborrelinhetKurhaus,metknikkende
knieën.Daarstajedan,tussenaldiebeleggersdiejetoch
een beetje vreemd aankijken. Zo kwamenwe in gesprek
metBasLangerak,oud-bestuurslidvanVBOMakelaar.Hij
gunde ons een paar panden waarvoor hij nog huurders
zocht.Hijwildeonseenbeetjetestenmaarhetlukteons!
Onze allereerste huurderwas een jongen die een ruimte
huurdevoor300europermaand.Dieeerstemaandlukte
het ons om ook voor andere beleggers veel te verhuren,
wedraaideneentop-omzetenwezagenonsalinFerrari’s
doordestratenrijden.Infebruariwashetfeestoverentot
septembergebeurdeerineensvrijwelnietsmeer.Achteraf
isdatwelgoedgeweest.Wehaddenevengerokenaanhet
succesenweleerdenmeteendatje–indezetijden–heel
hardmoetwerken.”

BRANCheORGANiSATieVBOMAkelAAR
IneersteinstantiehaddenRoosenMelaniegeenbehoefte
aanhet lidmaatschapvaneenbrancheorganisatie. “Maar
jeontkomtereigenlijknietaan.Jemoet jepuntenhalen,
jeregistreren,andersisnaeentijdjejediplomaplotseling
waardeloos.Dusomdekennisinde‘gewone’makelaardij
en intaxatiesnietverlorente latengaan,hebbenweons
toenbijVBOMakelaaraangemeld.Nietzozeeromdatwe
hetnunodighebben,maarmeervoordetoekomst.Nuis
demarktvoorverhuurgewooneenstukbeterdandievan
verkoopenaankoop,daargebeurtnuvrijwelniets.Heelaf
entoeeentaxatie.Maarwehebbenhetdrukgenoegmet
de verhuur. Je ziet nu veel starters die hun toevlucht tot

ViertipsvanOnestaVastgoed

• Focusnietopjeinkomsten,focusopjeservice;
• Vakmanschapenprofessionaliteitmoetje

uitstralen,hetzitnietinhoeoudjebentof
welkekledingjedraagt;

• Weesinformeel,maarlegallesvast.Als
vriendelijkeklantenplotselingergzakelijk
worden,moetjezwartopwitsterkstaan;

• Investeerheelveelinjenetwerk.


“Nuisdemarktvoorverhuurgewooneenstukbeterdandievan
verkoopenaankoop,daargebeurtnuvrijwelniets”
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mdatumisschiennognooitheeftgehoord
vanhetDeensehypotheekmodel,eersteen
snelleintroductie:dekernvanhetmodelis

datdebanknietmeerhetgelduitleent,maaralstus-
senpersoonoptreedt.VooriedereDeensehypotheek
wordteenhypotheekobligatieuitgegevendiewordt
gekochtdooreeninvesteerderzoalseenpensioen-
fonds.Dusnietdebank,maareeninvesteerderfinan-
ciertdirectdeDeensehypotheek.DeDenenmogen
altijdboetevrijhunhypotheekoversluitenenaflossen.
VerderishetDeensmodelergtransparantwaardoor
iedereeninzichtheeftindekostenopbouwenderisi-
co’s.Eennadeelisdatmaximaal80%vandewoning-
waardegeleendkanworden.VerenigingEigenHuis,de
HypotheekshopenSolidMortgagesverwachtendat
vandehypotheekrentezomaar1,5%tot2%afkan;
lenenwordtdusgoedkoper.

IktwijfelechteraandehaalbaarheidvanhetDeens
modelinNederlandomdatonzepensioenfondsende
beoogdeinvesteerderszijn.Echter,hetrendementop
Deensehypotheekobligatiesisongeveer3,5%wat
onvoldoendeisvooreendegelijkepensioenopbouw.
Datbleekalinjunitoenhetfinancieelpersbureau
Bloombergonzegrotepensioenfondsenhiernaar
vroeg.PGGMbleekbereidietsmeerinNederlandse
hypothekenteinvesteren,maarABPenPMEzijndit
nietvanplan:‘Wezittenmet3%vanonsbelegdver-
mogenalbehoorlijkinNederlandsehypotheken’.

Devraagisdus:welkeinvesteerderwilindezeDeense
hypotheekfinancierentegenlagerendementen?Enals
ukonkiezen,kiestudanvooreenhogertoekomstig

pensioenofvooreventueellagerewoonlastenvoor
huidigewoningbezitters?

Hetrentevoordeelistrouwensonduidelijk.Kenmer-
kendvoordeDeensehypotheekiseenleningtot80%
vandemarktwaardeeneenrelatiefkorterentevastpe-
riode.Enja,hetiswaar,eensoortgelijkeNederlandse
hypotheekheefteenhogerrentepercentagedande
Deense.MaarwijNederlanderslenenmeerdan80%
enkiezenvoorlangerentevastperioden.Indatgeval
blijktopeensdeDeensehypotheekrente0,7%-punt
bovendievanNederlandteliggen!Enalsjemetjonge
Denenpraat,danblijkenveleneentweedehypotheek
metfikserentetarieventehebbenomdekostenboven
de80%tefinancieren.Wegvoordeel.Daarmeeisde
Deensehypotheeknietgunstigvoorstarters.Maarook
dewoonlastenzullennietdalen.Dalenderentever-
taaltzichimmersgelijkinstijgendeprijzenwaardoor
dewoonlastenoptermijngelijkblijven,netzoalswe
veronderstellendatdewoningprijszaldalenalsde
hypotheekrenteaftrekwordtafgeschaft.

MaaralseenDeensehypotheekwordtaangeboden,
danoverweegikzekeromovertesluiten.Hetmodel
biedtvooraldehuidigewoningbezittersvoordelen;
namelijkdemogelijkheidombijeenrentedalingaltijd
gratistekunnenoversluiten.Endaarwilikbestvan
profiteren.

InmijnvakantiereisdeikdoorDenemarken.Fijnland,leukemensenenbijzondere

discussiesoverdevoor-ennadelenvanhunDeenseHypotheekmodel.Een

consortiumvanVerenigingEigenHuis,DeHypotheekshopenSolidMortgageswil

dezehypotheekvormvolgendjaaropdemarktbrengen.Zijgaanervanuitdathet

rentepercentagevooreenDeensehypotheek1,5%tot2%lagerisdandehuidige

hypotheekvormen.Ikdenkechterdathetconsortiumgeeninvesteerdersvindtvoor

dezehypotheekvorm.

COLUMN
RabobankNederland

PauldeVries,
seniorwoningmarkteconoom

KennisenEconomischOnderzoek
RabobankNederland

TvivlomDanske
realkreditmodel

O
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demalietoren,denhaag
DeMalietoreninDenHaag,issinds1996hetkantoorvanVNO-
NCWensinds2009ookdatvanMKB-Nederland.Architecten-
bureauBenthemCrouwelheeftdeMalietorenontworpen.Het
iseenvandegebouwenbovende‘bak’vandeUtrechtsebaan
(A12),dievoorhetautoverkeerdebelangrijksteinvalswegvan
DenHaag is.Hetgebouw–genoemdnaarhetnabijgelegen
Malieveld–is72meterhoogentelt19verdiepingen.

Detorenisgefundeerdoptweestrokenvan4meterbreedte
aan beide zijden van de Utrechtsebaan. De hoofddraagcon-
structievandetorenbestaatuittweezijgevels.Dezestabiele
schijvenzijnmetelkaarverbondendooreenduidelijkzichtbare
staalconstructieindevoor-enachtergevel.
In deMalietoren is ookwerkgeversorganisatieAWVNgeves-
tigd.Anderegelieerdeorganisatiesdiehundomiciliehebben
in de Malietoren zijn PUM Nederlandse senior-experts en
VNO-NCWWest.

Deeerste5 lagenbevattenbehalvedeentreehalookdepar-
keergaragevoorhetcomplex.Daarbovenzijntweeverdiepin-
genmet congresruimtes en het bedrijfsrestaurant. Er is een
vergadercentrum gevestigd dat wordt gebruikt voor eigen
bijeenkomsten,maarookvoorbijeenkomstenvan leden.Het
bovenstegedeeltebestaatuit de 12 kantoorlagenmetopde
topeenlaagvoordeinstallaties.
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