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Transparantie lijkt dus het toverwoord. Vol-
ledige transparantie over waar de consument
dekomendedecenniaaanmaatregelenvoorde
woningmarkt op kan rekenen. Het kopen van
een woning is geen impulsaankoop zoals een
paar nieuwe schoenen. Nee, een woning koop
je – zeker in deze tijd – voor de lange termijn.
Dat betekent dat je vooraf wilt weten wat de
instrumentenzijnwaarmeedewoningmarktde
komendejarenwordtbespeeld.

MaarerkomtnogweinigmuziekuitDenHaag.
Sterkernog,bijhetterpersegaanvanditnum-
merishetnogoorverdovendstil. Ikhoop–dat
alsuditleest–weinmiddelseenvreugdedansje
voor de woningmarkt kunnen maken omdat
er een goed plan ligt. Er kwam wel een goed
doortimmerd zesstappenplan van 22 vooraan-
staandeeconomendatmetnamehetrondpom-
penvangeld indewoningmarktaanpakt.Ook
hetCPBriephetkabinetopduidelijkheidtege-
venoverdebezuinigingsplannenenstructurele
hervorming van de woningmarkt. Onzekerheid
is volgens de CPB-directeur de belangrijkste
oorzaakvandeprijsdaling.Niemanddurftnog
te verhuizen of te starten op de woningmarkt,
alsnietduidelijkisofmenovereenpaarjaarde
hypotheeklasten nog kan opbrengen. Dit kabi-
netmoettransparantzijninhaarlangetermijn-
plannenvoordewoningmarkt.Omdieplannen
uit te voeren, moet er een soort level playing
fieldgecreëerdworden,waarinderegelsnietbij

Transparantieeneen
levelplayingfield

EdHamming
VoorzitterVBOMakelaar

NoNonsense
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elknieuwkabinetopnieuwwijzigenofworden
teruggedraaid. Niet elke kabinetsperiode een
nieuwekoers,maareenstabielspeelveldwaarin
de woningmarkt zich de komende decennia
naarhaarnieuwerolkanvoegen.

NMa
Transparantie en een level playing field zijn
tweekernbegrippendieookvantoepassingzijn
op internet en de woningmarktsites. Concur-
rentietussenmakelaarsenwoningmarktsitesis
goed voor de consument. Maar iedereen moet
wel kunnen werken volgens de zelfde spelre-
gels.Datbetekentdezelfdeplaatsingsmogelijk-
heden en een gelijke positie in de zoekresulta-
tenopFunda,waardoorervoordeconsument
volledigetransparantieoverhetwoningaanbod
ontstaat. En natuurlijk is funda een verdien-
modelvandeNVM.Datontkentookniemand.
Maarermoetweleengelijkspeelveldzijn.Hetis
goeddatdeNMaditaljarenspelendeprobleem
viadeMarktscanWoningmakelaardijbespreek-
baarheeftgemaakt.Hetisnuineersteinstantie
aandemarktomhetoptepakken.

VVolgens het CBS is het consumentenvertrouwen in maart weer verslechterd. 

En ook de Woonindex van de ING is onverminderd laag. Het vertrouwen 

dat potentiële starters en woningeigenaren in de woningmarkt stellen, blijft 

negatief. De consument zit op de handen en verroert zich niet. Tweederde 

van de starters heeft zich in 2011 wel georiënteerd, maar wacht nog even 

met instappen. En vier op de vijf starters verwacht een verdere daling van 

de huizenprijzen. Kortom, onzekerheid troef. De regering is de enige die 

duidelijkheid kan geven. 
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Consumentenzijngemaksdieren.Alsze
eenwoningzoekenopfunda,kiezenze
de gemakkelijkste weg. Veel bezoekers
–datzijnertotaalmeerdan12miljoen
permaand–komennietverderdande
eerste pagina’s. Wie een woning snel
entegeneengoedeprijswilverkopen,
doet er daarom goed aan om zich te
nestelen op een plekje bovenaan de

lijst. Of daar niet al te ver vandaan.
Zodenkendemeesteconsumenten. In
een werkelijk vrije markt zouden ma-
kelaarsopdezewenskunneninspelen.
Maar helaas, zo constateert nu ook de
Nederlandse Mededingingsautoriteit
NMa,dievrijemarktbestaatniet.InNe-
derland wordt de markt gedomineerd

door één website, waar één branche-
organisatie de volledige zeggenschap
over heeft. Makelaars die bewust niet
kiezen voor een NVM-lidmaatschap,
waaronder die van VBO Makelaar en
VastgoedPRO,ervarenal jarenaanden
lijvewathetbetekentomalseensoort
tweederangs makelaar te moeten op-
boksen tegen concurrenten die zelf de

spelregels van de markt bepalen. Het
was dan ook bepaald niet een verras-
sing dat de NMa in een marktscan tot
de conclusie komt dat NVM-makelaars
op funda een voorkeursbehandeling
genieten. Hun woningaanbod staat al-
tijd hoger in de zoeklijsten dan wonin-
genvanniet-NVM-makelaars.Zijhalen

6

AcTuEEl

MMet het uitbrengen van de Marktscan Woningmakelaardij raakt de NMa een 

open zenuw. De NVM ziet funda als een strategisch bezit. Een kroonjuweel, 

waar je nimmer afstand van doet. En toch zal er iets dergelijks moeten gebeuren, 

vindt de NMa. Als één partij dicteert hoe de markt moet functioneren, is er 

sprake van een ongelijk speelveld. VBO Makelaar hamert daar al langer op. 

Maar zal er ook echt iets veranderen? De NMa vindt het voor die vraag nog te 

vroeg. Eerst moet de branche zich uitspreken.

HenkDon:“Debedoelingvaneenmarktscanis
ookompartijenindiemarktalerttemakenop

ontwikkelingendiewijzien,hoedeconcurrentie
beterzoukunnen”

NMa-bestuurderHenkDon:
‘Positiefundais
belemmeringvoor
goedeconcurrentie’



daardoormeerklantenbinnenenkun-
nenookbeduidendhogeretarievenvra-
gen. ‘Veel huizenverkopers vinden een
hogepositieindezoeklijstenvanfunda
belangrijk. Daardoor lopen niet-NVM-
makelaarsklantenmis’,steltdeNMain
eenpersbericht.
Funda domineert de markt. Potentiële
concurrenten als Jaap.nl of Huizen-
zoeker.nl staan met een marktaandeel
van onder de 5% feitelijk aan de zijlijn.
DeNVM-makelaarsvertegenwoordigen
68%vanhetaanboddatzegrotendeels
andere woningsites onthouden. Dat
maakthetmoeilijkomteconcurreren.
Zonder funda is een woningmakelaar
voorveelconsumentenminderaantrek-
kelijk. Makelaars van VBO Makelaar en
VastgoedPRO staan daarom voor het
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blok. De achterstelling en het hogere
tariefdatzijmoetenbetalen–160euro
per pand per jaar, waar een NVM-ma-
kelaar voor zijn hele aanbod eenmalig
25europerwoningbetaalt–moetenzij
danmaarvoorliefnemen.

NMawilnietspeculeren
De conclusies van de NMa liegen er zo
te zien niet om. Henk Don, lid van de
Raad van Bestuur van de NMa, zegt in
een toelichting dat de nu uitgekomen
markt-scanpast inhetbeleidommeer
aandachttebestedenaandevastgoed-
sector en de woningmarkt in het bij-
zonder.
“De woningmarkt bevindt zich in een
moeilijkesituatie.Het isdaaromdeste
meer van belang dat alle aspecten tot

hunrechtkomen.Vorigjaarhebbenwe
gekekennaardehypotheekmarkt,naar
handelaren op woningveilingen en de
vastgoedfinanciering.Ditkeerstondde
makelaarsmarkt op ons lijstje. En dan
constateren we dat funda een heel be-
langrijkerolheeftindemarkt.Iedereen
dieeenhuiswilkopen,kijktnaarfunda
en iedereen die een huis wil verkopen,
wil dat zijn huis op funda staat. Wij
merken op dat de NVM-makelaars een
streepjevoorhebben.Datiswatwesig-
naleren.Gegevendebelangrijkepositie
diefundaheeft,isdateenbelemmering
voor een goede concurrentie. Dat zou-
denwegraaganderszien.”

Vragen over mogelijke vervolgtrajecten
beantwoordt hij niet. “Dat zou specu-

fundarealiseerthogereomzetenmeerwinst
De plaatsing van het aanbod van niet-NVM-makelaars heeft
medebijgedragenaandeverbeterdefinanciëleprestatiesvan
funda.Deomzetbedroegin201118,9miljoeneuro.Datis18%
meer dan in 2010. De winst steeg met 25% en kwam uit op
8,2 miljoen euro. Dit blijkt uit het jaarverslag van funda over
2011. Andere factoren die aan de groei bijdroegen, zijn onder
meer het gebruik van mediaproducten (video’s, interactieve
plattegronden en 360 graden foto’s) en de opbrengsten van
Tophuis.Indeperiode2000-2009bleefdewinststerkachter
bijdegestegenomzet.Dewinstvarieerdeindiejarentussen
4,8miljoeneuronegatief(in2001)en3,6miljoeneuropositief
(2005).In2010bedroegdewinst6,5miljoeneuro.

V.l.n.r.:Dr.F.J.H.DonenJ.O.vanderPloeg
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leren zijn. En daar doen we niet aan.
Eenmarktscan isniethetzelfdealseen
mededingingsrechtelijkonderzoek.Eris
dusookgeensprakevanbewijsvoering
ofzoietsindierichting.Hetiseenscan
waarmee we proberen te constateren
watergaandeisindemarkt.Hoefunc-
tioneertdeconcurrentie?Welkebelem-
meringen zijn er eventueel? Hoe zou
hetbeterkunnen?Enwedoenaanbeve-
lingen.Maardat is ietsandersdaneen
mededingingsrechtelijkonderzoek.”

Hoever zijn we dan verwijderd van het
stadium waarin concrete stappen kun-
nenwordengezet?Don:“Ikweetnietof
zo’nstadiumaanbreekt.Maarzoalsge-
zegd, de bedoeling van een marktscan
isookompartijen indiemarktalert te
maken op ontwikkelingen die wij zien,
hoe de concurrentie beter zou kunnen,
en als wij menen dat er zaken zijn die
mededingingsrechtelijkkunnenworden
aangepakt,zullenwijdaartezijnertijd
gevolgaangeven.Dezescanlooptdaar
ooknietopvooruit.Eenscanisbedoeld
ominformatieteverzamelen.”

BotsingmetNVM
Datdediscussie indesectorweldege-
lijk leeft, kwam duidelijk naar voren in
enkele debatten op onder meer BNR
radio. Daar ging het zelfs hard tegen
hard tussen de woordvoerders Barbara
vanderRest-RoestvanNMaenRoeland
KimmanvandeNVM.
“Funda is inmiddels zo belangrijk ge-
worden voor het kopen van woningen
datmakelaarsdieminderprominentop
deze site staan eigenlijk klanten verlie-
zen. Hierdoor kunnen ze minder goed
concurreren met de NVM-makelaars”,
gafVanderRestalsmotiefomdemarkt-
verhoudingenscherpteanalyseren.

Volgens Kimman is er geen sprake van
een gebrek aan concurrentie. Dat veel
consumenten een NVM-makelaar kie-
zen,ziethijalseenvrijwilligekeuze.
“DeNVMheeftdestijdsfundaopgericht
om de dienstverlening en het woning-
aanbod van de NVM en haar leden te
profileren.Eenpaarjaargeledenzijnwe
opengegaanenhebbenweookhetaan-

HansvanderPloeg:“ookalseenNVM’erwil
overstappennaareenanderebrancheorganisatie

wordtereenextrahindernisopgeworpen”

AanbevelingNMa:‘Maakeindeaanongelijkebehandeling’
1. Er moet een eind komen aan de ongelijke behandeling van het aanbod op

funda.Datis,samengevat,debelangrijksteaanbevelingdiedeNMadoetnaar
aanleiding van de Marktscan Woningmakelaardij. Alle makelaars moeten
onder redelijke voorwaarden ‘non-discriminatoire en transparante toegang’
krijgentotfunda,steltdeNMainhetbegeleidenderapport.

2. Funda moet daarom zelfstandig kunnen opereren, zonder inmenging van
grootaandeelhouderNVM.DeNMamotiveertditalsvolgt:‘Dehuidigesitu-
atie waarin de NVM een sterke invloed kan uitoefenen op het strategische
beleidvanFundaN.V.,betekentimmersdatdezewoningsiteconcurrentiebe-
vorderendebeslissingenen/ofinnovatiesdiedebelangenvandeledenvande
NVMkunnenschaden,mindersnelzaldoorvoeren’.

3. Ookzoudenconsumentenmeermoetenlettenopdekwaliteitenhetdaaraan
verbondenprijskaartjevanmakelaars.

4. Eenvierdeaanbevelingheeftbetrekkingopdeknellendewerkingvandein-
terneNVM-regels,omtrentvergelijkendereclame.

Hetvolledigerapportistevindenopnma.nl.
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bodvananderebrancheverenigingenop
onzesitegezet.Deinvesteringenzijnal-
lemaaldoordeNVMgedaan(-)enikzie
geenenkelenoodzaakwaaromdeNVM
een voorkeursbehandeling zou moeten
gevenaananderen.”
VBO-directeur Hans van de Ploeg be-
schouwtditsoortschermutselingenals
een onvermijdelijke stap in een proces
dat uiteindelijk zal moeten leiden tot
eenvoorallepartijenacceptabeleoplos-
sing.
“In zekere zin is het rapport een stapje
op de weg die we al zijn opgegaan. De
Vereniging Eigen Huis stelde enkele ja-
rengeledenalvastdatdeVBO-makelaar
een vergelijkbare dienstverlening levert
als makelaars van de NVM, maar dan
wel tegen een scherpere prijs. Na de
afschaffing van de beëdiging werd de
marktalietsvrijer.Datleiddetotscher-
pere tarieven.” De NMa stelt in haar
onderzoek dat het belangrijk is dat ook
niet-NVM-makelaars actief zijn omdat
zijondermeervernieuwendeconcepten
initiëren en andere (gemiddeld lagere)
tarievenhanteren.“Datisvoordebran-
che en de consument goed nieuws”,
aldusVanderPloeg.
VanderPloegisblijdatdeNMametde
marktscandevingeropdezerepleklegt.

“WijontkennennietdatdeNVMinfun-
daveelgeldheeftgeïnvesteerd.Maarde
huidige voorkeursbehandeling geeft op
fundaeenscheefbeeldvanhetaanbod.
Daardoejedeconsumenttekortmee.

Geenvrijblijvendadvies
Een ander heikel punt betreft de ver-
plichte aanlevering van transactiedata
aan de NVM-database (MIDAS), zonder
datniet-NVM-makelaarsvandezedata-
basegebruikkunnenmaken.VoorNVM-
makelaars is het een instrument voor
hetbepalenvaneengeschikteverkoop-
prijsvandewoningenvoorhettaxeren
vanwoningenalserbijdetaxatie-insti-
tuten geen referentieobjecten beschik-

baar zijn. Niet-NVM-makelaars zijn, zo
steltdeNMavast,hiervooraangewezen
op bronnen als het Kadaster. Deze zijn
meestal duurder en minder uitgebreid.
VanderPloeg:“OokalseenNVM’erwil

overstappen naar een andere branche-
organisatie wordt er een extra hinder-
nis opgeworpen. Zij moeten dan al het
aanbod eraf halen en tegen het niet-
NVM-tarief er opnieuw opzetten. Dat
zijnenormekostendievrijmarktverkeer
belemmeren.”
VanderPloegvindtalmetaldatdeNMa
metdemarktscandezakengoedopeen
rijheeftgezet.Eenvrijblijvendadvies is
hetzekerniet.
“DeNMaisnieteeninstantiediezomaar
adviezengeeftendaarvervolgensniets
mee doet. Ik zie daarom drie opties: of
de brancheverenigingen komen geza-
menlijk tot een verstandig besluit. Of
deNMagrijpt in.Of,endat isdederde

mogelijkheid, VBO Makelaar of andere
partijen dienen een klacht in conform
artikel 24 van de Mededingingswet en
spreken daarmee de NVM aan op haar
concurrentiebeperkendemaatregelen.”

Totslotdehamvraag:watisdevolgende
stapdiegezetmoetworden?
Van der Ploeg: “Het verstandigste lijkt
mij als NVM, VBO Makelaar en Vast-
goedPRO eerst met elkaar in gesprek
gaan.Dedrievoorzittersmoeteninstaat
worden geacht om dit probleem op te
losseninhetbelangvandeconsument.
Maarlaathethelderzijn:ikheberhele-
maalgeenmoeitemeeomietsjemeerte
betalenvooreenhogereplaatsopfunda,
mitshetaanbodmaargelijkwaardigbe-
handeldwordt.Metdezemarktscanop
tafelmoetdaarmijnsinzienseenwegte
vindenzijn.HetonderzoekvandeNMa
steekt goed in elkaar. Er wordt daarin
ookverwezennaarallerleiandereonder-
zoeken.Er isechtgoedovernagedacht.
Ik denk daarom dat de branche zelf de
verantwoordelijkheidmoetnemen.

Tekst:RobertvanTil
Beeld:o.a.BerndBohm,RogerWouters

VanderPloeg:“Dehuidigevoorkeursbehandeling
geeftopfundaeenscheefbeeldvanhetaanbod.

Daardoejedeconsumenttekortmee”
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coluMN BEDRIjfsMATIGVAsTGoED

Datlijktmebepaaldnietinhetbelangvaneen
gezondeeconomie.Envoorzoverikhetnukan
bekijken,isaldiepaniekooknogaloverdreven.
Hetprobleemwordt trouwensopdezemanier
bepaaldnietkleiner!
Hoegrootisdekansdatbankenéchtindepro-
blemen komen door te uitbundig gefinancierd
vastgoed? Ishet reëelomtestellendatereen
‘gat’ is van 478 miljard? Normaliter is funding
geenprobleemalsuen ikermaarvertrouwen
in hebben. Daarom is het nu tijd om te bou-
wen aan vertrouwen! Misschien moeten we
onsfinancieringsmodelaanpassen;moetenwe
kredieten–enwellichthethypothecairkrediet
in het bijzonder – meer in overeenstemming
brengen met de looptijd van de obligaties. Of
misschien moeten de obligaties juist in de pas
lopen met het hypothecair krediet. Vast staat
dat vastgoed altijd waarde vertegenwoordigt.
Allewaardegaatnietzomaarnaarnul;ookniet
alseendebiteurinproblemenkomtenzelfsniet
bijleegstand.
Het stemt mij tevreden dat een autoriteit als
professorHansdeJonge(tochnietdeeerstede
beste)hetmetmijeensis:ookhijbenadruktdat
tegenover de – inderdaad hoge – hypotheek-
schuld een hoge vastgoedwaarde staat. Ne-
derlandiseenvanderijkstelandenterwereld,
endatisookeenvanderedenendateurocom-
missaris Olli Rehn het niet nodig vindt om de
situatieinonslandnaderteonderzoeken.Daar
zietmendusdatweallesbijelkaarredelijksafe
zitten.

‘Zelfregulering’
DeAutoriteitFinanciëleMarkten(AFM)denkter
andersover.Dievondaleerderdaterietsmoest
gebeuren, want hoe zit het nu echt met die
waarde van het vastgoed? Doen de taxateurs

hunwerkwelgoed?Enalshetombedrijfsmatig
vastgoedgaat;latentaxateurszichnietteveel
leiden door hun opdrachtgevers, die er belang
bijhebbenomdewaardevanhunvastgoed–in
elkgevalopdebalans–instandtehouden?Dus
kwamereen‘vastgoedradar’enjawel:bijnegen
partijen werden ‘vrij forse integriteitschendin-
genaangetroffen,totstrafbarefeitenaantoe’.
De AFM stelde: ‘We zouden graag zien dat we
ietsmindermoetenhandhavenendatdesector
zelf stappen zet in zelfregulering, bijvoorbeeld
in de vorm van tuchtrechtspraak’. Inmiddels is
erookaleennieuwplatformopgerichtwaarin
accountants en taxateurs gaan samenwerken.
Mogelijk nuttig, maar betrek de certificerende
institutenvandetaxateursendebrancheerbij.
Leghetaccentopprofessionalsdievolopbezig
zijn met zelfregulering: de leden van branche-
verenigingenengoedopgeleidegecertificeerde
beroepsgenoten,dievoorzienzijnvanberoeps-
aansprakelijkheidsverzekeringen.Beëdigingvan
taxateurs is dan overbodig. En bedenk dat wij
begin van dit jaar de oprichting bekendmaak-
tenvanhetgeheelonafhankelijkeTuchtcollege
Makelaardij Nederland onder leiding van de
vice-president van de Rechtbank Den Haag.
Dit Tuchtcollege kan op uitermate transparan-
te wijze alle voorkomende zaken behandelen.
Onze tucht is in die onafhankelijke organisatie
ondergebracht en alle betrokken beroepsorga-
nisatieskunnenzichaansluiten.Wezullenonze
collega’s–vanwelkeberoepsverenigingzeook
lidzijn–vanharteverwelkomen!

Ing.SiepRoelfzema,
voorzittersectieBedrijfsmatigVastgoed

E

Bankenzijnbang.
Maarwaarvooreigenlijk?

Er heerst paniek in de financiële sector. Dagelijks lezen we in de media dat ons 

een derde crisis boven het hoofd hangt: de problemen in de vastgoedsector 

zouden zó groot zijn dat – na de krediet- en de eurocrisis – een nieuwe crisis 

min of meer onafwendbaar is. Maar is dat wel het geval? Praten we onszelf 

niet de put in? Zelfs De Nederlandsche Bank lijkt er alles aan te doen om het 

vertrouwen van de Nederlander zo veel mogelijk te ondermijnen.



Zelfstandigondernemerwordt
nogsteedsgemedendoor
hypotheekverstrekker

Veelzelfstandigondernemerswordennogsteedsgemedenbij
een hypotheekaanvraag. Dat blijkt uit onderzoek van Z24 en
FNV Zelfstandigen. De Rabobank scoort net als bij het vorige
onderzoek goed bij de zelfstandigen. 60% van de aanvragen
resulteerde in een offerte. Een kwart van de ondervraagde
zelfstandigen heeft een hypotheek bij de Rabobank. De ING

bekleedtmet20%zelfstandigendetweedepositie.Opvallend
isdatbijnadehelftvandeondervraagdenmeteenhypotheek
een inkomenheeftonderde50.000euro.Ookstaatdebank
met 44% gehonoreerde verzoeken voor een offerte redelijk
open voor zelfstandigen. ABN Amro gaf slechts 22% offertes
uitaanzelfstandigondernemers.Verderblijktdat73%vande
hypotheeknemers een inkomen boven de 50.000 euro heeft.
DeSNSBanktenslotte,scoorthetslechtstonderzelfstandigen.
Maar20%kreegdaadwerkelijkeenofferte.

CommentaarVBOMakelaar

Ooknublijktweerhetbelangvanmaatwerkbijdehypo-
theekverstrekking. Het aantal mensen dat flexibel werkt,
zal ook in de toekomst blijven groeien. En onlangs bleek
datnauwelijksnogvastecontractenwordenaangeboden.
Er was sprake van een daling van 97%. Daarnaast gaat
Minister Kamp van Sociale Zaken een voorstel uitwerken
om werknemers langer en vaker een tijdelijk contract
te kunnen aanbieden. Flexwerkers, tijdelijke contracten
en zelfstandigen; het is een gegeven waar we niet meer
omheen kunnen. De banken zullen in het belang van de
woningmarktdusmeermaatwerkmoeten(kunnen)leve-
renenopdewerkomstandighedenencarrièrepadmoeten
kunnenbeoordelen.Dehypotheekregelsmoetenaandeze
nieuwerealiteitwordenaangepast.

Economenpresenteren
zesstappenplanvoorde
woningmarkt

Een groep van 22 vooraanstaande economen wil de woning-
markthervormenmeteenzesstappenplan.Deopstellersheb-
benverschillendepolitiekeovertuigingenenbeschouwenhet
planalseencompromisdatinbredelagenvandemaatschap-

pijkanaanslaan.Hetdoel:minderschulden,betaalbarewonin-
genenmeermobiliteitopdewoningmarkt.Deinvoeringmoet
geleidelijken‘schokvrij’verlopen.Eengeleidelijkeafbouwvan
de hypotheekrenteaftrek zien zij als de belangrijkste maatre-
gel.Zijwillenhetinkomenstariefvoordehypotheekrenteaftrek
over een periode van 20 jaar verlagen naar 30%. Daar staat
eenverlagingvandetoptarievenvoordeinkomstenbelasting
tegenover.

Volgenshenleidthethuidigesysteemvanwoningfinanciering
tot overmatige hypotheekschuld van huishoudens. De hypo-
theekschuldmoetbeperktwordentot90á100%vandewo-
ningwaarde. Andere voorstellen zijn de overdrachtsbelasting
afschaffenendemaximalegrensvandeNationaleHypotheek
Garantie(NHG)verderafbouwenalsdewoningmarkterweer
betervoorstaat.

CommentaarVBOMakelaar

Hetistijdomdeproblemenopdewoningmarktnuenin
zijngeheelonderdeloeptenemen.Nudehypotheekren-
teaftrek de problematiek opnieuw heeft gegijzeld, moet
erdefinitiefduidelijkheidvoordeconsumentkomen.Het
consumentenvertrouwen is in maart opnieuw gedaald.
Tijdelijkemaatregelenleverenniethetgewensteeffect.De
tijdvanlapmiddelenisvoorbij.Datdeeconomenmeteen
budgetneutraleoplossingkomenomhetrondpompenvan
geldopdewoningmarktopteheffen,ishoopgevend.Maar
ineenintegraalhervormingsplanmoetwelverderworden
gekeken dan alleen naar de financiën. Ook een goede
afstemming van vraag en aanbod, de grondposities van
gemeentes,eenbeterenmarktconformhuuraanbodvoor
hetmiddensegment,etc.moetenonderdeeluitmakenvan
eenplan.EnVBOMakelaarwilopnieuwbenadrukkendat
geleidelijkheidenduidelijkheidoverdetenemenmaatre-
gelen,vooropmoetenstaan.
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“Tijdelijkemaatregelenleverenniet
hetgewensteeffect.Detijdvan

lapmiddelenisvoorbij”

“Debankenzulleninhetbelangvan
dewoningmarktdusmeermaatwerk

moeten(kunnen)leveren”
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AchterdeVoorkant
NMa:‘geefallemakelaarsdezelfde
behandelingopfunda’

Alle makelaars moeten dezelfde behandeling krij-
gen op funda, de grootste woningsite van Ne-
derland. Hiervoor pleit de Nederlandse Mededin-
gingsautoriteit (NMa) in de marktscan over de
concurrentie op de Nederlandse makelaarsmarkt.
Ditwaseenvandebelangrijksteconclusiesuitde
MarktscanWoningmakelaardijdat8maartdoorde
NMawerdgepubliceerd.

Op funda krijgen makelaars die lid zijn van de
NVM een voorkeursbehandeling. Zo staat het
woningaanbodvanNVM-makelaarsaltijdhogerin
de zoeklijsten van funda dan woningen van niet-
NVM-makelaars. Veel huizenverkopers vinden een
hogepositieindezoeklijstenvanfundabelangrijk.
Daardoor lopen niet-NVM-makelaars klanten mis.
Daarnaastbetalenniet-NVM-makelaarseenhoger
tariefomhunwoningenmetuitgebreideinforma-
tieopfundateplaatsen.‘Omdeconcurrentietus-
senmakelaarsteverbeteren,pleitenwijerdaarom
voor dat alle makelaars hetzelfde behandeld wor-
denopfunda’,aldusHenkDon,lidvandeRaadvan
BestuurvandeNMa.

DemarktscanisuitgevoerddoordeMonitorFinan-
ciële Sector (MFS), een team binnen de NMa dat
economisch onderzoek doet naar concurrentie in
definanciëlesectorendaaraangerelateerdemark-
ten.


consumentenvertrouwen,
seizoengecorrigeerd

DriekwartNederlanders
wilhypotheekrenteaftrek
aanpakken

Ruim driekwart van de Nederlanders wil de hypotheekren-
teaftrek aanpakken of afschaffen. Dat blijkt uit onderzoek
vanEenVandaagdat inmaartwerduitgevoerdonder25.000
mensen. Regeringspartijen VVD en CDA beraden zich samen
metgedoogpartnerPVVinhetCatshuisopdetenemenstap-
pen.Hetbegrotingstekortmoetwordenteruggedrongenende
economischesituatievanNederlandmoetverbeterennuwein
eenrecessiezijnbeland.Dewoningmarktvormteenbelangrijk
onderwerpvandiscussie.

Nieuwevoorzittersectie
AgrarischVastgoedVBo
Makelaar

VicevoorzitterBertMerkens(46)isvoordeperiodevanéénjaar
totvoorzitterbenoemddoordesectieAgrarischVastgoedvan
brancheorganisatie VBO Makelaar. Hij neemt vanaf 14 maart
hetvoorzitterschaptijdelijkopzichnahetplotselingoverlijden
van Kor Kasper (60) eind januari. Kor Kasper heeft vanaf juli
2011zijnfunctiealsvoorzittermetenthousiasmeenvervever-
vuld.Zijnoverlijdenwaseenschok.HijwordtdoorgeheelVBO
Makelaarzeergemist.

BertMerkens: “Hetkomende jaarzet iksamenmetmijncol-
lega-bestuursledenhetingezettebeleidvanKorKaspervoort.
Datbeleidisgerichtopverdereledengroeienkwaliteitsverbe-
teringvandedienstverlening.Daarnaastwilikmijrichtenop
eengroterezichtbaarheidvanonzeagrarischeadviseursrich-
tingopdrachtgevers,overheidenpers.Ookeengoedecohesie
tussendeledenonderlingendebrancheorganisatiestaathoog
opmijnagenda.”

Merkensneemtdefunctievanvoorzittervandesectieopzich
vooreenperiodevanéénjaar.Volgendjaarmaartzalertijdens
deAlgemeneLedenvergaderingopnieuweennieuwevoorzit-
terwordengekozen.
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Dehypotheekrenteaftrekkostjaar-
lijks 11 miljard euro aan gederfde
inkomsten.Kandaarnietietsaf?
“Alshetaanonsligtniet.Alserietsge-
beurtmetderenteaftrek,wordtdatge-
compenseerd met lagere tarieven voor
de inkomstenbelasting. Wij willen de
belastingstroom alleen op een andere
manier latenlopen.Bezuinigingenleve-
renjuistdieongewenstewoningprijsef-
fecten op, waar nu iedereen bang voor
wordt gemaakt. Het zou ook onzinnig
zijn, want zelfs als het kabinet botweg
in de hypotheekrenteaftrek zou gaan
snijden,danzoudatzogeleidelijkmoe-
tengebeuren,dathetpasnavele jaren
watoplevert.”

Hoeishetplanontvangen?
Eichholtz:“Inzijnalgemeenheidpositief.
Het plan is eigenlijk al een compromis,
dus dat was ook wel te verwachten.
We zijn bewust op zoek gegaan naar
degrootstegemenedeler,zodatereen
breed maatschappelijk draagvlak kan
ontstaan. Het moet ook acceptabel zijn
voorpartijendienietaandehypotheek-
renteaftrekwillenmorrelen.Totnukwa-
men alle voorstellen vanuit één sector,
uit één belangengroep of vanuit één
politiekepartij.Ditisheteerstevoorstel
dat – om het zo te zeggen – wordt ge-
dragen door een brede groep van den-
kendeburgersdatprobeertomallepo-
litieke kleuren en deelbelangen samen
te brengen. De essentie is: rustig aan
doen, geen schokken, voorspelbaarheid

en transparantie. Het kabinet kan na-
tuurlijk opnieuw zeggen: ‘read my lips:
derenteaftrekisbijonsveilig’.Maardan
zal iedereen denken: die is misschien
bij jullie veilig, maar niet meer na de
volgende verkiezingen. De burger snakt
naarzekerheidenduidelijkheid.Hijheeft
dieveranderingallangingeprijsdende
gemiddelde huizenkoper handelt daar
opditmomentookalnaar.Onspleidooi
is daarom: wees geen struisvogel en
geefdieduidelijkheid.”

Nederland kent een hypotheek-
schuld van 650 miljard euro. Daar
staateenspaartegoedvan350mil-
jard euro tegenover. Moet dat gat
nietkleiner?
“Dat zal inderdaad moeten gebeuren.
Nietdatiknumeteeneenacuutgevaar
zie. We beschikken tenslotte ook over
goed gevulde pensioenkassen. Maar ie-
mand die failliet gaat door zijn hypo-
theekschuld, heeft daar niet veel aan.
Op de lange termijn kan de hypotheek-
schuld wel degelijk de financiële stabi-
liteit ondermijnen. De rating agencies
hebbendaaralvoorgewaarschuwd.De
hypotheekmarkt iszodominantgewor-
dendatanderedebiteuren,bijvoorbeeld
het MKB, niet meer aan de bak komen.
Meerlenendandewaardevanhethuis,
zal daarom in de toekomst echt niet
meerkunnen.”

14 apr i l  2012

PPiet Eichholtz beschouwt het ‘zesstappenplan’ als een bruikbaar 

compromis, dat zelfs fervente aanhangers van het huidige 

regeringsbeleid moet aanspreken.

DeessentievolgensPietEichholtz:

‘Burgersnakt
naarduidelijkheid’

AcTuEEl

Piet Eichholtz is hoogleraar Vastgoedfi-
nanciering en Vastgoedbeleggingen aan
de Universiteit van Maastricht en één van
de opstellers van het zesstappenplan (feb
2012).Kernpuntenvanditplan:minder fis-
cale prikkels voor schuldfinanciering en ef-
ficiënterefinancieringvandewoningmarkt
zonderomvangrijkeoverheidssteun.

Hoe lang zal de hypotheekrenteaftrek nog bestaan? Het vuurtje in 

deze lopende discussie werd in februari gevoed door 22 hoogleraren met 

een leerstoel financiën en/of economie. In hun ‘zesstappenplan’ pleiten 

zij onder andere voor de geleidelijke verlaging van het toptarief voor 

de hypotheekrenteaftrek van 52% naar 30%. Daar staat een verlaging 

van de toptarieven voor de inkomstenbelasting tegenover. Ook de 

overdrachtsbelasting moet verdwijnen.

HYPoTHEEK RENTEAfTREK
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Wat vindt u van het zesstappen-
plan?
“Ikmiseengedegenanalyse.Zezeggen
bijvoorbeelddatdebankenmoeiteheb-
benmethetherfinancierenvandehoge
hypotheekschuld en dat het financie-
ringsgat een groot macro-economisch
risico met zich meebrengt. Ze zetten
de spaardeposito’s tegenover de vraag
naarhypotheken.Maarhetontgaatmij
waaromdietweeaanelkaargelijkzou-
denmoetenzijn.Hetisnietjuistdatwe
in Nederland onvoldoende sparen. We
hebben al 25 jaar een groot nationaal
spaaroverschotdatwordtbelegdinhet
buitenland.Dehypotheekrenteisopdit
moment erg aantrekkelijk ten opzichte
van staatsleningen. Het is zeer opmer-
kelijk dat de pensioenfondsen hier niet
opinspringen.Onsvoorstelisomallere-
levantepartijenronddetafeltebrengen
metalsdoelmeerkapitaalenliquiditeit
in de woningmarkt te brengen. Niet in
de zin dat we Nederlandse pensioen-
fondsenvragenofzealstublieftmeerin
Nederland willen gaan beleggen. Nee,
zehebbenerbelangbij.”

Watgaatergebeurenalsdehypo-
theekrenteaftrek toch zou worden
afgeschaft?
“Danontstaaterdirectvraaguitval.Ook
als je de renteaftrek in kleine stapjes
zouafschaffen,komendeprijzendirect
onderdruktestaan.CPB-analyseslaten
zien dat prijzen meteen gaan dalen.
Mijnpleidooiis:alsjenaarbeperkingen

zoekt,doeditdanmetmiddelendiede
woningmarkt beter laten functioneren
en doe het dan zo dat de kans op een
hardelandingzokleinmogelijkis.”

Dusermagwelietsmetderenteaf-
trekgebeuren?
“Natuurlijk mag dat, maar dan graag
om de juiste redenen. De overdrachts-
belasting beperkt de mobiliteit en ver-
grootbijproblemenderestschuld.Voor
hetopheffenvanditsoortverstoringen
is geld nodig. Dan zou de hypotheek-
renteaftrek als bekostiging niet een
onlogische kandidaat zijn. Maar dat is
heelietsandersdanhetverhaaldatde
aftrekertoeleidtdatmensennietaflos-
sen, dat er een macro stabiliteitspro-
bleemzitaantekomenendatalsklap
op de vuurpeil ook de woningmarkt
betergaatfunctionerendoorderente-
aftrekteschrappen.Hetstoortmewel
dat er geen deugdelijke analyses wor-
den gepresenteerd en iedereen elkaar
voortdurend maar napraat. Het is ook
gek dat we aan de ene kant ons best
doen om de woningmarkt een beetje
los te trekken met stimuleringsmaat-
regelen en startersfaciliteiten en dat
weaandeanderekantjuistvraaguitval
gaan oproepen door de renteaftrek te
beperken. De effecten worden er niet
beter van door het een hervorming te
noemen.”

Tekst:RobertvanTil
Beeld:EIBenUniversiteitMaastricht

DDe hypotheekrenteaftrek moet behouden blijven. Directeur Taco 

van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft 

dit standpunt altijd gehuldigd.

EIB-directeurTacovanHoek:

‘Economenplan
mistonderbouwing’

‘Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek
wordt vaak gezien als een belangrijke her-
vorming die de woningmarkt beter doet
functioneren. Het is echter veel effectiever
om starters te helpen’. Taco van Hoek, di-
recteur van het Economisch Instituut voor
deBouw(EIB)inhetrapport‘Situatieopde
Nederlandse hypotheekmarkt’ (feb 2012).
Hijzietwelietsinbepaaldeonderdelenvan
het zesstappenplan, maar hekelt de in zijn
ogengebrekkigeonderbouwing.

Hoe lang zal de hypotheekrenteaftrek nog bestaan? Het vuurtje in  

deze lopende discussie werd in februari gevoed door 22 hoogleraren met 

of economie. In hun ‘zesstappenplan’ pleiten 

zij onder andere voor de geleidelijke verlaging van het toptarief voor 

de hypotheekrenteaftrek van 52% naar 30%. Daar staat een verlaging 

van de toptarieven voor de inkomstenbelasting tegenover. Ook de 

overdrachtsbelasting moet verdwijnen.

HYPoTHEEK RENTEAfTREK



Een enkeling reageerde positief, zoals
Wouter Rohde, directeur strategie van
woningcorporatie Woonbron. In een
publicatie van het NICIS Institute (het
kenniscentrum van de steden), zegt

hij: “Betrokken huurders in je buurten
houden door de woning te koop aan
te bieden, is van grote meerwaarde.
[…]BijWoonbronheeftdehelftvande
huurdersdatrecht.Danhebbenwehet
overzo’n25.000woningen.”Rohdebe-
twijfeltwelofheteengoedideeisom
een verplicht percentage in te stellen.
Volgens hem kan het ook anders: “We
zijn voor een netto kooprecht: je moet
zelf als corporatie kunnen aanwijzen
voorwelkecomplexen,straten,buurten
hetníetgeldt.”

DemeningvandeWoonbron-directeur
staatlijnrechttegenoverdievanAedes.
Diestelt:“Degevolgenzijndesastreus.”
Aedeswijstophetresultaatvan‘Right
tobuy’inhetVerenigdKoninkrijk,waar
opgroteschaalhuurwoningenzijnver-
kocht. Volgens onderzoek van Marja
Elsinga, hoogleraar Volkshuisvesting
en Woningmarkt aan de TU Delft, zijn
sociale huurwoningen daar alleen nog
beschikbaar voor de allerarmsten. El-
singa: “Mijn onderzoek toont aan dat
RighttoBuyhelemaal isgebaseerdop
ideologie. Die zegt dat woningbezit in
zichzelf goed is en een sociale huur-

16 apr i l  2012

HHet kabinet presenteerde eind december 2011 een wetsvoorstel dat 

onmiddellijk tot heftige reacties leidde. Volgens het voorstel moeten huurders 

van corporatiewoningen het recht krijgen om hun woning te kopen tegen 

marktprijs. Woningcorporaties worden daarom verplicht om minstens driekwart 

van hun woningvoorraad te koop aan te bieden. ‘Het kooprecht vergroot 

voor zittende huurders de keuzevrijheid en geeft hun meer zeggenschap en 

verantwoordelijkheid voor de eigen woonomgeving’, zo staat in het wetsvoorstel, 

dat nu bij de Raad van State ligt voor advies.

Kooprechtvoor
huurderskentweinig
voorstanders

AcTuEEl

Drs.J.G.C.M.Schuyt,
directievoorzittervanwoningcorporatieDeAlliantie



VerenigingEigenHuis
OpvallendisdepositievereactievanVerenigingEigenHuis:“Wijhebbeninhetverleden
meermalen aangegeven voorstander te zijn van een dergelijk kooprecht. Het vergroot
dekeuzevrijheidvanhuurdersengeefthunmeerzeggenschapenverantwoordelijkheid
voor de eigen woon- en leefomgeving. Er zullen juridische hobbels genomen moeten
wordenendeinvoeringzalzorgvuldigmoetengebeuren.Voorwaardeisdathetkoop-
rechteenpositieveinvloedheeftophetfunctionerenvandewoningmarkt.”

VNG
DeVerenigingvanNederlandseGemeentenisbangdatwoonwijkenzullenverpauperen
alsdeplannenvanhetkabinetdoorgaan.WoordvoerderLianeterMaat:“Alsgemeenten
problemenaanpakkenineenwijk,gebeurtdatvaakinsamenwerkingmetcorporaties.
Dat spreekt makkelijker af dan wanneer je met allemaal particulieren te maken hebt.
OokalsdekoperseenVvEvormen,werktdattochnietzogoedalsmeteencorporatie,
zo is de vrees. Daarom worden ook met het plegen van groot onderhoud problemen
verwacht.”

VBoMakelaar
“Degehelewoningmarktvraagtomeenbredevisie,diebetrekkingheeftopdekoopsec-
toréndehuurmarkt.Alsnuuitsluitenddehuurmarktwordtaangepakt,heeftdatdirecte
–negatieve–gevolgenvoordekoopwoningmarkt.Alserbijvoorbeeldinéénkeerteveel
huurwoningenwordenaangebodentegengunstigevoorwaarden,zalditdrukgevenop
dekoopwoningendieineenzelfdeklassevallen.Hetaanbodneemtdannogextratoe.
Enhetaanbodisnualheelgroot.”
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woningietsminderwaardigs.Terwijlik
me steeds afvraag: wat is er mis met
huren?”

“fnuikend”
Jim Schuyt, directievoorzitter van wo-
ningcorporatieDeAlliantie,iservanover-
tuigddathetwetsvoorstelmaarweinig
voorstanders zal hebben. “Ik neem aan
dathetvoorsteler indeTweedeKamer
en de Eerste Kamer niet zonder slag of
stootdoorkomt”,zegthij.“IndeTweede
Kamer zal het vooral gaan over de ma-
nierwaaropdeaanbiedingsplichtwordt
ingevuld,maarvandeEersteKamerver-
wachtikeenmeerprincipiëlediscussie.”

Schuyt benadrukt dat De Alliantie geen
enkel bezwaar heeft tegen de verkoop
van huurwoningen. “Wij verkopen ook
woningen,maardanopeenmanierdie
past binnen ons strategisch voorraad-
beleid. Als je op een goed doordachte
manierhuurwoningenverkoopt,kandat
zorgenvoordenodigebewegingbinnen
de portefeuille. Bovendien kunnen de
financiëlemiddelendiedaardoorvrijko-
men, worden ingezet voor nieuwbouw
enrenovatie.”

HetKooprechtzoalshetnuwordtvoor-
gesteld, is fnuikend, vindt Schuyt. “Al-
lereerst is het natuurlijk een enorme
inbreukophetbeleidvandecorporaties,
alszijwordengedwongenomgrotede-
len van hun bezit te verkopen. Ik vraag
meafofdeoverheidhetrechtheeftom
op een dergelijke manier in te grijpen
in het beleid van een privaatrechtelijke
organisatie. Het komt er min of meer
op neer dat we voor een deel worden
onteigend!

Het lijkteropdatdeministereenhuur-
woninginferieurachtaaneenkoopwo-
ning. Daarnaast voorzie ik ook een rem
op de investeringen, en dat is totaal
tegenstrijdigaandevraagvandemarkt.
Investeringen zijn juist hard nodig om
deeconomieweeropgangtekrijgen.In
onzeplanningstaatdatwedekomende
jarenforsgaaninvestereninenergiebe-
sparendemaatregelen.Maarwelkecor-
poratiegaatca.50.000europerwoning
investereninenergetischemaatregelen,
als die woning wellicht daarna wordt

verkochtvooreenprijsdiemaar10.000
eurohogerisdanvoorheen?”

Prijsdaling
Schuyt voorziet ook dat alleen de aan-
trekkelijke huurwoningen worden ver-
kocht, zodat de corporatie blijft zitten
met het restant sociale huurwoningen
waarvoorgeenkopertevindenis,maar
die wél veel investeringen vragen van
de corporatie. “Daarom zijn we van
mening dat we zelf op complexniveau
moeten kunnen bepalen of we wonin-
gen verkopen of niet. Dat doen we in
samenwerkingmetdegemeentes,enin
hetalgemeengaatdatgewoongoed.”
Hij wijst ook op het prijsdalend effect:
“Er komen in korte tijd zo’n anderhalf
miljoen extra koopwoningen bij. Daar-
doorzullendeprijzennogverderonder
drukkomentestaan.Datisbepaaldniet
gunstig voor de woningmarkt, die toch
alhelemaalopslotzit.”

Om die woningmarkt weer op gang te
brengen,moetvolgensJimSchuytaller-
eerstdeklooftussenhuurenkoopwor-
denverkleind.“Teveelmensenmeteen
laag middeninkomen vallen tussen wal

en schip. Zij krijgen geen sociale huur-
woningenkunnengeenwoningkopen.
Weinig mensen verlaten hun koopwo-
ningomtegaanhuren,wantdewoning
wordtnietverkochtenerzijnteweinig
geschikte huurwoningen (voor ouderen
bijvoorbeeld). Aan dat probleem moet
eerstwatwordengedaan.”

Prikkels
Hij is van mening dat er meer prikkels
moeten komen voor huurders én eige-
naren, en dat vraagt om een langeter-
mijnperspectief, zoals voorgesteld in
het‘zesstappenplannaareenduurzame
financiering van de woningmarkt’ dat
in februari verscheen aan de hand van
22 vooraanstaande economen. Schuyt:
“Datlangetermijnperspectiefisheelbe-
langrijk:ermoethelderheidkomenvoor
de komende 30 jaar. Dan kunnen de
corporaties weer gaan doen waar ze
voor werden opgericht: investeren in
wijkenenbuurtenéneengoed,passend
aanbod realiseren voor de mensen die
aangewezenzijnopeenhuurwoning.”

Tekst:CarolaPeters
Beeld:WoningcorporatieDeAlliantie
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“Al twee jaar geleden zijn wij gaan
nadenken over manieren om de stag-
nerende woningmarkt structureel an-
ders en beter aan te sturen.” Aan het
woordisMarnixNorder,wethoudervoor
Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en
Integratie in Den Haag. “Oude paden
dreigden onbewandelbaar te worden.
Het heil komt in steeds mindere mate
van woningcorporaties, ontwikkelaars
of de landelijke overheid. Wij hebben
danookeennieuwerichtingingeslagen:
de revival van het particulier initiatief
en het particulier opdrachtgeverschap.
Deoptelsomvanheelveelkleine inves-
teringen, dáár moeten we het nu van
hebben.”Departiculierewoningbezitter
mobiliseren; Den Haag is niet de enige
gemeentedieopdiekoerszit,weetprof.
dr.ir.HenkVisscher,verbondenaanhet
OnderzoeksinsituutOTBvandeTUDelft.
Dit instituut doet onderzoek naar mo-
gelijke oplossingen van problemen op
hetgebiedvandebebouwdeomgeving.

Henk Visscher: “Wij richten ons bij het
onderzoekop inventarisatievandewo-
ningvoorraad, welke problemen er zijn
en wat voor middelen en regels zinvol
kunnenzijn.”Hijzietdezelfdebeweging
als Marnix Norder: “De grote trekkers
indewoningverbeteringzijnweggeval-
len. Vanouds zijn de woningcorporaties
flink met deze materie bezig, maar die
hebben nu andere problemen. Vier jaar
geleden was er nog volop ambitie om
intezettenopdekwaliteitvanhunwo-
ningvoorraad, maar veel is stilgevallen.
Uiteraard speelt ook de politieke actu-
aliteit een grote rol. Er wordt nadruk-
kelijk meer verantwoordelijkheid bij de
burgersgelegd.”

Terugtrekkendeoverheid
Hetmeestsprekendevoorbeeldvaneen
zichterugtrekkendeoverheid,ishetweg-
vallen van de gelden uit het Investe-
ringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV).
Marnix Norder: “In Den Haag valt daar-

Optelsomvanheelveel
kleineinvesteringen
Woningverbetering
en(ver)bouwenin
destad

AcTuEEl

PProjectontwikkelaars happen naar adem. Woningcorporaties zitten krap bij 

kas. Gemeentes moeten bezuinigen. En de landelijke overheid trekt zich terug 

uit stedelijke vernieuwing of -verbetering. Hoe houden we bij dit alles de 

particuliere woningvoorraad kwalitatief op peil? De onderzoeker en de man 

uit de praktijk over dit dilemma: Henk Visscher van de OTB TU Delft en de 

Haagse wethouder Marnix Norder.



meeineenseenpotvan25miljoeneuro
per jaar weg. En die klap zijn we niet
zomaar te boven.” Uit zijn lange loop-
baan kent Henk Visscher ook tal van
andere landelijke instrumenten die op-
kwamen en weer verdwenen. “We had-
den ooit het kwaliteitssysteem KWR. Zo

had de overheid een helder overzicht
van de landelijke knelpunten. Dat is af-
gebouwd. De landelijke overheid heeft
zich teruggetrokken uit het Maatwerk-
advies,dateentijdjealsaanvullingophet
Energielabel indemodewas.Die lande-
lijkebemoeienisisvannaturenogalbrok-
kelig.Datisniethandigvoorgemeentes.
Zij zijn gebaat bij een meer eenduidige
en consistente regelgeving. Dus wat zie
je?Gemeenteszoekenelkaarop.Zodoen
wij nu voor de gemeente Den Haag en
zes andere gemeentes samen met Nicis
onderzoeknaarmogelijkeoplossingenen
manieren waarop ze van elkaar kunnen
leren en zich aan elkaar kunnen optrek-
ken. Helaas zijn er geen ‘best practices’.

De problemen en de markt zijn divers.
Om een extreem voorbeeld te noemen:
er zijn gemeentes waar funderingspro-
blemen spelen. Dat is andere koek dan
afbladderende kozijnen, toenemende
werkloosheidinbepaaldewijkenofVvE’s
dienietvandegrondkomen.”

Particulierinitiatief
Toch ziet Henk Visscher raakvlakken.
Eén daarvan is de toenemende ruimte
die particulieren krijgen om iets aan
de eigen woning te doen. “Gemeen-
tes schrijven steeds minder voor. Je
mag als woningbezitter meer.” Mar-
nix Norder onderschrijft die consta-
tering volledig: “In Den Haag hebben
we in bepaalde wijken al eerder de

mogelijkhedenverruimdvooreenextra
woonlaag op de woning of een serre
achteraanhethuis.Wij faciliterendie
zelfwerkzaamheid van harte, met tips,
adviezen en efficiëntere verlening van
vergunningen.Zekunnenalshetware
zo naar de Gamma en aan de slag. In
DenHaagisallesernuopgerichtmet
weinig geld van de overheid toch veel
te doen. Het moet gaan lonen om in
de woning te investeren. Dat werkt
aanstekelijk. Als er ergens één steiger
staat,komteralsneleentjebij.Enwe
hebbennogeenbelangrijkhulpmiddel
opgetuigd: de VvE-balie. Een actieve
VvE is echt essentieel in deze proble-
matiek. Het is in mijn ogen dan ook
onbegrijpelijkdaternogmakelaarszijn
die een slapende VvE als reclame op-
voeren bij de verkoop van een huis. Je
weetdannamelijkdaternietgespaard
wordt voor onderhoud, dat er niet in
geïnvesteerdwordt.Datis‘pennywise,
poundfoolish’.WeproberenookVvE’s

bijelkaartebrengen,zodatjenògster-
kereverbandenkrijgt.”

Klushuizenenkavels
ZoalszoveelgemeentessteektookDen
Haag het licht op bij anderen. Marnix
Norder:“Veelzekerhedenzijnweggeval-
len. Ik heb wel eens het gevoel dat wij,
stadsontwikkelaars, onszelf opnieuw
moeten uitvinden. Dus hebben we om
ons heen gekeken met de vraag: ‘hoe
kunjemetminderpubliekegeldenmeer
doen?’. Duitsland heeft goede initiatie-
ven. En in Nederland is Almere natuur-
lijk een schoolvoorbeeld. Daar is in een
weiland via particulier opdrachtgever-
schap een heel nieuwe wijk ontstaan.
Geen grote projecten met ontwikke-
laars,maareentotaalandereaanpak.Ik
vind Nieuw Leiden ook een inspirerend
voorbeeld.MaarinDenHaaghebbenwe
geen weiland tot onze beschikking. We
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“Eriskennelijkeengrotebehoeftebijmensenaan
authenticiteit.‘jeeigending’mogenenkunnendoen.

Datgaanwesteedsmeermogelijkmaken”,aldusNorder

“Taferelenherleefdenzoalswedielanggeledenbij
grotenieuwbouwprojectenzagen.Inééndagwaren
deklushuizenverkochtenhaddenwe41optiesopde

kavels”,aldusNorder

WethouderMarnixNorderontvangtpotentiëlekopers



moetenhetineenbestaandestaddoen.
Tochhebbenwe,opeenwatbescheide-
nerschaaldaninAlmere,hetparticulier
opdrachtgeverschapalsbasisgenomen.
ZowerdeninhetZeehelden-enRegen-
tessekwartier,wijkendaterendvanrond
1890, zeven woningen uit ons bestand

klushuizen. Kopers kunnen die tegen
eenlageprijsaanschaffen,tegenzekere
voorwaarden. En in verschillende nieu-
wereenoudedelenvandestadhebben
we nog eens 69 vrije kavels en bouw-
velden geselecteerd. De kopers daarvan
zijnvrijindeinvullingvandatkavel.De
prijzenvandehuizenendekavelslopen
uiteen van 31.500 tot 270.000 euro. De
verkoopvandeklushuizenendekavels
gingop10maartjl.vanstart.Potentiële

kopers lagen dagen van tevoren op de
stoep voor het stadhuis in Den Haag.
Taferelen herleefden zoals we die lang
geleden bij grote nieuwbouwprojecten
zagen. In één dag waren de klushuizen
verkocht en hadden we 41 opties op de
kavels.Datheeftonsookenormverrast.
Maar het zegt iets. Er is kennelijk een
grotebehoeftebijmensenaanauthen-
ticiteit.‘Jeeigending’mogenenkunnen
doen.Datgaanwesteedsmeermogelijk
maken.Maarhetkanniethetenigezijn.
We hebben nu eenmaal een beperkte
eigen woningvoorraad en geschikte ka-
vels.Dusermoetmeergebeuren.”

Duurzamerwonen
Henk Visscher en zijn mede-onderzoe-
kers hebben weliswaar geen panklare
oplossingen, maar: “We zien wel dui-
delijk dat het energievraagstuk een be-
langrijke pijler onder woningverbete-

ring kan zijn. Wat daar zeker bij helpt,
is de druk vanuit Brussel. De Europese
Unie is terughoudend bij het bepalen
hoe lidstaten hun bebouwing regelen.
Op één aspect na: de energieprestatie
van woningen. Daarvoor zijn gewoon
keiharde richtlijnen, waar we ons ook

in Nederland aan moeten houden. Je
ziet daarom sterk dat het streven naar
energiebesparingnudèmotor isachter
de fysieke verbetering van woningen.
Daar moeten we, zo weten we vanuit
onderzoek, wel wat kanttekeningen bij
plaatsen. Want er blijkt soms een op-
merkelijkeklooftezijntussentheorieen
praktijk.Detheoriezegt:alseenwoning
een beter Energielabel heeft, dan is het
verbruiklager.DuswiljevanGnaarBof

zelfsA.Nouishetopmerkelijke,datwo-
ningen met een G-label vaak helemaal
niet zo slecht scoren op daadwerkelijk
energieverbruik.Hetzijnvaakwoningen
waarvan slaapkamers niet verwarmd
zijn. Daar zitten mensen niet of nau-
welijks.Vervolgensknapjezo’nwoning
op. Er komt dubbel glas. In alle kamers
verwarming.Enhé,ineensgebruikende
bewoners alle kamers veel intensiever
met als gevolg meer energieverbruik.
Daarmoetenweonsduswelvanbewust
zijn. Dat neemt niet weg dat het ener-
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Visscher:“Wezienwelduidelijkdathet
energievraagstukeenbelangrijkepijleronder

woningverbeteringkanzijn”

Visscher:“Vierjaargeledenwasernogvolopambitieom
intezettenopdekwaliteitvanwoningvoorraad,maar

veelisstilgevallen.uiteraardspeeltookdepolitieke
actualiteiteengroterol”

Prof.dr.ir.H.J.Visscher
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gievraagstuk inmijnogenweleenheel
belangrijke trigger kan zijn en blijven
alshetomwoningverbeteringgaat.Het
is een concreet onderwerp, waar ieder-
een wel iets mee heeft. Alleen, je moet
uitkijken dat je het niet puur aan de
consument ‘verkoopt’ als besparingsin-
strument. Nogmaals, de daadwerkelijke
besparing hangt ook af van het gedrag
vanmensen.Hetligtdusgenuanceerder.
Wekunnenbetersprekenovercomfort-
verbeteringdanpuuroverbesparing.”

Makelaar
Marnix Norder: “Ik denk dat makelaars
best wat actiever kunnen zijn. Kijk, ar-
chitecten hebben zich, na het instorten
vandegroteprojecten,opnieuwmoeten
uitvinden. Die zitten nu meer dan ooit
directmetkopersaantafel.Ookwijals
gemeente moeten het over een heel
nieuweboeggooien.Datmoetdemake-
laarookdoen.Omtebeginnen:stopmet
het aanbevelen van die slapende VvE’s.
Datkanechtnietmeer.”MarnixNorder
zietindeverduurzamingvanwoningen
eenspringplankvoordemakelaar. “Ge-

lukkig zijn al heel wat makelaars bezig
metdatEnergielabel.Nutjeadviesroluit
enhelpmensen.”HenkVisscher:“Men-
senmoetengeldopzijgaanzettenvoor
hetopknappenofonderhoudenvanhun
woning.Demakelaarmoetweethebben
van instrumenten als het Stimulerings-
fondsVolkshuisvestingwaarindividuele
startersenookVvE’slaagrentendelenin-
genkunnenkrijgen.”

Aanhetwerk
MarnixNorderzietookindezewatdon-
kere tijden lichtpunten. Norder: “Als ik
naar Den Haag kijk, dan zie ik een stad
dienogsteedsmet6.000inwonersper
jaar groeit. Het aantal woningen groeit
veel minder snel. Er is behoefte aan
huisvesting voor studenten, expats, se-
nioren. Dat betekent dat je investering
in je eigen woning hier waardevast is,
hoedanook.Maardanmoetjeerwelin
investeren.”HenkVisschervindtheteen
goedtekendatpartijenelkaarnusteeds
vakeropzoeken.“Westarenminderpas-
siefnaardeoverheid.Hetwordtopeen
lager niveau opgepakt. Een mooi voor-

beelddaarvanisdeIntervisiewerkplaats
Particuliere Woningverbetering, waar
we op 19 april a.s. een brede doelgroep
van gemeentes, architecten, banken,
makelaars,corporaties,vertegenwoordi-
gersvanVvE’senaannemersontvangen.
Eigenlijkiedereendieopenigewijzeiets
aan deze problematiek en vooral ook
mogelijkeoplossingenkanbijdragen.Er
zijnonderanderezogenoemde‘elevator
pitches’overeenbreedscalaaanonder-
werpen. Hoe krijg je particulieren mee?
HoeactiveerjeeenVvE?Hoekunjecol-
lectief opdrachtgeverschap ook toepas-
sen op woningverbetering? Ook zaken
als financiering komen aan de orde.”
Marnix Norder is in elk geval van de
partij,alsinleidervandedag.“Ikkanhet
makelaars aanraden om te komen. Im-
mers,wegaannieuwetijdentegemoet.
Het moet anders en dat kan ook. Dan
kunjeookalsmakelaarnietopdeoude
voetblijvendoorgaan.”

Tekst:HenkdeKleine
Beeld:o.a.GemeenteDenHaagenOTB
TUDelft
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coluMN BElAsTINGZAKEN

Bij panden die ouder zijn dan tien jaar kan er
nog steeds een btw-herzieningstermijn lopen.
Bijvoorbeeld als gevolg van een aankoop van
een pand met een optie voor een btw-belaste
levering in de voorafgaande tien jaar. Er gaat
danweereennieuwetermijnlopen.Indiendeze
herzieningsperiodebijtransformatienogsteeds
loopt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor
de prijs van de transformatie, omdat de btw
bij een btw-vrijgestelde levering mogelijk een
kostenpostvormt.

Nieuwvervaardigdonroerendgoed
Wanneer een pand zodanig wordt verbouwd
dat er in wezen nieuwbouw heeft plaatsge-
vonden,isersprakevaneennieuwvervaardigd
onroerend goed. Wanneer is dit het geval? De
HogeRaadheeftinzijnarrestvan19november
2010beslistdathetwijzigenvanonderandere
de indeling en bestemming van een pand niet
leidt tot een situatie waarin sprake is van ‘in
wezen nieuwbouw’. Deze uitspraak heeft tot
gevolgdathetuiterlijkvanhetpandinbelang
toeneemt. De Belastingdienst lijkt hier echter
nognietinallegevalleninmeetegaan.
Het belang om te weten of sprake is van een
nieuw vervaardigd onroerend goed is onder
meer gelegen in de toepassing van de btw-in-
tegratieheffing,dieaandeordekomtbijvrijge-
steldgebruiknatransformatie.Ditkannamelijk
leiden tot niet-aftrekbare btw op bijvoorbeeld
degrondcomponent(nadeel).Devraagofspra-
ke is van nieuw vervaardigd onroerend goed
speelt ook bij een levering aan een derde. Im-
mers, indien na een transformatie een nieuw
pandwordtgeleverd,isbtwverschuldigdenkan
veelalgebruikwordengemaaktvaneenvrijstel-
ling van overdrachtsbelasting (voordeel). Deze
situatie is gewenst bij btw-belast gebruik. De
btwisdannamelijkaftrekbaar.

I

Btwentransformatievanvastgoed

In tijden van leegstand zoeken ontwikkelaars en investeerders mogelijkheden 

om voor hun leegstaande panden toch een bestemming te vinden. Momenteel 

worden steeds meer panden getransformeerd van kantoor naar bijvoorbeeld 

(studenten)woningen of hotel. Bij het transformeren van vastgoed dienen en-

kele btw-aspecten meegewogen te worden.  

 1. Loopt er nog een btw-herzieningstermijn?, en  

 2. wordt er nieuw onroerend goed vervaardigd? 

Afhankelijk van de daadwerkelijke situatie kunnen nog andere fiscale vraag-

stukken spelen. 

oudonroerendgoed
Anderzijds kan het ook voordeliger zijn als het
pandnaeentransformatiekwalificeertalsoud
onroerend goed. Dan is de verkrijging van het
pand of delen daarvan door derden weliswaar
belastmet6%overdrachtsbelasting,maargeldt
voorde leveringeenvrijstellingvanbtw.Dit is
bijvoorbeeld voordelig bij de levering van wo-
ningen.

Op 1 maart 2012 heeft de Advocaat-Generaal
(AG)bijhetEuropeseHofvanJustitieconclusie
genomen in de zaak X, zaaknummer C-334/10.
Indezezaakkomtookdevraagaandeordeof
sprake isvaneenvervaardigingvanonroerend
goed.DeAGgaatheelverenisvanmeningdat
hetenkelplaatsenvantweedakkapellenalzou
kunnenleidentoteennieuwvervaardigd(deel
van een) onroerend goed. Zij stelt zich op het
standpunt dat dit dan een ‘deelvervaardiging’
betreftineenbestaand‘oud’pand.Wijzijnzeer
benieuwd of het Hof van Justitie deze lijn zal
volgen.

Uitditkortefiscaleuitstapjeblijktwelweerdat
debtw-gevolgenbehoorlijkvaninvloedkunnen
zijnop–hetrendementvan–dedaadwerkelijke
transformatie.

mr.ManonWurtz,RealEstateTeam
Ernst&YoungBelastingadviseursLLP



Plannetjes
EenzekereFransvanZonhadeenkleine
marechausseekazernegekocht.VanZon
had daar grootse plannen mee. Hijzelf
dacht aan een conferentieoord, een
grootschalig kinderdagverblijf, langdu-
rige verhuur aan de gemeente en nog
eenstukofwatbijzonderwinstgevende
bestemmingen.Nuishelaaszoafentoe
depraktijkweerbarstigerdandetheorie.

ElkideedatVanZonontwikkeldeliepop
de één of andere manier wel vast. Te
duur, in strijd met het bestemmings-
plan, geen vraag naar, concurrentie op
noggeen150meterafstandvaneenbe-
drijfdateennietmeerintehalenvoor-
sprong had en nog wat van die kleine
onvoorziene,maardaarmeenietminder
fataleomstandigheden.Driejaareneen
paareurotonlaterzagVanZonhetook
niet meer zitten. Hij vroeg daarom aan
Viseurom‘diebergstenen’maarsnelte
verkopen,alshetkonvoormeerdande
doorhemzelfbetaaldekoopsomvan1,3
miljoen.EnhoewelViseurnogwelwat
opportunities zag (hij zag ook nog wel
wat kansen maar dat vond hij zo ama-
teuristisch klinken) wilde Van Zon er
nietsvanweten.‘Gewooncenten,geen
sores’ herhaalde Van Zon wel tien keer
achterelkaar.VanZonwascompleetde
wegkwijt,meendeViseur.

constructie
NumoestAdrianustoegeven:dekopers
stondennietinrijenvandrieopgesteld.
NaverloopvantijdmelddezichKras,de
eigenaarvanKPO(KrasProjectOntwik-
keling).Kraswasvanplanomeenacht-
tal woonappartementen te vestigen in
hetgebouwenboodéénmiljoen.Viseur
vonddateenreëelbod.VanZonreageer-
demeteenverschriktgeluidwaarbijVi-
seur woorden ontwaarde als ‘helemaal
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uITDEREcHTsPRAAK

UUw collega Adrianus Viseur is een taalvirtuoos. Wie dat zegt? Niemand 

minder dan Viseur zelf. Nu is enige dikdoenerij zakelijke dienstverleners eigen. 

Althans, dat vinden sommige makelaars wel eens van andere makelaars. En ja, 

een beetje flair en wat aanstellerij kan geen kwaad, dat maakt het leven alleen 

maar kleurrijker. Dat is wellicht waar, maar het maakt de wereld ook een stuk 

gevaarlijker.

Durewoorden
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gekgeworden’, ‘terplekkekapotscheu-
ren’en‘deBelgischefax’.Metditlaatste
bleek Van Zon een papierversnipperaar
te bedoelen. Vrij vertaald kwam de re-
actieeropneerdatVanZonnietstond
te juichen, aldus Viseur tegen Kras. Vi-
seur bedacht een list om de koopprijs
omhoogte tillen.Het ‘plannetje-Viseur’
kwameropneerdatdeprijszoustijgen
naarmate Kras lucratievere bouwplan-
nen zou kunnen uitvoeren. Kras vond
hetwelprimaonderdevoorwaardedat
de koopprijs niet evenredig zou mogen
toenemen naar rato van het aantal te
realiseren woningen. Als er dus twaalf
in plaats van acht woningen zouden
mogenwordengerealiseerd,danzoude
koopprijsdusnietplotselingstijgennaar
1,5 miljoen. Dat begreep Viseur. Viseur
nam dus als bepaling op: ‘de in artikel
1 vermelde koopprijs wordt verhoogd in
reciprociteit’. Kras was niet enthousiast.
Hij vond dit te onduidelijk. Hij stelde
voor deze bepaling aan te vullen met
de tekst: ‘één en ander afhankelijk van
de classificatie van de appartementen,
de inhoud van het gebouw-as-build, de
graadvancourantheidendedaadwerke-
lijkebestemming’.Krasgafeenduidelijke
toelichting: ‘as nouw die huissies tien
keerwordengesplitstinstudentenwonin-
kiesofbejaardenflatjesvan3x3meteren
ikhebdan40appartementjesdangaatik
niet5miljoenpleurootjesaftikken’.Neen,

dat begreep Viseur ook wel. Kras be-
zwoer bovendien dat hij deze formule-
ring had overgenomen uit een contract
dat hij had gesloten met een beursge-
noteerdepartijendatdebepalingdoor
diensnotariswasopgenomen.‘Datgaat
altijdzo’wistKras.Viseurvondhetmaar
zo-zo.VanZongingechterakkoordende
stukkenwerdenondertekend.

ontwikkeling
Ergingnogalwattijdoverheenvoordat
alle plannen en vergunningen gereed
waren. Uiteindelijk bleken er 13 appar-
tementeninhetgebouwtepassenmet
nogenkeleberghokken.Deappartemen-
tenwarennatuurlijkweleenstukjeklei-
ner dan oorspronkelijk was getekend.
Nu wilde Van Zon vanzelfsprekend zijn
bonus ontvangen. Kras wilde van niets
weten. De ontwikkelingskosten waren
bijzonderhooguitgevallenendewinst
steldeeigenlijknietsvoor.Alshijallesbij
elkaarzoutellen,danzouKraszelfsop
eenverliesuitkomen,zobeweerdeKras.
BewijsstukkenkonenwildeKrasnietop
tafel leggen met de toelichting ‘want
dan breekt de tafel doormidden van de
grotehoeveelheidarmoeenellende’.Zo-
wel Viseur als Van Zon begrepen ook
weldatzijdoorKrasvoordegekwerden
gehouden.HethadViseurnietverbaasd
als Kras bij zijn klaagzang een dikke
Havannatevoorschijnzouhebbengeto-

verddiehijmeteenbriefjevan500euro
zou opsteken. Hij had er kortom goed
aanverdiend,maarbewijsvanzoietsis
nieteenvoudig.

Rechter
VanZonbeslootheternietbijtelaten.
Hijeistenabetalingvandekoopsomen
verwees naar de formule. De rechter
vonddeformuleuitermateingewikkeld,
ommaarniettezeggen:onbegrijpelijk.
De rechter meende dat de variabelen
die waren opgesomd ter invulling van
de formule niet waren veranderd. Het
waren en bleven woonappartementen,
het gebouw was niet vergroot, er was
niets bijzonders met de verkoopbaar-
heid enzovoorts. Alle elementen moes-
ten daarom met een cijfer ‘1’ worden
ingevuld en de koopsom bleef dus ook
gelijk.Hetvervelendevandatalleswas
bovendiendatViseurooknietveellicht
in de duisternis kon doen schijnen en
niet kon uitleggen hoe de koopprijs
moestwordenberekend.

VanZonbegreepernietsvan.EnViseur?
Die begreep dat dergelijke dure woor-
denzorgenvooreengoedkopeprijs.
(Denamenzijngefingeerd)

mr.J.A.M.vandeSande,
advocaatteRotterdam
www.vandesandeadvocaten.nl
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■   Meer bezoekers

■   Beter vindbaar

■   Goede support

■   Maatwerk

■   Social media integratie

■   Modern design

■   Gebruiksvriendelijk

■   NU GRATIS WEBAPP

  www.ogonline.nl/vbo

Online veilen; perfect marketinginstrument! 
 Door doelgroepvergroting meer kijkers 
 Extra aandacht voor de deelnemende    

woningen 
 Sneller verkoopresultaat 
 Bepalen beslissingsmoment koper door 

sluiting veiling 
 Extra verkooptool voor uw klanten 
 Lage of geen kosten. Slechts € 295,-. Bij 

verkoop op veiling, veilingkosten retour! 
www.vastgoed-auctions.nl | info@vastgoed-auctions.nl | 0412-85 12 18 | 06-30 66 44 22 
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coluMN AGRARIscHVAsTGoED

Immers: hoe vaak gebeurt het niet dat de ob-
jectafbakeningendeadres-enkadastralegege-
vensonjuistzijn;deaangegevenoppervlakteen
hetaantalopstallennietkloptofhetbouwjaar
onjuistis?Eniserwelrekeningmeegehouden
dat de aan het bedrijf dienstbare landbouw-
grondenvrijgesteldzijnvandeWOZ?
Dat is allemaal wel wat veel gevraagd van de
gemiddeldegemeentelijketaxateur!Ikziemaar
altevaakdatdetaxatieisuitgevoerdviaeenge-
veltaxatieofeensimpeleindexeringendateen
inpandige taxatie niet heeft plaatsgevonden.
Detaxateur(álsdiealiskomenkijken)zieteen
fraaieboerderij,maarweetnietdatagrarische
bedrijfswoningen vaak uiterst sober zijn afge-
werkt. Echter: die woning is wel onlosmakelijk
verbondenmetdebedrijfsopstallendieboven-
diennietafzonderlijkverkoopbaarzijn.Verkoop
vaneenhoofdgebouwgeefteenwaardedaling
vanhetoverblijvendedeel.
Stalsystemenzijn langnietaltijdbekendbijde
taxateur, en dat geldt nog meer voor weinig
voorkomende stalsystemen. Zijn de stallen ge-
dateerd;aanrenovatietoeofzijnzeeconomisch
verouderd?EnhoezithetmethetGroeneLabel?
Het kan nóg lastiger: hoe zit het met de capa-
citeit van de mestopslag en stemt het aantal
dierendatmagwordengehoudenwelovereen
metdeoppervlaktevandestal?Deregels,onder
andere als het gaat om dierenwelzijn, veran-
deren nogal eens. Ik schat zo in dat lang niet
iedere taxateur van al die wetten en regels op
dehoogteis.Maarzezijnwelbepalendvoorde
waardevanhetagrarischbedrijf!

Nogmeerproblemen
Achterstallig onderhoud en bouwkundige ge-
brekenmoetendanookperopstalwordenver-
meld, en ook daar gaan WOZ-taxateurs nogal
eensdefoutin.Datwordthelemaalproblema-
tischalsdeWOZ-taxatieindetoekomststeeds

OOok bij agrarische ondernemers valt een dezer dagen de WOZ-beschikking 

in de brievenbus. Dat betekent dat veel agrariërs contact opnemen met 

hun accountant, want de WOZ-beschikking is nogal eens onderwerp van 

discussie. Oorzaak: er wordt doorgaans weinig aandacht besteed aan een 

goede waardering van het vastgoed dat onderdeel is van het boerenbedrijf. 

Werk aan de winkel dus voor de agrarisch taxateur, want die kan nu zijn 

waarde voor de klant bewijzen!

AgrarischebedrijvenendeWOZ
meerdegrondslagvormtvoordebelastinghef-
fing. De hoeveelheid asbestverdacht materaal
dient uiterst nauwkeurig te worden weerge-
geven, net als de eventuele huuropbrengst.
Dat zijn geen eenvoudige klussen. Taxateurs
van agrarisch vastgoed moeten daarom van
vele markten thuis zijn. Onze VBO-collega’s
zijndat,wantzezijnopdehoogtevanaldeze
bepalingen.MaarweetdegemeentelijkeWOZ-
taxateurookdatopdepeildatum1januari2011
intensieveveehouderijenvrijwelonverkoopbaar
zijnendateennieuweagrarischebedrijfsopstal
eenonrendabeletopheeftvanzo’n25%?
En dan zijn er nog de omgevingsfactoren die
ookaleennadeligeffectopdewaardehebben:
stank,geluid,verontreinigingenhorizonvervui-
ling.

Bezwaar
Er zijn nog altijd agrariërs die niet weten dat
zij kunnen vragen om vergoeding van de ge-
maaktekostenendatzijkunnenverzoekenom
gehoord te worden vóór de uitspraak van het
bezwaar.Degrievenmoetendanwelopdepeil-
datumaanwezigzijn.
En als het bezwaar wordt afgewezen, dan kan
deagrariëraltijdinberoepgaan-álsertenmin-
ste een waarderingsinstructie aanwezig is en
eenuitgebreidtaxatierapport.
Zoalsikalzei:erisveelwerkaandewinkelvoor
de taxateur agrarisch vastgoed. Onze klanten
zullenblijzijnmetonzedeskundigheid:diekan
hunveelgeldbesparen.Endatgeldkunnenze
goedgebruikenindezemoeilijketijden!

J.C.M.vanGestel,
bestuurslidsectieAgrarischVastgoed



GEEN IDEE WAT U MET FACEBOOK KUNT, OF MOET? 

VOLG DAN DE GRATIS FACEBOOK TRAINING.

U kunt kiezen uit een ochtendsessie of een middagsessie.

In deze training leert u alles wat Facebook al dan niet kan 

doen voor u als makelaar. 

Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus wie 

het eerst komt, het eerst maalt!

GA NAAR WWW.HOUSENET.NL/BOOTCAMP 

VOOR MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN. 
HOUSENET

16 MEI 2012 IN UTRECHT. 

voor makelaars en taxateurs
MEDIA CONTROL

Moet u kiezen tussen kwaliteit en kostenbeheersing?
Niet als het aan ons ligt.
Met behulp van het online opmaaksysteem van VBOMedia Control,
voorziet u zelf uw persoonlijke huisstijlsjablonen van tekst en
beeldmateriaal. Geen tussenschakels en dat bespaart tijd en geld.
Het resultaat is een professionele presentatie van uw objecten in
de uitingen die u zelf kiest.

• Brochures (4, 8 en 12 pagina’s) • Bezichtigingsdrieluik
• Raampresentaties • Home promocards
• Posters • Verhuisberichten
• Folders • Advertenties

* Aanbieding geldig tot 1 mei 2012
Kosten 25 home promocards 33,75 (incl. 10 objectbrochures à 4 pagina’s en verzendkosten)

VBOMedia Control • info@vbomediacontrol.nl • www.vbomediacontrol.nl • 0174 285060 / 0182 610100

actie

Gratis 10 objectbrochures*
bij 25 home promocards
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“We zien nog te vaak dat de korteter-
mijnvisie overheerst”, zegt Peter van
Geffen, directeur van Stec Groep.”Stec
Groepbestaatinmiddels15jaarenhelpt
metzo’n40adviseurs(geografen,plano-
logen, vastgoedeconomen en bedrijfs-
economen)opdrachtgeversbijeconomi-
sche vragen over gebouwen, gebieden
engrond.VanGeffen:“Allepartijendie
betrokken zijn bij de ontwikkeling en
exploitatie van vastgoed, moeten zich
devraagstellen ‘Wathebbenwenodig
over10,20,30jaar?’Veelmeerdaninhet
verleden zullen we het in de toekomst
vankwaliteitmoetenhebben.Datbete-
kent:stopmetnieuwbouwvankantoren
langsdesnelweg,wantdevraagvande
toekomst is geconcentreerd op binnen-
stedelijkelocaties.Stopmethetbouwen
van middelmatige, te kleine woningen,
wantdaarzijneralteveelvan.Wemoe-
ten nu de slag maken als het gaat om
alternatieven voor al die middelmatig-
heid. Een voorbeeld: als de tuinen van
woningenopVinex-locatieswordenver-

groot,zaldateenpositiefeffecthebben
op de verkoopbaarheid. Goed vastgoed
opeengoedeplekverkooptnogsteeds;
daarvan zijn wij overtuigd. We moeten
voorbij de huidige crisis durven kijken,
en dat betekent dat we nu al oplossin-
genmoetenbedenkenvoortoekomstige
vraagstukken.”

‘Afkicken’
“Het is bijna cynisch, maar de huidige
crisis kan wellicht behulpzaam zijn als
het gaat om het doorvoeren van we-
zenlijke veranderingen”, vindt prof. dr.
ir. Hugo Priemus, voormalig hoogleraar
Volkshuisvesting aan de TU Delft. In
2007 ging hij met emeritaat als hoog-
leraar Systeeminnovatie Ruimtelijke
Ontwikkeling. Hij is ook een van de 22
vooraanstaande economen die in fe-
bruari jl. het ‘zesstappenplan naar een
duurzame financiering van de woning-
markt’ publiceerden. Een van de meest
aansprekende aanbevelingen uit dat
plan is dat er een visie moet komen op

Succesvolveranderen
opdevastgoedmarkt:
denkcreatief!

AcHTERGRoND

DDe Nederlandse woningmarkt is in een snel tempo aan het veranderen. Dat 

geldt overigens ook voor de andere vastgoedsectoren. Dagelijks verschijnen 

er artikelen die aangeven dat er nu écht iets moet veranderen op de 

vastgoedmarkt. Wie de verandering met succes doormaakt, is spekkoper, stelt 

Stec Groep in het rapport ‘Succesvol veranderen op de vastgoedmarkt’. Kern 

van de boodschap: denk als een belegger! Wat is in de toekomst nodig voor 

de regio en welke dynamiek of mutaties in bestaande gebouwen zijn aan de 

orde? En hebben we eigenlijk nog wel nieuwbouw nodig?



de totale woningmarkt: huur én koop.
Deaanbevelingomtegaanwerkenmet
algemene inkomensafhankelijke woon-
toeslagenhaaldedekrantenaanzienlijk
minder vaak dan het advies om de hy-
potheekrenteaftrekgeleidelijkaanaf te
bouwen.
Priemus begrijpt de angst voor beper-
king van de hypotheekrenteaftrek wel,
maar constateert toch dat steeds meer
partijengaandenkeninderichtingvan
de economen. “Aedes, de NVB, Vereni-
gingEigenHuisénmakelaars!Ikzietot
mijnplezierdatdebanken–vroegerde
grootste tegenstanders van deze denk-
wijze – nu ook steeds meer in ‘onze’
richting gaan denken. Sterker nog: ze
zijnonzepartnersgeworden.
Wemoetengeleidelijkaanafkickenvan
defiscalesubsidies (enookvandeach-
terblijvende huurprijzen). We kunnen
het ons niet meer veroorloven om mil-
jarden euro’s rond te blijven pompen.
Bovendienhebbenwedoorhethuidige
systeem een probleem gecreëerd voor
starters,wantwoningenzijnnugemid-
deld20%duurderdandereëlewaarde.
Vanzelfsprekend moeten we wel een

vangnet creëren voor mensen wier in-
komen te laag is voor het opbrengen
vandehypotheeklastenenhogehuren.
Daaromstellenwealgemeneinkomens-
gebonden toeslagen voor; niet alleen
voorhuurdersmaarookvooreigenaren
meteenlaaginkomen.Datkaninteres-
santzijnvoorzzp’ersenanderemensen
diegeenvastinkomenhebben.”

Priemus denkt dat de prijsdaling van
woningen nog wel even zal doorgaan
na een onafgebroken periode van prijs-
stijgingen.“Nederlandwaskampioenop
het gebied van oplopende woningprij-
zen. En als je hoog zit, kun je heel diep
vallen.Datgebeurtnudusook.Gelukkig
is Nederland een relatief ‘langzame da-
ler’,maartoch…”

Niches
‘Stop de geldmachine’ is in het kort de
oproep van Stec Groep. En: ‘denk in ni-
ches!’ Van Geffen: “Volgens cijfers van
het CBS bereikt de Nederlandse bevol-
kingsgroei in 2035 het maximum: 17,5
miljoeninwoners,maarhetaantalhuis-
houdens groeit nog door: volgens het
CBStot2045,waarinerongeveer8,5mil-

joen huishoudens zullen zijn. Die groei
heeft vooral te maken met het feit dat
jongereneersteentijdalleenzullenwo-
nenéndathetaantalouderensterktoe-
neemt.Datbetekentookeenforsegroei
van de zorgeconomie, en daar liggen
grote kansen. Dan kun je denken aan
zorgboulevards, maar ook aan de com-
binatievangezondheidenontspanning.

apr i l  201230

VanGeffen:“Goedvastgoedopeengoedeplek
verkooptnogsteeds;daarvanzijnwijovertuigd.

Wemoetenvoorbijdehuidigecrisisdurvenkijken,
endatbetekentdatwenualoplossingenmoeten

bedenkenvoortoekomstigevraagstukken”



Watgaaternaarverwachtingveranderen?
• Devraagvandetoekomstisgeconcentreerdopbinnenstedelijkelocaties.
• Deprijzenvanwoningenzullennogverderdalen.
• Forsegroeivandezorgeconomie.
• Herontwikkelingvanbestaandegebiedenmoetvoorrangkrijgen.
• Kwaliteitwordtbelangrijkerdankwantiteit.
• Veelbelangstellingvoorlogistiekehallen,kleinschaligekantorenenbedrijfs-

gebouwen,énwinkelgebiedenvoorvrijetijd.
• Hurenwordensteedsmeermarktconform.
• Meermobiliteitopdewoningmarkt.
• Strengerenormenvoorhypotheekverstrekkingblijvengehandhaafd.
• Aandeeleigenwoningbezitneemtvoorlopignietverdertoe.
• Behoefteaanwoningenneemttot2040toe,debehoefteaankantoorruimte

neemtaf.

Het is verstandig om nu al rekening te
houdenmetdiedemografischeontwik-
kelingen, en bijvoorbeeld portiekflats
eens kritisch te bekijken. Flats van een
behoorlijke kwaliteit kunnen worden
samengevoegd tot grotere, aantrekke-
lijke woningen; anderen zullen moeten
worden gesloopt. Doormodderen met
de verouderde, veel te kleine woningen
isgeenoptie.”
Denkenalseenbeleggerbetekentvol-
gensVanGeffenookdateenderdevan
alle nieuwbouwplannen moet worden
geschrapt (of in elk geval uitgesteld).
“En nog eens een derde moet sterk
worden aangepast. Herontwikkeling
van bestaande gebieden moet voor-
rang krijgen. Dan moet je dus niet
de aantallen centraal stellen, maar de
kwaliteit.”
Inzijncontactenmetmakelaarsentaxa-
teurservaarthijdatzijnmeningdoorve-
lenvanhengedeeldwordt.“Maarookbij
dezeberoepsgroepzienwenogtevaak
kortetermijnvisies. Bovendien moet er
veelmeersamengewerktworden,want
alleen als we kennis en ervaring delen,
kunnen we de problemen waarmee we
nu–enstraks–wordengeconfronteerd,
oplossen.”
Dan gaat het volgens de Stec-directeur
nietalleenomwoningen,maarookom
winkels, kantoren en bedrijfspanden:
“Weziennogsteedsveelbelangstelling
voor logistieke hallen, maar ook voor
kleinschalige kantoren en bedrijfsge-
bouwen, én voor winkelgebieden waar
ook aandacht is voor vrije tijd. Winke-

len isnueenmaal ‘fun’geworden.Daar
moetdevastgoedmarktopinspelen.”

Actieopdehuurmarkt!
VBOMakelaarpleittealeerdervooreen
totaalvisieopdewoningmarkt:koopén
huur. In het zesstappenplan wordt dat
nog eens benadrukt: ook op de huur-
marktmoethetnodigeveranderen.Prie-

mus: “Ik voorzie dat huren steeds meer
marktconform zullen worden. Zeker in

gebieden waar veel meer vraag is dan
aanbod, zal huurliberalisatie toeslaan.
Woningcorporaties volgen steeds meer
hetvoorbeeldvanvastgoedbeleggersen
zegaaneendeelvanhunsocialehuur-
woningen ‘verhangen’ tot markthuur-
woningen.Opdiemanierwordtdekloof
tussen koop en huur kleiner en krijgen
wemeermobiliteitopdewoningmarkt.
Dat zal ook makelaars als muziek in de
orenklinken!
Alsdehuidigeschulden-eneurocrisisis
overwonnen (en helaas weet niemand
hoe lang de crisis nog zal duren), gaat
het gemiddelde inkomen van de Ne-
derlander weer stijgen. Dat betekent
nietautomatischdatméérmensendan
eenhuiskunnenkopen:debankenzul-
len hun strenge normen waarschijnlijk
handhaven. Ikbeneenvoorstandervan
die strenge normen, want we kunnen
ons de immense hypotheekschuld – en
de daarmee samenhangende risico’s –
nietpermitteren.
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Priemus:“Ikvoorziedathurensteedsmeer
marktconformzullenworden.Zekeringebieden

waarveelmeervraagisdanaanbod,zal
huurliberalisatietoeslaan.opdiemanierwordtde

klooftussenkoopenhuurkleinerenkrijgenwe
meermobiliteitopdewoningmarkt”

V.l.n.r.:P.J.A.vanGeffenenprof.dr.ir.H.Priemus



Ga voor 
zekerheid!
Kies voor het SCVM keurmerk!

De Stichting Certificering voor Makelaars 

en taxateurs is een kwaliteitsregister voor 

vakbekwame makelaars en taxateurs. In het 

SCVM register staan alleen gecertificeer-

de makelaars en taxateurs ingeschreven 

die beschikken over het geaccrediteerde 

DNV-certificaat van vakbekwaamheid (ISO 

17024). Kundige, betrouwbare makelaars 

en taxateurs die gegarandeerd kwaliteit    

leveren.



Alleswijsteropdatindekoopsectorde
omslagzalwordengemaaktvanschul-
denmakennaarsparenennaareenbe-
perkingvanrisico’s.InDuitslandbestaat
diecultuurallang:jekooptdaarpaseen
huis als je in een levensfase bent aan-
gekomen dat je een spaartegoed hebt
opgebouwd. Ikzounietwetenwaarom
mensen van 21 of 22 jaar al een huis
moetenkopen.Het isveelverstandiger
om dan te huren. Flexibiliteit op de
arbeidsmarktenderelatiemarktvraagt
ookomflexibiliteitopdewoningmarkt.
Maar dan moeten er natuurlijk wel
voldoende bereikbare huurwoningen
zijn.Hetplanomwoningcorporatieste
dwingen een grote hoeveelheid corpo-
ratiewoningen te verkopen, is dan ook
absurd.Opdiemaniervergrootdeover-
heidhetprobleemdatwedoordecrisis
tochalhebben.”
In de visie van Priemus zal het aandeel
eigenwoningbezit voorlopig niet verder
gaan toenemen. “De flexibilisering van
de arbeidsmarkt (zzp’ers, flexwerkers,
uitzendkrachten)maakthetvoorsteeds
meer mensen moeilijk om een woning
te kopen. Je ziet in de Verenigde Sta-

ten en het Verenigd Koninkrijk al dat
hetaandeeleigenwoningensinds2007
daalt.Datbetekentdusookdatverstan-
digemakelaarszichóókoriënterenopde
huurmarkt(bijvoorbeeldalshetgaatom
tijdelijke verhuur), want daar valt nog
veelwinsttebehalen.”

Kantorenenwoningen
De leegstandopdekantorenmarktbe-
draagt nu ongeveer 14% ofwel zo’n 7
miljoen vierkante meters. Vlakbij die
kantoren (die immers overwegend in
grote steden staan) zoeken starters en
studenten naar geschikte woonruimte.
Dat vraagt volgens velen om herstruc-
turering en het verbouwen van kanto-
ren tot starters- en studentenwonin-
gen.
“We zien een tegengestelde beweging
als het gaat om de woning- en de kan-
torenmarkt”, zegt Priemus. “Er zullen
tot 2040 steeds meer woningen nodig
zijn, terwijl de behoefte aan kantoor-
ruimtesteedskleinerwordt.Deberoeps-
bevolkingslinktenHetNieuweWerken
brengt ook een verlaging van het aan-
tal kantoormeters met zich mee. Maar
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vóórwegaanherbestemmenenheront-
wikkelen, moet er stevig worden afge-
waardeerd. Een deel van de bestaande
kantoorpanden staat voor veel te hoge
bedragen in de boeken, en die waarde
moet weer tot reële proporties worden
teruggebracht.Wemoetengewoontoe-
geven dat er jarenlang iets helemaal
foutisgegaan.
Ookdatbiedtkansenvoormakelaars:zij
moeten het antwoord geven op vragen
als‘Watisdereëlevraagvandemarkt?’
En: ‘Wat isdewaardevaneenpandna
transformatie?’”
Peter van Geffen en Hugo Priemus zijn
het in veel opzichten met elkaar eens;
zeker als het gaat om aandacht voor
de bestaande gebouwenvoorraad. Van
Geffen: “Vóór alles is liefde voor be-
staand vastgoed nodig. Leeg vastgoed
en bestaande bouw moeten echt een
vak worden in het vastgoed. En dat is
een regelrechte verandering voor veel
vandehuidigespelersopdevastgoed-
markt.”

Tekst:CarolaPeters
Beeld:o.a.OTBTUDelft,StecGroep



Leegstaande panden, het zal u niet ontgaan zijn dat het aantal met de week toeneemt. 

Letterlijk vallen de ‘zwarte gaten, in de winkelstraten en dat is zacht gezegd geen fraai 

gezicht. De potentiële huurder krijgt er ook geen warm gevoel bij als hij een dergelijke 

sombere aanblik passeert. 

Window Dressing, bedacht in Engeland, 
blijkt dé oplossing voor leegstand!
Hoe werkt het: 

De ramen van de winkel worden middels geprinte folie voorzien van een sfeer- 

impressie zoals het interieur er uit zou kunnen gaan zien. 

Doordat de impressie volledig wordt afgestemd op de beschikbare vierkante meters 

en de mogelijke bestemming van de ruimte ontstaat er een zeer realistisch beeld 

alsof de winkel er werkelijk zit. 

Dergelijke impressies kunnen foto’s betreffen van bestaande interieurs maar ook 

kan er een speciale 3D rendering worden gemaakt welke niet van echt is te onder-

scheiden.

WIN-WIN situatie
Winkelend publiek, de winkeliers in de straat maar zeker ook de plaatselijke overheid 

spreken zeer positief over dit initiatief omdat het straatbeeld aanmerkelijk verbeterd. 

Maar ook de verhuurder is bij Window Dressing gebaat omdat potentiële huurders

meer getriggerd worden door de veel betere uitstraling en zelfs op een idee kunnen

worden gebracht voor inrichting.

Voor meer informatie: Textline ReclameCentrum  0341-417777 

V-borden

voor hetzelfde

geld een XL
tijdelijk

kijk op www.makelaarsborden.nl  bestellijn: 038-460 97 65

Drukmaat 140x100cm, zichtmaat per zijde 70x100cm
Bovenstaand prijsvoorbeeld is per stuk bij afname van 
100 stuks met 2 kleuren bedrukking, excl. 19% btw en verzendkosten.
 

50 stuks €11,60 pstk  25 stuks €15,- pstk

De actie is tijdelijk, minimale afname 25 exemplaren,

prijzen meer/minder kleuren op aanvraag.

 

8
,95

140x100cm

8
,95

 100x70cm

Van
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Wonen op 
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Dordrecht

Tel: 0341-345345

www.raadhuis.nl
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Presenteert: Window Dressing

zonder  Window Dressing met  Window Dressing
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coluMN WoNINGMARKTANAlYsEoTB

Vooral de mogelijke hervorming van de hy-
potheekrenteaftrek zorgt voor onrust onder
vastgoedprofessionals en eigen woningbe-
zitters. Het plan van de 22 hoogleraren gaat
echter uit van een zeer geleidelijke afbouw,
waarmee ze lijken aan te sluiten bij de erva-
ringeninhetVerenigdKoninkrijk:daarbegon
menmetaftrekovereenmaximaleschulden
naderhandwerdendetarievenovereenperi-
ode van meer dan 20 jaar omlaag gebracht.
Een stapsgewijze afbouw van de renteaftrek
in combinatie met meer marktconforme
huurprijzen in de sociale huursector zou de
concurrentiepositie van de private huursec-
torverbeterenenaantrekkelijkermakenvoor
groteinvesteerders.

Overigensheeftderegeringaleenstapgeno-
mendoorstrikteretoewijzingvansocialehuur-
woningenaaninkomenstot33.000euro.Hier-
mee is echter de concurrentiepositie van de
private huursector ten opzichte van de koop-
sector niet in balans gebracht, terwijl in mijn
ogendeprivatehuursectoreenbelangrijkerol
kanspelenvoorbepaaldetypenhuishoudens.
Alsvoorbeeldnoemikvaakmijneigensituatie
zoronddemillenniumwisseling.Ikzochtnaar
huisvesting, was alleenstaand en bevond me
aan het begin van mijn arbeidscarrière. Een
sociale huurwoning lag niet in het verschiet
vanwege inkomenseisen en lange wachtlijs-
ten,terwijlparticulierehuurwoningenwelerg
hoog geprijsd waren. Enkele ‘beleggerscom-
plexen’ waren nog redelijk betaalbaar, maar
ook hiervoor waren er wachtlijsten. Uiteinde-
lijkhebiktoeneenappartementgekocht,waar
ikheeltevredenmeewasendatikbijdestart

vandecrisiszonderverlieshebdoorverkocht.
Ikhaderevenwelnietaanmoetendenkendat
ikhetappartementin2007hadgekochtennu
hadwillendoorverhuizenvanwegeanderwerk
ofeenrelatie……Alsikhetpandjealhadweten
teverkopen,danhadikdekostenkopernooit
terugverdiend en genoegen moeten nemen
meteenlagereverkoopprijsdandeoorspron-
kelijkeaankoopprijs.

Een gezonde private huursector biedt meer
keuzevrijheid aan jonge mensen in de dyna-
mischefasevanhunleven.Hetkantochniet
zo zijn dat degenen met een inkomen vanaf
33.000 euro, de maximale grens voor de so-
ciale huursector, nu louter zijn aangewezen
op de koopsector als het enige redelijke al-
ternatief?Deprivatehuursectorisbovendien
minder gevoelig voor een crisis omdat men-
sen eenvoudiger kunnen verhuizen, zonder
het risico op een restschuld. Starters met
eeninkomenbovende33.000euroweigeren
thans te kopen, maar zouden bij een beter
functionerende private huurwoningmarkt
nogeenvolwaardigalternatiefhebben,waar-
door de verhuisdynamiek (met aanverwante
business voor makelaars, verhuizers, meu-
belboulevards,doehetzelfzakenetc.)oppeil
blijft. Niet alleen in de rol van bemiddeling
voornieuwehuurders,maarookalsdagelijks
aanspreekpuntvoorzittendehuurders.

KeesDol

RRecent ondertekenden 22 hoogleraren een manifest voor hervormingen op 

de woningmarkt. Het stuk pleit voor meer balans tussen de drie sectoren op 

de woningmarkt. In de huidige situatie is er immers onbalans: een goedkope 

sociale huursector, een koopsector waar de prijzen op een structureel hoog 

niveau uitkomen door inzet van de hypotheekrenteaftrek en een private 

huursector die dergelijke voordelen grotendeels mist waardoor zij slecht 

concurreert met de twee andere sectoren.

Meerevenwichttussende
driewoningmarktsectoren!



Wie op Wikipedia zoekt naar de term
Web3.0,dieleestdaarhetvolgende:‘Dit
isdetrendwaarbijinternettoepassingen
meer op elkaar zijn afgestemd’. Web
3.0gaatover interactiviteit.Makkelijker
zoeken en vinden. Social media-web-
siteswordengeïntegreerdaangeboden.

Aldezeelementenzienweterug inde
werkwijze van de jonge Rotterdamse
makelaars van MAARTENMakelaardij.
Debijzondervormgegeveninternetsite,
het gebruik van Twitter, Facebook en
LinkedIn–overelkdetail isnagedacht.
Ook over het wel of niet binnenhalen
van nieuwe opdrachtgevers. Of over
de manier waarop de dienstverlening
gekoppeld zou kunnen worden aan
nieuwe beloningsmodellen. Kortom,
Herjan Rook, Maarten Broekman, Mi-
chael Horst en Nynke Broekman reali-
seren zich als geen ander dat het vak
veranderd is. Dat je nieuwe registers
moet bespelen. Herjan Rook daarover:
“Ikbenbinnenonskantoordegenedie
De Grote Verandering, met hoofdlet-
ters, heeft zien voltrekken. Ik zit in het
vak sinds 1995, heb een aantal jaren
ook‘buitengespeeld’enzagin2008de
handel inelkaarklappen.Jezagineens
heel veel makelaarskantoren inkrim-
pen.” Maarten Broekman was één van
de jonge mensen die op dat moment
zijnwerkgevermoestverlaten.“Ikken-
de Herjan nog en benaderde hem met
devraagofwenietietssamenmoesten
opzetten. Maar dan wel op een totaal
nieuwemanier.”

scherperopelkdetail
“Ik heb zowel een opleiding in com-
municatie als in makelaardij genoten”,
zegt Maarten Broekman. In ons bedrijf

36

MAKElAARVANDEMAAND

“WijbedieneninRotterdamvooralYoungProfessionals.
Diezijnheelactiefopfacebook,linkedIn,Twitteren

internetinhetalgemeen”

D‘De Rotterdamse makelaar van nu.’ Dat staat te lezen op de achterzijde van de 

visitekaartjes die MAARTENMakelaardij uitdeelt. En daar is geen woord aan 

gelogen. Deze Makelaar van de Maand lijkt wel bezig te zijn het vak opnieuw uit 

te vinden.

apr i l  2012

Makelaar3.0
Hetvaknaareennieuwniveaugetild
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zetten we dan ook zwaar in op die
communicatie, vooral via social me-
dia. Toen we startten, hebben we heel
goed nagedacht over de vraag: ‘Wat is
onze doelgroep en waar zit die?’ Wij
bedienen in Rotterdam vooral Young
Professionals.DiezijnheelactiefopFa-
cebook,LinkedIn,Twittereninternetin
hetalgemeen.Omdieredenhebbenwe
heelveelenergiegestokeninhetopzet-
ten van speciale LinkedIn-groepen en
indekoppelingvanaldiesocialmedia.
We posten dagelijks updates van wo-
ningen. Onze website ziet er eigenlijk
nooit hetzelfde uit, er is altijd nieuws
temelden.

Daarbijwordenweflinkgecoachtdoor
een aantal Rotterdamse reclamebu-
reaus,dieonssteedsvoedenmetnieu-
we inzichten in het gebruik van social
media.Hoekomjebovenaaninreview-
sites? Wat doe je wel of niet met je
Google AdWords? Hoe zit het met je
vindbaarheid.Hoewerkjeeenlinkbuil-
ding?Zoblijvenwecontinu incontact
metonzeeigenopdrachtgeversenmet
potentiële kopers of verkopers. En dat
kan tot aardige verrassingen leiden.
Zo hebben we laatst met één tweet
meteen vier bezichtigingen voor een
kleine benedenwoning gerealiseerd.
Dat kan natuurlijk niet met een luxe
woningvanbovenhetmiljoen.Danga
je weer heel andere technieken inzet-
ten.Steedsanders.Finetunen.”

Vooraaninderij
AlleinspanningenvanMAARTENMake-
laardij komen voort uit het diep inge-
sleten besef dat de moderne makelaar
niets meer cadeau krijgt. Herjan Rook:
“Nog niet eens zo lang geleden had
eenkoperkeuzeuitdriewoningen.Dat
zijnernual23.Danmoetjeletterlijken
figuurlijkvangoedenhuizekomen.Om
dieredenhanterenwijomtebeginnen
een strengere ‘selectie aan de deur’.
Het is redelijk zinloos om elk pand in
portefeuille te nemen. De verkopende
partij moet zich bijvoorbeeld kunnen
vinden in de manier waarop wij tegen
de prijsstelling aankijken. Hoog inzet-
ten en dan maanden wachten, daar
heeftniemandwataan,zekerdeklant

niet.Jemoetechtstrakaandewindzei-
len.”MaartenBroekmanvultaan:“Wij
zettenookeenhelereeksaanmiddelen
in om een woning optimaal te presen-
teren. Stylist. Woningfotograaf. Plat-
tegronden. Virtuele toer. Ja, dat doen
er meer. Maar vervolgens houden wij

het ook echt levend. Mèt social media.
Mètupdatesrondeenwoning.”Herjan
Rook: “Want bedenk eens hoe suf het
is als een koper in de zomer naar een
winterfoto van een pand zit te kijken.
Datzijnallemaaldetailswaar jevoort-
durendopmoetletten.”

Beloning
Vanuitdiecontinuebetrokkenheidden-
kendeherenendamebijMAARTENMa-
kelaardij dus ook na over mogelijk an-
dere beloningssystemen. Maarten: “Zo
hebbenwehetweleensovereenabon-
nement-systeemgehad.Eigenlijkisdat
veel aangenamer, voor beide partijen.
Hethoudtonsscherpinonzedienstver-
lening.Jebentvanuithetabonnement
veel meer bezig met continu service
verlenen dan met je focus op de deal,

zoals inhetcourtagesysteem.”Vanwe-
ge de focus op een zo breed mogelijke
dienstverlening rondde Herjan Rook
zeer recent zijn opleiding tot gecertifi-
ceerdInspecteurEnergielabelaf.“Datis
ookweerzo’nontwikkelingwaarje,net
alsmetdiesocialmedia,ietsmeemoet.

Het isdekunstomènbreedtezijnèn
dediepteintegaan.Daarvullenweel-
kaaruitstekendaan.Zelfhebikmege-
specialiseerdinallevormenvantaxatie
en consultancy, onder andere voor de
gemeenteRotterdamenvoorcorporate
clients.” Maarten en Michael concen-
trerenzichopdesalesenzijbedenken
vanuit die invalshoek steeds nieuwe
mogelijkhedenomkopersenverkopers
te verrassen. “Je moet: finetunen, blij-
vennadenken,uithethelepaletkiezen
wathetbestewerkt.Datkostallemaal
veelmeerenergiedanmakelaarsvroe-
ger gewend waren. Maar het houdt je
fris.Enals jehetgoeddoet,blijf jean-
derenaltijdneteenstapvoor.”

Tekst:HenkdeKleine
Beeld:ED!ProductiesFotografieBV

“jemoet:finetunen,blijvennadenken,uithethelepalet
kiezenwathetbestewerkt.Datkostallemaalveelmeer

energiedanmakelaarsvroegergewendwaren”

V.l.n.r.:MaartenBroekmanenHerjanRook
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Demeestemensendieeenwoningkopen,heb-
ben een hypotheek nodig om de aankoop te
financieren.Zegaannaardehypotheekadviseur
die hen helpt bij het kiezen van de hypotheek
diehetbestbijhenpast.

Deeenzoektflexibiliteit,deanderwilgewoon
degoedkoopsteenweereenanderzoektzeker-
heidmeteenNHG-hypotheek.Natuurlijkweten
de meeste mensen dat banken voorwaarden
stellen aan een hypotheeklening, bijvoorbeeld
over het inkomen en over de verhouding tus-
sendehoogtevanhethypotheekbedragende
waarde van de woning. Maar waar de meeste
mensennietovernadenken,ishoedebankaan
geldkomt.Ikdenkdatmenraarzouopkijkenals
debankopeenszegt:‘hetgeldisop,sorry.Komt
uvolgendemaandmaarterug’.

Ook ik ging er in 2007 vanuit dat de bank
mij gewoon een hypotheek zou verstrekken.
Ik gedraag mij zoals de meeste Nederlanders,
tenminste dat denk ik. Ik vermijd risico’s. Zo
had ik het liefst een hypotheek met NHG af-
geslotenommij teverzekerentegenhet risico
op restschuld na gedwongen verkoop. Maar ik
hadpech.DeNHG-grenswerdpasperjuli2009
verhoogd naar 350.000 euro in de hoop dat
twijfelendehuishoudenstochnogeenwoning
wildenkopenmetgarantie.Hierdoorkwamon-
geveer80%vandebestaandewoningmarkten
70%vandenieuwbouwbinnenhetbereikvan
de NHG en was de NHG opeens niet meer al-
leeneen instrumentomheteigenwoningbezit
onderlagereinkomenstestimuleren,maareen
verzekeringvoordemeestehuishoudens.Door
deze verandering zijn onze hypotheken nog

betrouwbaardergewordendandatzealwaren.
DitintegenstellingtotdeAmerikaanse.

Tussende20en30%vandeNederlandsehypo-
theken wordt door de bank doorverkocht aan
vooral Amerikaanse investeerders (securitise-
ren). Investeerders kopen bundels hypotheken
waardoor zij (min of meer) verzekerd zijn van
een constante maandelijkse inkomstenstroom
voor bijvoorbeeld vijf jaar. Meestal zijn die hy-
potheekpakketten een mix van allerlei hypo-
theekvormen en risicoprofielen. Het gaat over
veel geld. De markt voor deze Nederlandse
‘prime’-hypotheken had in december 2011 een
omvang van 296 miljard euro, een groei van
16%tenopzichtevaneenjaareerder.Nederland
is daarmee na Groot-Brittannië het land dat
de meeste hypotheken internationaal aan de
manbrengt.VolgensMoody’snamhetaandeel
NHG-hypotheken in 2011 toe van 9% naar 13%
enbetalendemeesteNederlandersnetjeshun
hypotheek. Slecht 0,65% had een betalings-
achterstand en specifiek voor hypotheken met
NHG-garantie was dit percentage nog lager
(0,55%). Door de verhoging van de NHG-grens
zijn onze hypotheekpakketen trouwens nog
minderrisicovolgewordenenmakendemeeste
Amerikaanse investeerderswinstdoordatonze
overheid steeds meer garantie geeft op hypo-
theken.DatintegenstellingtotdeAmerikaanse
gesecuritiseerde hypotheken waarop iedereen
eenverliesheeftgeledenenwathetbeginwas
vandekredietcrisis.

PauldeVries,seniorwoningmarkteconoom
KennisenEconomischOnderzoek,

RabobankNederland

HHet kan zo maar zijn dat een Amerikaans gezin profiteert van de verhoogde 

NHG-grens. Wellicht is deze uitspraak een tikje overdreven, maar toch. Een 

column over het risico van het eigenwoningbezit en de financiering daarvan.

TheAmericanDream
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VolgensMoody’snamhetaandeelNHG-hypotheken
in2011toevan9%naar13%enbetalendemeeste

Nederlandersnetjeshunhypotheek



Frisse websites voor VBO-ers:
Websites van OGonline zijn effectief en sexy...
OGonline is gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen van websites voor (VBO) makelaars en heeft 

in tegenstelling tot andere bureaus reeds tal van modules en scripts speciaal voor de makelaarsbranche 

geschreven en doorontwikkeld. Daarnaast beschikt OGonline over de expertise uw vastgoed portfolio 

snel te verspreiden in een groot vastgoed netwerk.

Het team van OGonline bestaat uit pro-
grammeurs, interaction designers, grafi sch 
vormgevers en creatieve meedenkers.

“Ook nadat een website is opgeleverd bieden 
wij een goede support en zijn toekomstige 
uitbreidingen eenvoudig te implementeren”. 

Naast reguliere websites heeft OGonline 
een webapp ontwikkeld voor smartphones, 
zoals de iPhone en Android toestellen.

Innovatief
OGonline volgt de ontwikkelingen in de 
makelaarsbranche op nauwe voet en 
ontwikkeld haar producten op basis van 
de behoefte uit de markt. Door onze jar-
enlange contacten in de makelaarswereld 
kunnen we goed inspelen op de behoefte 
van u en uw klanten. Internet ontwik-

kelingen staan nooit stil, wij evalueren 
en innoveren constant onze producten 
en dienstverlening. Met OGonline bent 
u altijd een stap voor.

Kennis maken?
Heeft u ook interesse in een effectieve, 
gebruiksvriendelijk makelaars website 
van OGonline?  Bent u benieuwd of u 
maandelijks kan besparen op uw internet 
kosten?

Neem contact op, bel (070) 322 97 33 of 
bezoek www.ogonline.nl/vbo

Naast de nieuwste technologie schenkt OGonline veel tijd 
en aandacht aan design en typografi e: “Details zijn geen 
details, zij maken het ontwerp...”

ADVERToRIAl
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Leidseveer 30 - Postbus 2244 - 3500 GE Utrecht

Telefoon 030-755 2000 - Fax 030-755 2020 - www.rnhb.nl - info@rnhb.nl

Het vinden van een passende financiering voor vastgoed (beleggings) 

objecten is er niet makkelijker op geworden. Maar stel, u loopt tegen 

een pand aan waar u goede mogelijkheden in ziet en heilig in gelooft. 

Dan  biedt  RNHB Hypotheebank haar klanten alle houvast met een 

passende financieringsoplossing. Want als specialist in de financiering 

van beleggingsvastgoed en handelspanden in het midden-segment, 

zijn we vaak nét wat inventiever. Omdat we niet alleen oog hebben voor 

‘de stenen’, maar zeker ook voor de ondernemer achter het object. 

Voor klantgerichte financieringsoplossingen belt u 030 - 755 20 00.

 
Financier van de vastgoedmiddenmarkt.

Als u houvast zoekt 
in vastgoed, ondersteunen wij

u graag met de fi nanciering. 


