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Onderstaandewetsvoorstellen/onderwerpenworden
nietcontroversieelverklaardendusvoordeverkiezin-
genvan12septembera.s.behandeld:

- Wetkenbaarheidenergieprestatiesgebouwen;
- Nieuweregelsverdelingwoonruimteensamen-
stellingwoonruimtevoorraad;

- Herzieningswettoegelateninstellingenvolkshuis-
vesting;

- Wijzigingvandehuursubsidiewetjongerenen
studenten;

- Landelijkeombudsmanvoorhuurders;
- Aanpassingwoningwaarderingsstelsel;
- EffectWetkrakenenleegstand;
- Wijkenaanpak.
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HetCentraalPlanBureau(CPB)gaathetwoonakkoordWonen4.0vandebranche-
organisatiesmakelaardij,VEH,AedesendeWoonbonddoorrekenen.Hetintegrale
hervormingsplanisbedoeldomsamenhangendemaatregelenaantedragendie
vanafhetstartjaar2015dewoningmarktstructureelhervormenzondergebruikte
makenvanlosstaandeingrepen.

DePvdA,CDAendeVVDhebbenomeendoorrekeningdoorhetCPBgevraagd.
“Hetisbelangrijkdatweduidelijkkrijgenwatdeconsequentieisvoordewaarde-
ontwikkelingvanwoningen”,legtPvdA’erJaquesMonaschzijnverzoekuit.“We
moetenwetenwelkegevolgenhetakkoordheeftvoordebetaalbaarheidvande
hurenendewoonlasten.”Hijverwachtdatvooreenwoontoeslaggeendraagvlak
is.OokBasJanvanBochove(CDA)steunteendoorrekening.Opdiemanierishet
beteraftewegentegenanderevoorstellen,denkthij.

CPBrekentwoonakkkoorddoor

Makelaarszienhunomzetditjaargemiddeldmet10%
dalen.DieverwachtingsprakeneconomenvanABNAmro
uitinhunjaarlijkserapport‘Visieopsectoren’,waarinzij
deomzetvoorspellingenvooreennegentalsectorenvoor
2012inbeeldbrengen.

Makelaarszienvande78onderzochtebrancheshun
omzethethardstdalen.Zehebbenflinktelijdenvande
inzakkendehuizenverkoop.Ookdeanderebranchesbin-
nendebouw-envastgoed,zoalsingenieursbureausen
bouwbedrijven,zienhunomzetdalen.Gemiddeldneemt
diemet4%af.Debouwisdaarmeemetafstandde
slechtstpresterendesector.

‘Omzetmakelaarsdaalthethardst’

Consumentenvertrouwen,seizoen-gecorrigeerd

Controversieelverklaring

VBOMakelaar:“Natuurlijkhebbende
makelaarshetzwaar.Dewoningmarkt

moetvanhetslot,engauw.Nogditnajaar
moetenpolitiekepartijenkeuzesmaken
voordelangetermijn.Alsmarktpartijen

compromissenkunnensluiten,dankande
politiekdatzeker”

VBOMakelaar:“Eenuniekakkoord.Marktpartijenmet
verschillendebelangen(koopversushuur)hebbendebereidheid

getoondruimanderhalfjaarmetelkaartewerkenaaneen
integraalhervormingsplanvoordelangetermijn.

Ditisgoedvoordewoningmarkt,goedvoordebouwendus
goedvoordeeconomie”



InmijnvorigeNoNonsenseschreefikdaterweinigmuziekuitDenHaag(lees:

Catshuis)kwam.Hetwaszelfsoorverdovendstil.Maarinmiddelsisereensymfonie

vanakkoordenlosgebarstenwaarvanhetLenteakkoordenWonen4.0hetmeeste

inhetgehoorspringen.Maarwatvoordeééneensymfonieis,isvoordeandereen

kakofonievangeluiden.Oversmaakvaltniettetwisten,overinhoudkandatwel.

symfonieofkakofonie?
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NONONSENSE

aatikvooropstellendatbeideakkoordeneen
prestatievanformaatzijn.NahetManifest
vande22economenkunnendeakkoorden

alseenwelkominitiatiefvoorhervormingvande
woningmarktwordenaangemerkt.Nietsdoenzouop
ditmomentveelschadelijkervoordewoningmarkt
zijnomdatonduidelijkheidenonzekerheiddan
blijvenoverheersen.ZowelinhetLenteakkoord
alshetwoningplanWonen4.0zijnbetrokken
partijenbovenhetbelangvandeeigenachterban
uitgestegen.Natuurlijkisersprakevancompromissen.
Maarbeidenhebbenhuneigenwaarde.

Eengoedfunctionerendewoningmarktdraagtin
belangrijkematebijaaneconomischegroeien
welvaart.HetCPBberekendedateengebrekkige
woningmarktjaarlijkstoteenwelvaartsverliesvan
7,5miljardleidt.Dusiselkpolitiekinitiatiefeenstap
indegoederichting.Endatisprecieszoalsikdit
Lenteakkoordwaardeer.Eeneerstestapnaareen
integraalplan.Devijfpolitiekepartijenhebbenhun
nekuitgestokendoorteknabbelenaanhetfiscale
systeemvandewoningmarkt.Hetfeitdatzelfshet
heiligehuisje‘hypotheekrenteaftrek’bespreekbaaris
geworden,isvoormijeensignaaldatpolitiekDen
Haagdeintentieheeftdewoningmarkttehervormen.
Eenintentiedienadeverkiezingenverdervormmoet
krijgen.

Dezepolitiekewilgekoppeldaanhervormingsplan
Wonen4.0vanVEH,Aedes,Woonbondende
makelaarsorganisatiesVastgoedPRO,NVMenVBO
Makelaar–metdezegenvanvooraanstaande
economen–moetnadeverkiezingentochzijn

vruchtengaanafwerpen.MitspolitiekDenHaagzich
nietschuldigmaaktaancherry-picking.Mitspolitiek
DenHaagnietlinks-ofrechtsomwilinhalenviaop
zichzelfstaandehuur-ofkoopmaatregelen.Eris
binnenWonen4.0ruimtevoorpolitiekekeuzes,maar
dezefundamentelehervormingsmaatregelenvoorde
woningmarktmoeteninzijngeheelbeschouwd
worden.Wonen4.0isgebaseerdopgelijkwaardigheid
vankoopenhuur.Subsidiëringmoetnietlanger
gerichtzijnophetobjectmaarophetindividumiddels
eenwoontoeslagvoordeminderbedeelden.Prijs,
kwantiteitenkwaliteitvanwoningenwordenbeterop
elkaarafgestemd.Datisnaarmijnmeningdekernvan
Wonen4.0.WiehaddatgedachttoenVBOMakelaar
metNVM,VastgoedPROenVEHomtafelgingzitten
metdeintentieeenAkkoordvanWassenaartesmeden.
SamenmetAedesendeWoonbondiseruiteindelijk
eenkrachtigakkoordmeteenbreeddraagvlak
ontwikkeld.NatuurlijkhaddenpartijenalsVNG,
NepromofBouwendNederlandeenconstructieve
bijdragekunnenleveren.Maareensamenklankvante
veeltonenkanleidentoteenkakofonievangeluiden.
EndatisnounetwatinpolitiekDenHaagmoet
wordenvermeden.Wewildeneenkrachtigsignaal
afgeven–nee,eenduidelijkekoersaangeven.Ikhoop
datDenHaagakkoordgaatencollectiefkiestvoor
echtehervormingvandewoningmarkt.

EdHamming
VoorzitterVBOMakelaar

L





oeveeliseenakkoordwaard,waarvannietduide-
lijkisofeennieuweregeringdatzalwillenuitvoe-
ren?KanhetLenteakkoordna12septemberweer

deprullenmandin?Ja,zeggenPVV,SPenPvdA.Zijwillenzo
snelmogelijkeenaantalzaken‘repareren’.
VVD,CDA,D66,GroenLinksendeChristenUniezienhetak-
koorddaarentegenalseengeslaagdemissieomNederland
weeropdekaarttezettenalstoonbeeldvanfinanciëlesta-
biliteit. ZonderordentelijkebegrotinghadNederlandeen
deuk inzijn imagoopgelopen.Aandeanderekant iseen
verkiezingsstrijdniethetbestedecorvooreencompromis
meteeningewikkeldverhaal.Bovendienkaninseptember
alles weer anders zijn. Zo gaf vice-fractievoorzitter Joël
VoordewindvandeChristenUnieinhetdagbladTrouwaan
dathijdekanskleinachtdatdeChristenUniestraksnade
verkiezingenineencoalitiestaptmetD66enVVD.

De boodschap dat er een begroting is, waarin alles al is
geregeld, kan kiezers wegjagen. In het debat over het
Lenteakkoordhieldendevijfpartijendaaromverschillende
scenario’sopen.ZozeiVVD-fractieleiderStefBlokhetniet
uittesluitendatdeVVDineennieuweregeringbepaalde
zaken anders zou gaan regelen.Hij doelde daarmee ove-
rigens niet specifiek op de woningmarkt. De VVD staat
niettespringenomdeovereenkomstopditpuntopente
breken.OokVVD-KamerlidBettydeBoer isduidelijk:“We
zullen als VVD niet tornen aan de hypotheekrenteaftrek
voorbestaandehypotheekhouders.Datkosthengeld.Dat
leidt totwaardedaling vanwoningen.Datwillenwij niet
hebben.”
D66, ChristenUnie en Groen Links zien het Lenteakkoord
meeralseentussenstation.Heteinddoeliseenstructurele
hervorming vandewoningmarkt,waarVVDenCDAnog

steeds voor terugschrikken.De variantendie zij eerder in
hun verkiezingsprogramma opnamen, grijpen terug op
eenreeksvanstudiesenadviezendiewaarschuwenvoor
oplopende renteschulden en een wijder wordende kloof
tussenkopenenhuren.

“Alsernietsgebeurtzittenwebinnennueneenpaarjaar
meteenhelegrotegroepstartersdienergensterechtkun-
nen”,voorspeldeVROM-raadvoorzitterHenkMeidamalin
2007.EencommissievandeSociaal-EconomischeRaadlan-
ceerdein2010eenplanvooreenintegralehervormingvan
dewoningmarkt. En begin dit jaar presenteerden 22we-
tenschapperseenlangetermijnplanvoordewoningmarkt,
waarindehypotheekrenteaftrekwordt teruggebracht tot
maximaal25%endehurenstapvoorstapmarktconform
worden.InmeivoegdeookdeEuropeseCommissiezichin

HetLenteakkoordligter.Maarblijfthetookintactna12september?Methetverschijnenvandeeerstehaar-

scheurtjeslaaitookdediscussieoverdewoningmarktweerop.Krijgendehypotheeknemershungemisteaftrek

straksinderdaadterugvialagerebelastingtarieven?Antwoordenzijnernogniet.Maarwelisééndingduide-

lijk:hervormenisniethetzelfdealsbezuinigen.

hetlenteakkoord:
tussenstation
ofeinddoel?
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ACTUEEL|TweedeKamer

V.l.n.r.Prof.dr.ir.HugoPriemusenCU-KamerlidSchouten

H
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“Wemoetendoordepijnheen.Datgeldtvooreendeelook
voordekostenvanwonen.Ikzouzoetebroodjesbakken

alsikzouzeggen:wegevenhetallemaalterug.Dieruimte
hebbenwegewoonniet”,aldusCU-KamerlidSchouten

dit rijtjemethet dringendeadvies aanNederlandomde
renteaftrekvanallehypothekenoverdehelelinietebeper-
ken.IndezelfdemaandslotendebrancheorganisatiesVBO
Makelaar, NVM en VastgoedPRO een historisch akkoord
(Wonen 4.0) met Aedes (woningcorporaties), Woonbond
(huurders) en deVereniging EigenHuis. KeesVerhoeven,
KamerlidvoorD66,stuurdemeteennahetbekendworden
van het woonakkoord een goedkeurende tweet, waarin
hijdelofuitoverhetlefwaarmeedeinitiatiefnemershet
voortouwnemen.‘Hunwoonplanverdienteenopenblik’.

OPPassENMETBEzuiNigEN
OokKamerlidCarolaSchoutenvandeChristenUnie,secon-
dantvan fractieleiderArieSlob tijdensdeonderhandelin-
gen,ziethetwoonakkoordalseeninspiratiebronvoorhet
verkiezingsprogramma. In 2010 pleitte de ChristenUnie
vooreengeleidelijkeverlagingvandeaftrektarievennaar
30%,gevolgddooreenoverhevelingnaarbox3.Inhetnieu-
weverkiezingsprogrammawordtdezelijnvastgehouden.
“Wijkijkenooknaardetarievenvoordehuidigewoning-
bezitters.Destartershebbenhetmoeilijk,maarprofiteren
welvande2%overdrachtsbelastingen lagereprijzen.De
zittende bewoners aan de andere kant ondervinden die

prijsdalingalslast.Erzitdusechtaanbeidekantenpijnen
voordeel, zegmaar.Maarwatonsbetreft zou jeookwat
meernaardeaftrektarievenmogenkijken.”
Ze vraagt wel begrip voor de noodzaak om eventuele
opbrengsten van hervormingen voor een klein deel ook
aantewendenvoorbezuinigingen.“Intijdenvancrisis is
hetzaakdatwebezuinigen.Niemandvindtdatfijn,maar
wemoetendoordiepijnheen.Endatgeldtvooreendeel
ookvoordekostenvanwonen.Datzitnueenmaalinhet
lastenpakket. Ikzouzoetebroodjesbakkenals ikzouzeg-
gen:wegevenhetallemaalterug.Dieruimtehebbenwe
nu gewoon niet”, aldus Schouten. Over Wonen 4.0 van
demarktpartijen iszijpositief. “Het isgoeddatdemaat-
schappelijke organisatiesmet een gezamenlijke visie zijn
gekomen. Je kuntdehuur-enkoopsectorniet los vanel-
kaarzien.Hetzijnookechttweegekoppeldedossiers.Dus
diemoetenweookzekerzobenaderen.Erzittenheelwat
goedeelementenin.”

OokdePvdAheeftgeenvastomlijndplanvoordeextramil-
jardendiedeStaatstraksbijhuizenbezitterskanophalen.

PvdA-KamerlidJacquesMonaschwilzichnietbijvoorbaat
vastleggen. “De miljarden kunnen terug naar de burger
of naar de woningsector als geheel, maar alleen als dat
verantwoordis.Dehypotheekrenteaftrekisintienjaartijd
met7à8miljardeurogestegen.Hetkannietdebedoeling
zijndatjeditbedragvooraltijdclaimt.”
Vooralstarterskomenerinhetakkoordbekaaidvanaf.Vol-
gensberekeningenvandeHypothekerzaleenstartermet
eenhypotheekvan127duizendeurozijnmaandlastenzien
oplopenvan466tot543euro.Metdatbezuinigenmoeten
weweloppassen,vindtProf.dr.ir.HugoPriemus,voorma-
lighoogleraarVolkshuisvestingaande TUDelft. “Vaak is
hetverhaal:webezuinigenopkortetermijnendankomen
de hervormingen vanzelf. Dat je in een bezuinigingstijd
nietonmiddellijkbelastingengaatverlagen,isnogtotdaar
aantoe.Maariedereenkanbegrijpendatjenietextramoet
gaanbezuinigenopietsdatslechtfunctioneert.Eerstmoet
een goed hervormingsproces op gang komen, waarvoor
voldoendemaatschappelijkenpolitiekdraagvlak isgecre-
eerd.DeSER-commissieende22economenzeidenhetal
eerder:creëervoordiehervormingdewettelijkevoorwaar-
den.Maakergeenbroddelwerkvan.Maardanmoetjewel
accepterendatjenieteerderdan2015concretemaatrege-
lenkuntnemeninzoweldehuur-alsdekoopsector.”

Zegtuhiermeedathetplanvandecoalitietegeforceerdis
omietsopdewoningmarkttotstandtekunnenbrengen?
“Iknoemalsvoorbeelddeverhuurdersheffingvan773mil-
joeneuroperjaar.Dezeisnaarvorengeschovennaar2013.
Ikkanbegrijpendatveelcorporatieshuninvesteringennu
tegenhetlichthouden.Ditiseenpurebezuinigingsmaat-
regel, die vooral jonge woningzoekenden treft die geen
vastebaankunnenkrijgenendusookgeenhypotheek.De
corporaties zijn de enigen die nog behoorlijk investeren.
Datwordtnuookresoluutafgeknepen.”

iNsidERsENOuTsidERs
Priemusvindthetoverigenseengoedezaakdatdebanken
hethervormingsprocesondersteunenenaleenpaarstap-
penvooruitdenken.“Zijzijnnucoalitiepartnersgeworden
inhetstrevennaarhervormingvandewoningmarkt.We
moetenookafvanalleingewikkeldefinanciëleproducten,
dieopdiefiscalesteuninspelen.Hetisfoutalsnieuween
bestaande hypotheken voortaan anders zouden worden
behandeld.Datmaaktdeklooftusseninsidersenoutsiders
alleen maar groter en vormt een nieuwe barrière voor
demobiliteit.Bovenopdebarrièresdieernual zijn.Voor
bestaande hypotheken die met de verhuizing meegaan,
komterdaneenovergangsregeling.Datisietswaarzebij
debelastingdienstnualgrijzeharenvankrijgen.Ikhooral
overalgeluidendat zijdatmetdehuidigebemensingop
geenstukkennazullenkunnenrealiseren.Zovervaljevan
deenecomplicatieindeandere.”
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De vijf partijenhebben in de ogen van Priemusook kan-
sen laten liggen om voldoende financiële middelen vrij
temaken. “Het Lenteakkoordhusselthet inkomensbeleid
en de woningexploitatie door elkaar. Dat is zowat het
slechtstewatjekuntdoen.Eenstructurelehuurverhoging
van inflatieplus2%, in combinatiemeteenbetrouwbare
huurtoeslag voor lager betaalden, werkt veel beter. De
hogere bedrijfswaarde van woningen van de corporaties
kanvervolgenswordeningezetvooreenaantaltakeninde
stedelijkevernieuwing,krimpgebiedenofvoordehuurtoe-
slag.Alleswatdecorporatiebetaalt,hoefthetrijknietuit
tegeven.Diemaatregelkanonmiddellijkingaan.”

ENHETEiNdOORdEEL?
“DewinstisdatVVDenCDAvoorzichtigovertaboesdur-
ven spreken. Zedurvennu tepratenoverhet aanpakken
vandehurenenhypotheken.Dankunjezeggen:eenzwa-
luwmaaktnoggeenzomer,maarjekunthetookpositief
zien. Er zit nubeweging in. Totnu toe leiddenelectorale
overwegingen tot handhaving van de hypotheekrenteaf-
trek.NudeVEHenNederlandseWoonbondzichduidelijk
hebbenuitgesprokenvooreenintegralehervormingvande
woningmarkt,zijnerelectoraleredenenontstaanomdeze
hervormingpolitiektesteunen.OokbinnendeVVDzijner
mensendiehetabsoluutwillenveranderen.IknoemPieter
Winsemius, SybillaDekker en EdNijpels. Als het zoblijft,
komendebankeninsteedsgrotereproblemen.Datiseen
enormbelangrijkefactor.Hetmaatschappelijkedraagvlak
neemttoenudesituatieechtnijpendwordt.Onderdruk
wordtallesvloeibaar.”■

Tekst:RobertvanTil
Beeld:CU,OTB

hetlenteakkoordsamengevat

• Vanaf1 januari2013moetennieuwehypotheek-
nemers hun lening volledig annuïtair afbeta-
len. De aftrekmogelijkheden worden daardoor
beperkt. Voor bestaande gevallen verandert er
niets.Voordekomendejarenheefthetministerie
van Financiën geen opbrengsten ingeboekt. De
structurele opbrengst bedraagt na 30 jaar 5,4
miljardeuroperjaar.Nietbekendisofenhoeveel
deburgerdaarvanterugkrijgtindevormvaneen
verlagingvandeinkomstenbelasting.

• Nieuwehypothekenmogenoptermijnnietmeer
bedragendandewaardevanhethuis.

• Voor starters komt er een overgangsregeling,
waardoor zij nog tijdelijk een hogere hypotheek
kunnenaangaan.

• Voor mensen die waardevermeerderende inves-
teringen doen via een hogere hypotheek wordt
een uitzondering gemaakt. Dat geldt ook voor
energiebesparendevoorzieningen.

• Hurenvoormensenmeteeninkomenvan33.000
tot43.000europerjaarkrijgenvolgendjaareen
huurstijgingvoorhunkiezenvaninflatie+1%.

• Vanaf 2013 komt er een verhuurdersbelasting.
Deze moet vanaf 2014 773 miljoen euro per jaar
opleveren. De regeling moet nog worden uitge-
werkt.

• Deoverdrachtsbelastingblijftper1julia.s.op2%.
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estaanaandevooravondvaneconomisch
moeilijketijdenmetgeentotzeergeringe
groeienopgelopenschuldenlastbijover-

heidenparticulieren.Denationalebezuinigingendie-
nenzoheftigtezijndathetkabinetRutte-1erop
sneuvelt.‘Kortenópdekortetermijn’en‘hervormen
vóórdelangeretermijn’zijndeveelgehoordekretenin
deaanloopnaarhetBegrotings-akkoordvandeKun-
duz-coalitie.Desteverrassenderzijndandeaangekon-
digdewonenmaatregeleninhetakkoord.Nauwelijks
kortenopdehuidigeuitgavenenvoorlopiggeengrote
hervormingenopdekoopwoningmarkt.Dehypotheek-
renteaftrekblijftinzijnhuidigevormovereind;voor
bestaandehypothekenwelteverstaan.

Ofmoetenwedebeperkingendieaandestartersop
dekoopwoningmarktwordenopgelegd,zienalsbespa-
ringenopkortetermijnenhervormingopdehele
langetermijn?Huishoudensdievoordeeerstekeerde
koopwoningmarktwillenbetreden,hebbenalleennog
rechtophypotheekrenteaftrekindiendehypotheek
volledigisgebaseerdopeenannuïtairaflossings-
schema.Bovendienmagdehypotheeksommaximaal
nogmaar100%vandewoningwaardebedragen.Deze
maatregelenleverenechterpasopdemiddellangeter-
mijnminderinkomstendervingopvoordeoverheid.De
totalehypotheeklastwordtpasna25tot30jaardras-
tischverlaagd;medeomdatdebestaandespaar-en
aflossingsvrijehypothekendanpaszijningelost.

Erzijnalveelkanttekeningengeplaatstbijditbegro-
tingsakkoord.Watikvooralopmerkelijkvind,ishetfeit

datdemogelijkhedenvoordepotentiëlestartersopde
koopwoningmarktnogverderonderdrukworden
gezet,endatervandehuidigeeigenaarbewonersgeen
bijdragewordtverwacht(behalvewanneermenwil
gaanverhuizenendeverkooptijdoplooptofdever-
koopprijsdaalt).Waaromiservoordehuidigehuizen-
eigenarennieteenplanaangekondigdomzeer
geleidelijkdehypotheekrenteaftrekinteperken?

Laatdewoonconsumentenwetendathettariefwaar-
tegendehypotheekkostenkunnenwordenafgetrok-
ken,bijvoorbeeldin25jaaromlaaggaattoteen
vlaktaksvan25%.Ditzouvooreigenaarbewonerstot
eenvoorafbekendestijgingvandenominalenetto
woonlastenleiden,waaropmenhetmaandelijksuit-
gavenpatroonof(meerextreem)dewoonsituatiekan
aanpassen.Ditzouzekerbinnendealgemenebegin-
selenvanbehoorlijkbestuurvallen.Depolitiekzou
daarmeeookmeeraansluitenbijdesignalendieuit
deNederlandsesamenlevingkomen.Diesamenleving
wordtophetterreinvanhetwonenvertegenwoor-
digddoordeWoonbond,deVEH,Aedesendemake-
laarsorganisaties.Inhunplan‘Wonen4.0’gaanzij
zelfsnogeenstapjeverder.Deverkiezingeninseptem-
berzullenlerenwiedesignalenuitdemaatschappij
hetbesteheeftopgepakt:debelangenbehartigersof
depolitiek!

Inmijncolumnvannovember2011schreefikoverdebeperktehoudbaarheidvan

signaalpolitiek.Hetpositievesignaalvandeverlagingvandeoverdrachtsbelasting,

bleekinderdaadslechtszeertijdelijkzijnuitwerkingtehebbenophetvertrouwenen

nauwelijksophetfeitelijkegedragvanwoonconsumenten.Latenwehopendathet

politiekesignaal,methetBegrotingsakkoordvandeKunduz-coalitieisafgegeven,

ookslechtseenzeertijdelijkeffectzalhebben.Hetmaatschappelijkesignaal,het

planWonen4.0vanVEH,Aedes,deWoonbondendemakelaarsorganisaties,wordt

vooralsnoggenegeerd.

COLUMN
WoningmarktanalyseOTB

politiekensignalenuitde
maatschappij
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HarryBoumeester,
OnderzoeksinstituutOTB,

TUDelft
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etKCAFheefthaarnogprillehoofdkwartierineen
straatwaargoedistezienwateenschadewordt
aangerichtdoor zakkende fundering. Ing.Ad van

Wensen: “In zeventig jaar tijd zijn sommige woningen
in deze straatmeer dan eenmeter verzakt ten opzichte
vanwoningenmet een betere fundering. Vandaar al die
stoepjes en verspringende trottoirs. Onder de probleem-
woningenligteenfunderingopstaal.Dattypefundering

zoujealleenmaarmogenzienopzandgrond,bijvoorbeeld
opdeVeluwe.Maarabsoluutniet inDordrecht, een stad
in het hart van de drassige Hollandse delta.” Het is dan
ooknietvoornietsdatdealarmbeltenaanzienvanfunde-
ringsproblematiekhierinDordrechtalseerstegingluiden.
Ing.AdvanWensenschetstinhetkortdewijzewaaropde
ernstvanhetprobleemsteedsduidelijkerisgeworden.“In
2000kregenzo’n10.000bewonersinDordrechteenbrief
indebusmetdezestrekking:‘HetgrondwaterinDordrecht
daalt, uw fundering rot weg en u bent daar zelf verant-
woordelijkvoor.Datheeftbijeenaantalmensen,uiteraard,
kwaadbloedgezet.Alsnelkwamenhonderdenverontruste
bewonerssamen.Werkgroepenwerdenopgezet.Deelsals
bewoner,maarvooralvanuitmijnexpertisealsbouwkun-
dige,beniktoenbetrokkengeraakt.”

sCHiMMigsPEELVELd
“Hetspeeltvooralindeveen-enkleigebiedeninhetnoor-
den enwesten vanNederland en rond de grote rivieren.
Metnamebijvooroorlogsewoningeninenrondstadscen-
tra kunnen problemen optreden”, zegt Ad van Wensen,
“maar het kan ook op onverwachte plaatsen opduiken.
“Nederland telt naar schatting rond de 750.000 wonin-
genmet funderingophoutenpalen.Daarvanzijnerzo’n
250.000 problematisch met paalrot en/of paalpest, dan
welnegatievekleef.Danzijnerooknog300.000woningen
metfunderingopstaal.Wevermoedendatdehelftdaar-
vaneenfunderingsprobleemheeft,eneenaanzienlijkdeel
zal zelfs moeten worden afgeschreven.” Om alle proble-

Honderdduizendenaangetastewoningen.Eengrootnationaalprobleem.Schadevantussendetwintigen

dertigmiljardeuro.Engeenduidelijkewetgeving.ZiedaardebelangrijksteredenenwaaromhetKennis

CentrumAanpakFunderingsproblematiek(KCAF)steedsactieverwordt.Jongstewapenfeit:delanceringvan

denieuwewebsite,aprilditjaarbijdeformelestartvanhetKCAF.EeninterviewmetKCAF-kwartiermaker

Ing.AdvanWensen.

ACTUEEL|Bouwkeuring

funderingsproblemen
dreigenvoor
honderdduizendenwoningen

PraktischeondersteuningvanKennisCentrum
FunderingAanpak(KCAF)

aaNWijziNgENFuNdERiNgsPROBLEMEN

• scheefstandvandewoning;
• schevevloeren;
• Ramenendeurendievervormenenklemmen;
• scheureninbouwmurenenookinniet-
dragendemuren;

• Hoogteverschillentussenpandenenhet
trottoir;

• grondrondhetpandisverzakt;
• Vloerligtonderhetniveauvandekruinvande
wegoftrottoir;

• Ventilatiekruipruimtezitondertrottoirniveau;
• Waterindekruipruimte;
• indebuurtzijnbijgelijksoortigepanden
funderingsproblemengesignaleerd;

• Lagegrondwaterstanden.
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menoptelossen,zobecijferdehetKCAF,isminstenstwin-
tigmiljardeuronodig.“Wellichtzelfsdertigmiljardeuro.”
Die financiële omvang verklaart volgens Ad vanWensen
waaromvanmeetafaanbelangrijkepartijennietstonden
tetrappelenommeetedenken,laatstaanmeetewerken
aan een oplossing. “In 2000 zochtenwe toenadering tot
de VNG,maar die wilde er de vingers niet aan branden.
Datpastwelinhetbeeldvandeontkennendehoudingdie
welanghebbenervarenbijwaterschappen,provinciesen
gemeenten.Eendeel vanhetprobleem isdeonduidelijk-
heid over de verantwoordelijkheid voor het probleem. In
dehuidigewetgevingisniemandverantwoordelijk.Ookde
landelijkeoverheidhieldlangdebootaf.Maardaarkomt
nuveranderingin.”

OLiEVLEk
DebewegingdieinDordrechtopgangkwam,heeftinmid-
dels inheelNederlandweerklankgevonden, zegtAd van
Wensen.“Hetiseenenormestapvoorwaartsdatwenude
landelijkeoverheidechtmeehebben.Metoverheidsfinan-
cieringènmet financiëleondersteuningvanenkelegrote
banken hebben we het KCAF fysiek kunnen opzetten. In
aprillanceerdenwedenieuwewebsite,zodatonzekennis
door alle relevante partijen gedeeld kan worden. Je ziet
ookdatsteedsmeerpartijenaanhaken.Zoiséénvanonze
bestuursleden,RoelSchipper,docentConstructieaandeTU
Delft.Ookgrote ingenieursbureausalsDeltareshakennu
aan.Erisdusveelkennis.Maardiemoetookindepraktijk
landen. Daar zie ik voormakelaars nog een schone taak
weggelegd.”

aLERTEMakELaaRs
“Naarmijnmeningzoudenmakelaarszichbestnogmeer
kunnenverdiepeninditaanzienlijkeprobleem.Wantalsje
nietoplet,ofzakenzelfsbewustverdoezelt,kunjeeenko-
perzomaaropzadelenmeteenschadepostvantienduizen-
den euro’s. De gemiddelde funderingsherstelkosten zijn
60.000europerwoningmetforseuitschietersnaarboven.
Wijstrevendanooknaareenfunderingsparagraafinelke
koopovereenkomst.Zekerbijwoningenvanvóór1970,die
in veen- en kleigebieden of rond de grote rivieren staan.
Danmoetendealarmbellenechtgaanrinkelen.Indergelij-
kegevallenbehoorjedekwaliteitvandefunderingophet
momentvanverkoopgoedvastteleggen.Dekomendetijd

gaanweerveelaandoenomookdeconsumentbewust
te maken van deze problematiek. Daar helpt de nieuwe
websitezekerbij.Zoweldemakelaaralsdebewustekoper
kunnenhieralleinformatievindenoveroorzakenvanfun-
deringsproblemen,watermogelijknogaantedoenvalten
hoehetzitmetjuridischeaansprakelijkheden.

Opwww.kcaf.nlhebbenweookpraktischeinformatieop-
genomenoverzakenalssubsidiesenfinanciering.Gezien
deomvangvanhetprobleem,endefinanciëleenjuridische
consequentiesdieopdeloerliggen,lijkthetmezeerzinvol
omdesiteeenstebezoeken.”■
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“Naarmijnmeningzoudenmakelaars
zichbestnogmeerkunnenverdiepenin

ditaanzienlijkeprobleem.Wijstrevendan
ooknaareenfunderingsparagraafinelke

koopovereenkomst”

VaNsTiCHTiNgNaaRkENNisCENTRuM

OkTObEr2009–stichtingPlatformFundering
Nederland,VEH,NHg,VBOMakelaar,NVM,
BouwendNederlandeneengrootaantal
kennisinstellingenbiedenManifestvoor
funderingsherstelaanTweedekameraan.

OkTObEr2010–Presentatiefunderingsprobleem
aanTweedekamercommissie.

DECEMbEr2010–gesprekmettoenmalig
ministerievanBinnenlandsezaken.

FEbrUArI2011–MotieTweedekamer
aangenomenomkenniscentrum
funderingsproblematiekopterichten.

AprIL2012–Oprichtingkenniscentrum
funderingsproblematiekenlanceringwebsite
www.kcaf.nliseenfeit.

Tekst:HenkdeKleine
Beeld:KCAF
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ONLINE

consumentenpoll

makelaarspoll

duidelijkheidmaatregelenwoningmarkt

Ikwilduidelijkheidoverwat
hetKabinetopdelangeretermijn
voordewoningmarktinpettoheeft.
Bron:www.vbomakelaar.nl

Lenteakkoordmetmaatregelenwoningmarkt

Zijnuwklantenpositiefofnegatiefoverdevoorgestelde
maatregelenvoordewoningmarktinhetLenteakkoord?
Bron:LedennetVBOMakelaar

Fundazietgeenperspectiefindewoningmarkt
Fundafaciliteertdeaan-enverkoopvanwoningenviainternetmaarzietgeen
perspectiefindewoningmarkt,steltmakelaarsorganisatieWoningadviseurs.
Makelaarswordengeconfronteerdmeteen3D-verbod.Vorigjaarintroduceerde
Woningadviseurs3D-presentatiesvanwoningen.Bijdelanceringvanditidee
juichteFundahetinitiatiefvanhartetoe.Ruimeenjaarlaterwordenmakelaars
gesommeerdhun3D-foto’svanFunda.nlteverwijderen.VolgensFundaishet
plaatsenvan3D-foto’sopdehuizensiteniettoegestaan.Derichtlijnenzijn
onlangsaangepastmaarFundameldtdathetplaatsenvan3D-foto’saltijdal
verbodenwas.

3d-technologiezounietregulierzijn
Doorhetbekijkenvaneen3D-filmenfotopresentatiekandeconsumentopelk
gewensttijdstip,viainternet,eenzorealistischmogelijkbeeldvandewoning
krijgen.“Fundazegterallesaantedoendewoningzoekeraccurateenkwalita-
tiefgoedeinformatietebieden.Echter,3D-foto’senfilmshorendaarnietmeer
bij”,aldusJannettaDorsman,formulemanagervanWoningadviseurs.Demake-
laarsorganisatievindthetonbegrijpelijkenvoeltzichinhetnauwgedreven
doorFunda.De3D-foto’smoestenperomgaandevandehuizensiteverwijderd
worden,dreigdeFunda.Alsdefoto’sblijvenstaanzouFundamaatregelen
nemen.AlsredengeeftFundaopdat3D-presentatiesnietreguliertezienzijn.
JannettaDorsman:“Wijhebbengeldenenergieinonze3D-projectengestoken
omkopersvoorafzogoedmogelijkvaninformatietevoorzienenFundawijzigt
naexacteenjaarhunrichtlijneninonsnadeel.Hierzitvastmeerachter.”

VolgVBOMakelaarvia
http://twitter.com/VBOMakelaar

tweetsoverdemarkt

@VBOMakelaar:#PvdA:juistehervormingwoning-
marktzouin2013200-300miljoeneuroopleveren.

@H.W.Hetebrij:@FritsMarkus@jandor@esthervel-
zen@johnny_mijs@fundaWaarommoet3Deraf?
Leverttocheenextradimensieop?#vanallekanten-
bekijken

@rogierspoel:Positieverolvande#VBO-makelaarbij
#energielabelvandaagmogenpresenterenbijbeleids-
tafelvan#spaarhetklimaat,enthousiastereacties!

@jaapjansen:#Lente-akkoord?Lenteislatijnvoor
‘langzaam,nietoverijld’Isdienaamgekozenomdatze
nogsteedsbezigzijnoverdedetails?

@Rogierspoel:MinSpieskanzichnietvindeninuitla-
tingenvanNHG-baasSchifferopvragenvan@bgde-
boer.Echter,plankomtopaandringenvanMinFin.

@keesVerhoeven:Lofvan#D66overhetlefvanhuur-
ders,huiseigenaren,makelaarsencorporaties.Hun
woonplanverdienteenopenblik!bit.ly/JDbwGh

@Rogierspoel:TijdensprocedurevergaderinginTKis
wetsvoorstelrondenergielabelwoningNIETcontrover-
sieel.Per1januarilabelverplichtbijverkoop.

@Rogierspoel:EuropeseCommissieadviseertNLom
HRAafteschaffen,oftwelonderschrijftplanmarktpar-
tijen:Wonen4.0:volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nie…#VBO

@VBOdirectie:#Wonen4.0Leeshierhoeo.a.#VBOma-
kelaardewoningmarktwilhervormenbit.ly/Ls5LMc

surfenophetnet

%95Positief

%5Negatief

%40Positief

%60Negatief



HuuRBEsCHERMiNg
Heem bewoonde de twee etages. De eerste verdieping
bestonduiteenkamerensuitemetkeukenendetweede
verdieping bestond uit drie slaapkamers en een badka-
mer. Het echtpaar Heem had geen kinderenmaar daar
werd aangewerkt.Departerre stond leeg ende familie
Heemvonddat zondevanhetgeld.Heemkendeechter
ook de schrikbarende verhalen over huurders die nooit
meerwegwilden gaan. Viseurwerd om raad gevraagd.
ViseurwistHeemtevertellendatdehuurbeschermingin
Nederland inderdaadwel bijzonder ver ging. Viseur gaf
eenopsommingvandemogelijkhedenomeenhuurover-
eenkomst op te zeggen. De ogen vanHeem lichtten op
toenhijhoordevandemogelijkheidomeenhuurovereen-
komsttebeëindigenwegens‘dringendeigengebruik’.De
tweebewoondeetageswarennunoggrootgenoeg,maar
zodra er gezinsuitbreiding was, zou Heem de parterre
annexerenendehuurder ‘eruit sodemieteren’, vertelde
Heemenigszinsgeaffecteerd.

Viseurerkendedatdatwelmogelijkwas,maarmetdrie
slaapkamers zou het betrekken van een zelfstandige
woningmisschienvreemdoverkomen.Nuwasdetijdge-
komenvoormevrouwHeemomhaarbijdrageteleveren:
“OSMheeftdan tocheenaupairenwijbehandelendie
goed,dushetistochnietzogekomeeneigenwoningtoe
tebedelen,zegmaareendienstwoning.Vroegerwoonde
al het personeel op de parterre, toch?” Viseur vond dat
inderdaadweleengoedeoplossingenvroegterloopswat
eigenlijk‘OSM’betekent.Viseurzagdelaagdunkendeblik
vanmevrouwenkreegalmeteenspijtvanzijnvraag.‘Ons
SoortMensen’steltdergelijkevragenniet.

DefamilieVanHeemsteedetotAlhmerstynwasinvorigegeneratiespuissantrijkennunogsteedsbijzonder

sjiek. Toch is de familie ‘gewoon’ gebleven en de heer des huizes, noemt zichzelf daarom ook kortaf Heem.

HeembewoondeeenredelijkgroothuisinAmsterdammettweeafzonderlijkeingangen:éénvoordeparterre

enéénvoordedaarbovengelegentweeverdiepingen.DefamilieHeemkwamvooreen‘duivelsdilemma’te

staan:eencentjebijverdienendoordeparterreteverhuren,maarwelvooreensenaltijddezeggenschapover

diewoningkwijtraken.HeeftmakelaarAdrianusViseureenoplossing?

UITDErECHTSprAAk

kiezentussenaupair
enHuurder
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HuuRdER
Op verzoek van Heem zocht en vond Viseur een goede
huurder, Victor Groot, een rechtenstudent. Aangezien hij
al 12 jaar studeerde, zou hij inmiddels wel een topjurist
moeten zijn, ook alwas hij nog steeds aan het zwoegen
voorzijneerstejaar.Dehuurprijsvan434europermaand
waseenaardigebijverdienste voorhet echtpaar. Zoging
dat drie jaar door en inmiddels was de eerste geboren.
Heemhaddaarnaasteenaardigecarrièrespronggemaakt
waardoorvandaagdedaghetextrainkomenaanhuurniet
meernoodzakelijkwas.Hetechtpaarhadzelfsdefinanci-
elemiddelenomeenaupairtenemenvoordejongespruit.
Nuwasdeaupairnietechtkostbaar:hetmeisjekreegkost
en inwoningeneenmageremaandtoelageals zakcentje.
HetechtpaarzegdedehuuropaanVictorvanwege‘drin-
gend eigen gebruik’. De parterrewoning was nodig voor
eeninwonendeaupairenmevrouwwasbovendienzwan-
gervandetweede.

Victorhadtijdgenoegomnaastzijnstudieookuitvoerige
betogen te schrijven ten behoeve van de procedure. Het
wasnuaandekantonrechteromtekiezenvoordeaupair
danweldezehuurder.

Het echtpaar Heem toonde het verweer aan Viseur. Ei-
genlijkmeendehetechtpaardathetdeschuldvanViseur
zou zijn indien de procedure verloren zouworden en de
huurdernietzoubehoeventewijkenvoordeaupair.Had
Viseurhennietduidelijkgezegddatindergelijkegevallen
een huurovereenkomst simpel opzegbaar was vanwege
‘dringend eigen gebruik’? Neen, dat kon Viseur zich niet
meerzoherinneren.HadViseurdanmisschienlastvanzijn
geheugen?zovroeghetechtpaarvilein.AchtteViseurzich
nietgeroepenomdezehuurdereenfatsoenlijkgeldbedrag
tebiedenomvrijwilligzijnbiezentepakken?Viseurmoest
beidevragenontkennendbeantwoorden.Maar,zomeende
Viseur, dit is toch een typisch gevalletje dringend-eigen-
gebruik.

dERECHTERsPREEkT
De rechter zag het echter genuanceerder. Volgens de
rechterwasdoordefamilieHeemniettoegelichtdatkin-
deropvang indevormvaneen inwonendeaupair inhun
situatie de enige oplossing was, waarbij in aanmerking
werd genomen dat in Amsterdam toch heuswel andere
mogelijkheden voor kinderopvang voorhanden zijn. De
rechterzagnietgoedindat,zoalshetechtpaarstelde,het
tegenwoordig schaarser en toch duurder is om een kind
in een kinderdagverblijf te brengen dan het inhuren van
een inwonendeaupairendatditdusalsnormaalmoest
wordenbeschouwd.Dekantonrechtergingookeenkijkje

nemenindewoning.Dekantonrechteroverwoogopbasis
van die bezichtiging dat dewoningmet een oppervlakte
van116m2 inbeginsel,medegeletopdeplaatselijkevoor-
schriften, voor een gezinmet (straks) twee kinderenniet
alsteweinigkanwordenbeschouwd.Deeeuwigestudent
Victorzoudusook,naarhetzichlietaanzien,eeneeuwige
huurdervandefamilieHeemblijven.

Heemvonddeuitspraakvandeze‘D66-rechter’driemaal
niets.EnViseur?DievonddatHeerenDameHeemzelf
hadden gekozen voor kinderen en zij die ookmaar zelf
moestenopvoeden,desnoodszonderaupair.
(denamenzijngefingeerd;deuitspraakwordtopverzoek
toegestuurd)■

vbo makeLaar  | VASTGOED ADVISEUR |  17

Tekst:Mr.J.A.M.vanderSande,
advocaatteRotterdam
www.vandesandeadvocaten.nl



ndemediakregentweepuntenuithetplandemeeste
aandacht:deafbouwvandehypotheekrenteaftreken
deverhogingvanhurendieonderhetmarktniveaulig-

gen.DirectnadeaankondigingvanWonen4.0warende
reactiesheeldivers.Huurdersvroegenzichafhoezijhun
lastennogkondenbetaleneneigenarenwarenbangdat
ze hunwoningnuhelemaal nietmeer zouden verkopen.
Daar stond tegenover dat een groot aantal deskundigen,
zoalsdehooglerarenwoningmarktJohanConijnenHugo
Priemus, maar ook de NVB, spraken van een ‘historisch
akkoord’. Zijwaren vol lof overhet plan. Priemus: ‘Het is
eendoorbraakomdatgroependiealtijdheelverschillende
opvattingen hebben over de woningmarkt het nu met
elkaareenszijngeworden.Nietovereenslapcompromis
maarover eenheelduidelijk kompaswaarwe jarenmee
vooruitkunnen.’

“gEENTaBOE”
RobMulder, directeur Vereniging EigenHuis: “Uit onder-
zoekwasalduidelijkdat vooreenmeerderheidvanonze
ledengeentaboerustopbeperkingvandehypotheekren-
teaftrek. Wél gaven veel eigenwoningbezitters aan zich
zorgen temaken over de betaalbaarheid van hetwonen
en de waarde van het eigen huis. Ook de verkoopbaar-
heidwas een punt van zorg.We hebben al die aspecten
meegenomen in de onderhandelingen over Wonen 4.0.
Het plan brengt de dynamiek terug op de woningmarkt
enhetmaaktkopenenverkopengemakkelijker.Ondanks
degeleidelijkeafbouwvandehypotheekrenteaftrek(in30
jaar) worden blijvende betaalbaarheid en een beheerste
waardeontwikkelingvanwoningenbereiktdoor compen-

ACTUEEL|Woningmarkt

‘An offer you can’t refuse’; zo omschreven de initiatiefnemers van Wonen 4.0 het plan dat ze op 23 mei jl.

presenteerdenaandepolitiek.Eenintegraalplanomdewoningmarktlostetrekken,tehervormenenomdie

marktweerperspectieftebieden.Omdatdemaatregelenzichvanaf2015overeenlangeperiodeuitstrekken,

heeftiedereendetijdomzichaantepassenaandenieuwesituatie.Wonen4.0iseeninitiatiefvanVereniging

EigenHuis,huurdersorganisatieWoonbond,debrancheverenigingvanwoningcorporatiesAedesendemake-

laarsorganisatiesNVM,VBOMakelaarenVastgoedPRO.Zijdedeneranderhalfjaaroveromdeplannenvorm

tegeven.
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i“eenkrachtigplan”
Prof.dr.PeterBoelhouwer,wetenschappelijkdirecteurvanOn-
derzoeksinstituutOTBenhoogleraarhousingsystemsaandeTU
Delft,heeftdeplannenvanWonen4.0doorgerekend.Zijncon-
clusie:hetiseenkrachtigplan,dathistorischeblokkadesslecht.
Hetmaaktwonenweerbetaalbaarenbiedtmeerinvesterings-
ruimte.“Wijhebbenerhetvolstevertrouwenindatditplanop
eenverantwoordewijzetotuitvoeringkanwordengebracht.”
Boelhouweronderzochtdeontwikkelingvandekoopprijzenen
dehuuropbrengsteninrelatietotdeinkomensontwikkelingende
consumentenuitgavenvoorhetwonen.

“Wezijnuitgegaanvanlichtdalendeinkomensindeeerstetwee
jaar.Vanaf2017gaanweuitvaneenbeperktestijgingvandein-
komens.Danzijnookdegevolgenvandeverlagingvandeinkom-
stenbelastingmerkbaar.Deprijzenvanwoningenzullendeeerste
tweejaar(tot2015)nogwatdalen,maardaarnavoorzienweweer
eenstijging.Uiteindelijkzaldefinanciëlepositievandehuishou-
densverbeteren.”

Boelhouwerisblijdatmetnamestarterswordenondersteund:
“Wonen4.0stimuleert–integenstellingtothetLenteakkoord–
demogelijkhedenvoorstarters.Datkandeverhuisketenookeen
impulsgeven.Hetplansluitookprimaaanbijeerderevoorstellen
vandeSER,deVROM-raadenbijhetplandatonlangsdoor22
economenwerdgepresenteerd.Hetgeeftallemogelijkhedenvoor
eengeleidelijkeenstructurelehervormingvandewoningmarkt.”

wonen4.0:integrale
hervormingwoningmarkt



satie via lagere belastingtarieven en de afbouw van het
eigenwoningforfait. Daarmee blijft zowel de koopkracht
alsdefinancieringscapaciteitvanhuishoudenszoveelmo-
gelijkoppeil.

Hetplaniseenaanbodaandepolitiek,wantdiemoethet
plangaanrealiseren.Deverkiezingenendekabinetsforma-
tiebiedendaarvoorbovendienalleruimte.Onsaanbodaan
depolitiekomvatnietalleeneeninhoudelijkdoortimmerd
plan;weleverenermeteenookhetbenodigdemaatschap-
pelijkedraagvlakbij.”

“gEEFdECONsuMENTiNVLOEd”
“En er moet nog veel meer veranderen”, zegt Hans van
der Ploeg, directeur van VBOMakelaar. “We biedenmet
Wonen 4.0 een structurele oplossing voor een probleem
datzichalveeltelangvoortsleept.HetCPBheeftberekend
datdegebrekkigfunctionerendewoningmarktdesamen-
levingjaarlijkszo’n7,5miljardkost.Hoogstetijddusvoor
verandering,maarwelgeleidelijkomdathetgaatoverde
portemonneevandeconsument.

Hetplanisalleensuccesvolalsookoverhedenwillenher-
vormen,bijvoorbeelddoorhungrondbeleidaantepassen.
Beleggers willen best investeren in huurwoningen, ook
in het middensegment. Gemeenten moeten hun uitgif-

tebeleid aanpassen en grond voor dezelfde prijzen aan
projectontwikkelaarsverkopenalsaanwoningcorporaties.
Daarnaastmoeterruimtezijnvoornieuweinvesteerders,
wantdatkomtzoweldeconcurrentiealsde reëleprijzen
tengoede.Detoekomstigebehoeftenentekortenmoeten
goedinkaartwordengebrachtomvraagenaanbodbeter
op elkaar te kunnen afstemmen; zowel kwalitatief als
kwantitatief.Deconsumentmoetmeerinvloedhebbenop
datgenewatwordtgebouwd.”

Van der Ploeg ziet ook op fiscaal gebiedmogelijkheden:
“Ookdehypotheekverstrekkingisgebaatbijmeeraanbie-
ders.Daarvoormoet een speelveldwordengecreëerd. En
nudehypotheekrenteaftrekgeleidelijkwordt afgebouwd
endewaardezichgeleidelijkpositiefzalgaanontwikkelen,
is er voor banken geen redenmeer omhun heel strakke
financieringsvoorwaardentehandhaven.De‘loantovalue’
wordtsterkverbeterd,endatgeldtookvoordefinancier-
baarheid.Debankenzijnnuaanzet.”
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VanderPloeg:“Nudehypotheekrenteaftrekgeleidelijkwordt
afgebouwdendewaardezichgeleidelijkpositiefzalgaan

ontwikkelen,iservoorbankengeenredenmeeromhunheel
strakkefinancieringsvoorwaardentehandhaven”



‘sCHEEFWONEN’
Wonen 4.0 gaat ervan uit dat de keus tussen huren en
kopengebaseerdmoetzijnopdekeusvandeconsument;
niet op allerlei voordelen, zoals hypotheekrenteaftrek of
huurtoeslag. “Iederewoningmoet zowel koop- als huur-
woningkunnenzijn”,staatinhetplan,endaarommoeter
optermijngeenverschilmeerzijninmarktwaardetussen
gelijkwaardigehuur-enkoopwoningen.

Wonen 4.0 is daarmee een goed instrument om ‘scheef-
wonen’ tegen tegaan, stelt RonaldPaping, directeur van
deWoonbond.“DeplannendieinhetLenteakkoordstaan,

gaanuit vanhuurverhogingopbasis van inkomensgege-
vens.Dieplannenwijzenwijaf,wantze zijnonwenselijk
ennietuitvoerbaar.Bovendienlegje–bijuitvoeringvande
huursombenadering–allelastenneerbijnieuwehuurders:
zijmoeten opeens de hoofdprijs gaan betalen. Daardoor
ontstaangrote verschillen inhuurprijzen van zittendeen
nieuwehuurders.

BijWonen4.0 gaat het eromdatwoningendie te goed-
koop zijn in verhouding tot hunwaarde duurderworden
gemaakt.Datbetekentdatdehuurprijsvandezewoningen
inveelgevallenzalstijgenmet2%bovendeinflatiestijging.
Hogere inkomensworden slechtsgedeeltelijk gecompen-
seerd door lagere belastingtarieven. Dat betekent dat zij
eerderdestapzullenzettennaareenkoopwoningofzullen
verhuizen naar een duurdere huurwoning. De goedkope
huurwoningkomtdanvrijvoormensenmeteenlagerin-
komen.Opdiemanierkunnenwestartersmeerperspectief
bieden.Ook de nieuwbouwwordtmet dit plan gestimu-
leerd: de extrahuurinkomstenmoeten tengoede komen
aandehuursector,dusookaannieuwbouw.”
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“Wonen4.0stimuleert–integenstellingtothet
Lenteakkoord–demogelijkhedenvoorstarters.Dat
kandeverhuisketenookeenimpulsgeven.Hetgeeft

allemogelijkhedenvooreengeleidelijkeenstructurele
hervormingvandewoningmarkt,aldusBoelhouwer”



“WELVaaRTsWiNsT”
Aedes-voorzitterMarcCalonbenadruktdatergeensprake
mag zijn van ‘cherry-picking’. ”Alle fiscale en subsidie-
ellendemoetuitdemarktverdwijnen,zodatdeconsument
krijgt wat hij wil én zodat er weer ruimte komt om te
investeren.Hetisgoeddatookandereinvesteerderskun-
nentoetredentotdewoningmarkt,enookdeparticuliere
verhuurderskrijgenmeermogelijkheden.Wezijnabsoluut
nietbangvoorconcurrentieopdatgebied.
Hetbelangrijkste iswatonsbetreftdatalleextrahuurin-
komsten ten goede komen aan de consument. De extra
huuropbrengstenwordenallereerstgebruiktomdewoon-
toeslagvoorde lage inkomens te financieren.Vervolgens
kunnen er meer woningen worden gebouwd en kunnen
wemeer doen om dewoningvoorraad te verduurzamen.
Hetgaatonsernietomdatereengrotesocialehuursector
komt;doel isgoede,passendehuisvestingvooralle inko-
mensgroepen”,zegthij.

CalonbenadruktdatWonen4.0geenbezuinigingsplanis.
“MaarhetRijkiserookgeenextrageldaankwijt.Integen-
deel:erkomtmeerbelastinggeldbinnen.Datmoetieder-
eenaanspreken,lijktme.Hetplanzaljuistwelvaartswinst
opleveren.Het leidt tot de bouw vanmeerwoningen en
dustotmeerwerkgelegenheidindebouw.Bovendienzul-
lendetarievenvandehypotheekrenteomlaaggaan.Winst
vooriedereendus.”■
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V.l.n.r.:mr.Chr.A.J.F.M.HensenendeheerJ.O.vanderPloeg

wonen4.0
Wonen4.0ishetresultaatvananderhalfjaar
onderhandelentussendebetrokkenorganisaties.
Hetplanbevatsamenhangendemaatregelen,die
depolitiekeenhandreikingbiedenvoornieuwbe-
leidtenaanzienvandewoningmarkt.Drieingrij-
pendemaatregelenvormendekernvanhetplan:
• dehypotheekrenteaftrekwordtovereenperio-
devan30jaargeleidelijkafgebouwd(met1/30e
deelperjaar);

• dehurenvanwoningendieonderhetmarkt-
niveauliggen,wordengeleidelijkverhoogd;

• erwordteenwoontoeslaggeïntroduceerdals
steunvoorlagereenbescheidenmiddeninko-
mensinzoweldehuur-alsdekoopsector.

Betaalbaarwonenishetuitgangspuntvanhet
plan.Daaromwordthetafbouwenvandehypo-
theekrenteaftrekgecompenseerdmetgeleidelijk
lageretarievenvoordeinkomstenbelasting.Het
eigenwoningforfaitwordtafgebouwdendeover-
drachtsbelastingwordtinzijngeheelafgeschaft.
Helemaalinkomensneutraalishetplanniet:huis-
houdensindehuur-enkoopsectordienuworden
overbedeelddoordehypotheekrenteaftrekofdoor
eenlagehuur(‘scheefwonen’),zullenwatvandie
voordelenmoeteninleveren.

Deorganisatiesdiebijhetplanbetrokkenzijn,
stellendathetinitiatiefnietalleengoedisvoor
dewoningmarkt,maardathetbovendiengrotere
kansenbiedtvoormetnamemiddeninkomensen
nieuwkomersopdewoningmarkt.Dekrachtvan
Wonen4.0ishetdraagvlakendeintegraliteit:
alleeninsamenhangenmetsteunvanallewo-
ningmarktpartijenkunnenechteveranderingen
wordengerealiseerd.

Wonen4.0istedownloadenviawww.vbomake-
laar.nl/pers

Tekst:CarolaPeters
Beeld:RogerWouters,Siccovan
Grieken
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aartjl.adviseerdedeNederlandseMededin-
gingsautoriteit(NMa)deNVMomallema-
kelaarseengelijkwaardigepositieopFunda

tegeven.Terecht,wanthetisnieteerlijkennietwense-
lijkvoordeklantdathetaanbodvanledenvanVBO
MakelaarenVastgoedPROals‘tweederangs’opdesite
wordtgeplaatst.Zoekprofielengevenaanleidingtot
verwarring:langnietalleobjectenvanVBOMakelaar
enVastgoedPROwordengetoondalsdebezoekervan
desiteeenzoekprofielintikt.Hijofzijzietdanveelal
alleenNVM-objectendanwelobjectenvanNVM-
makelaarsalseerste,terwijlwellichtbeterpassend
aanbodachteraanwordtgeplaatst.

Ervaltooknogalwataftedingenopdeopgavevan
verkoopcijfersen-prijzen.FundainBusinessheefter
grotemoeitemeediedatatedelenmetdeoverige
brancheorganisaties.Bovendienisopgeenenkele
maniertezienwelkeincentiveseenrolhebben
gespeeldbijdeverkoopvanhetbetreffendeobject.
Was(eendeelvan)deinventarisinbegrepenbijdever-
koopofverhuur?Hoelangisdehuurvrijeperiode?En
hoezithetmetgeleasetedelenvanhetpand?Tijdvoor
eenbranchebreedgebruikvanallebeschikbaredata!
Daarkomtnogbijdatéchtgrotepartijennatuurlijk
helemaalnietopFundazoekennaareengeschikte
locatie:zijschakeleneenprofessionalin.Datkanvan-
zelfsprekendeenlidzijnvanVBOMakelaar,maarook
eenmakelaarskantoordatwellichthelemaalnietis
aangeslotenbijeenbrancheorganisatie.

RealNext
VBOMakelaarisaangeslotenbijhetuitersttranspa-
ranteRealNext,hétonafhankelijkeplatformvoor

bedrijfsvastgoedmeteenaanboddatgelijkluidend
wordtgepresenteerd.Hetheeftalsvoordeeldatons
aanbodookzichtbaarisopdewebsitesvandegrote
spelersindemarktalsDTZ,CBRE,JonesLangLasalle
etc.;bedrijvendiehelemaalgeenlidzijnvaneenbran-
cheorganisatie.Datgeldtookvoorveelledenvande
groeiendeorganisatieRICS.Demakelaars/taxateurs
diedeelnemenaandie–vanoorsprongEngelse–orga-
nisatie,kiezenhuneigenweg.Zijzienhetmuggenzif-
tenvanelkaarbeconcurrerendebrancheclubsinons
kleinelandjeglimlachendaan.

Zouhetnietveelverstandigerzijnomgezamenlijkte
werkenaanéénplatformvoorhetwoningaanbod,het
bedrijfsmatigvastgoed–enwellichtindetoekomst
ookéénplatformvoorrecreatief-enagrarischvast-
goed?Eenplatformwaaraandedriebrancheorganisa-
tiesdeelnemenopbasisvangelijkwaardigheid?Onze
klantenbegrijpennietsvanaldieonderlingediscussies,
maartegelijkertijdhoudenzenietvan‘gedoe’.Zewillen
dezekerheiddathunbelangenwordenvertegenwoor-
digddooreenprofessionele,betrouwbaremakelaar/
taxateur.

Nederlandistekleinvoordiscussiesovereerste-en
tweederangsmakelaars.Opnaareenechtprofessio-
nelevastgoedmarktmetéénaanbodsitewaariedereen
gelijkwordtbehandeldenwaarmeeiedereenzijnvoor-
deelkandoen!

Wekissebissenwatafinditland.Ookindewonderewereldvandemakelaarsen

taxateurszijndediscussiesnietvandelucht.Welkebrancheorganisatieheefthaar

ledenhetmeesttebieden?Enwatbetekentdatvoordeandereorganisaties?Funda

c.q.FundainBusinessistroefkaartindezeconcurrentiestrijd.Deklantenverworden

vankoningtotspeelbal.WatmoetenwemetFundac.q.FundainBusiness?Datis

nietalleeneenvraagdiedeFunda-directiebezighoudt;allemakelaars/taxateurszijn

bijdiekwestiebetrokken.

COLUMN
BedrijfsmatigVastgoed

wanneerstopt
oer-hollandse
hokjesdenken?
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Ing.SiepRoelfzema,
voorzittersectie

BedrijfsmatigVastgoed

M



it een onderzoek dat wij in mei 2011 hebben
uitgevoerd,blijktdatgebouwenmeteenhoog
energielabel inderdaad een hogere huur op-

leveren. Alleen: het verschil bedraagt slechts enkele
euro’s.Enalshetom levensduurgaat;daarwetenwe
noghelemaalnietsvan.Dat‘groene’gebouwenkorter
leegzoudenstaan,blijktnergensuit.Enalshetomde
exploitatie en de financiering gaat,moet je natuurlijk
verschilmaken in eigenaar en gebruiker. De eigenaar
(veelal een belegger) ziet het voordeel van energie-
besparende maatregelen niet; de gebruiker wél. Dat
maakt eigenaren/beleggers vanzelfsprekend nogal te-
rughoudend.ErzijnmomenteelpastweeNederlandse
pensioenfondsendie aangevenalleen tewillenbeleg-
geninduurzaamvastgoed.”
HelderetaalvanDeJonge.“Deproblemenwaarmeewe
nugeconfronteerdworden, zijn in feiteal zo’n 70 jaar
geleden ontstaan. Toen zijn gebouwen financiële pro-
ductengewordeninplaatsvanaccommodatiesvooron-
dernemers.Datheefteenheletijdgoedgewerkt,maar
inmiddelszijnwehardmetonzeneusopdefeitenge-
drukt:investeerderskijkenalleennaarhetaanvangsren-
dement,hebbengeenlangetermijnvisieenalhelemaal
geenoogvoordatgenewaterinhetgebouwgebeurt.”

dEBEsTaaNdEVOORRaad
DeJongesteltdathetgrootsteeffectvanverduurzaming
zitindebestaandevoorraad,maardathetnietmeezal
vallenominvesteerderseneindgebruikersteovertuigen
van de voordelen van duurzaamheid. “In het topseg-

mentvandemarktzittenbedrijvenmetzwaredoelstel-
lingen op het gebied van maatschappijverantwoord
ondernemen. Zij willen duurzame huisvesting en zijn
bereid daarvoor te betalen. Daarnaast zie je een grote
groepMKB-bedrijvendiegezamenlijkeenenormvolume
huurt, maar waar duurzaamheid vaak nog geen issue
is.Eengebruikerdiemoetconcurreren ineenkeiharde
markt, zegt: ‘Bekijk hetmaarmet je duurzaamheid, ik
ga in tweede- of derderangs kantoren zitten tegen de
allerlaagste huur’. Huurders zijn waarschijnlijk pas tot

Eenduurzaamgebouw,datenergiezuinigiseneenminimumaanCO2uitstoot;datligtvastheelgoedinde

markt. Zo’n pand levert ook voordelen op voor de eigenaar, want het is veel beter verhuurbaar. Bovendien

staanduurzamekantoorgebouwenkorterleeg,zijndeexploitatiekostenlagerenisdelevensduurvanhetge-

bouwlanger.Dieaannameszijnheelgebruikelijkindewereldvanhetbedrijfsmatigvastgoed.Maarkloppen

zeook?Prof.ir.HansdeJonge,hoogleraarRealEstateaandeTUDelftendirectievoorzittervandeBrinkGroep,

helptNederlanduitdedroom.

ACHTErGrOND|Duurzaam

duurzaamvastgoed;goedverhuurd?

Prof.ir.DeJonge:“Investeerderskijkenalleennaarhet
aanvangsrendement,hebbengeenlangetermijnvisieenal

helemaalgeenoogvoordatgenewaterinhetgebouwgebeurt”
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“Omechtteveranderenrichtingduurzaamheid,iseencrisisnodig”

“u



andergedragtebewegenalsdeenergieprijzenzohoog
zijn,dat er eenautomatischomslagpuntontstaat.Om
te veranderen is er een crisis nodig. Innovaties breken
namelijkvooraldoorintijdenvaneconomischerecessie.”

gREENLEasE
DeJongewijstdeeindgebruikeraanalseenessentiële
speler: “Zonder eindgebruiker is er geen cashflow en
geen belegging.Wemoeten onze vraagtekens zetten
bijderolvandebeleggers.Nuhetslechtgaatmetde
markt,doendewensenvandegebruikerserineenstoe.

Uit het verledenwetenwe dat als het goed gaat, de
gebruikerweeruitbeeldverdwijnt.”
Een belangrijke rol bij het op één lijn krijgen van in-
vesteerders en eindgebruikers, lijkt te zijn weggelegd
voorGreenLease.Daarbijgaatheteromdatergoede
afspraken worden gemaakt tussen beide partijen: de
investeerder zorgt bijvoorbeeld voor energiezuinige
verlichting; degebruiker zal geen energieverslindende
kopieerapparatuur gebruiken. De verhuurder verplicht
zichtotoptimaleinregelingvantechnischeinstallaties;

dehuurderdoet zijnbest omhet ‘groenegebouw’ zo
duurzaammogelijk te gebruiken.De verdeling vande
kosten,deopbrengstenende risico’swordenopgeno-
men in het huurcontract, en zowel de huurder als de
verhuurderwordengeprikkeldomzichintezettenvoor
eenduurzaamgebruikvanhetgebouw.

EsCo’s
KeesVerspui,managerbusinessdevelopmentbijJohn-
sonControlsEnergySolutions:“Gebruikershebbenveel
ideeën als het gaat om energiebesparing, maar geen

geld voordebenodigde investeringen.Als ESCogeven
wijeenbesparingsgarantieenwemeldenookwatdete-
rugverdientijdis.Dieisveelalkorterdanmendenkt,ter-
wijldeenergiekostenveelalrondde40%lageruitvallen.

Een indrukwekkendvoorbeeld:hetEmpireStateBuil-
ding in New Yorkwas tot voor kort een energieslur-
pend gebouw. Nu staat het – dankzij de ESCo van
Johnson – in de Top-10 van meest energiezuinige
gebouwenterwereld!”■
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Tekst:CarolaPeters

PLaTFORMduuRzaMEHuisVEsTiNg
Sinds10februari2011kentNederlandeenPlatformDuurzame
Huisvesting.Deplatformledenhebbengetekendvoorhetintegreren
vanduurzaamheidinhuneigenorganisatie.Daarnaastactiveren
zijhunachterbandooroplossingenaantedrageneninstrumenten
teontwikkelendieondersteunenenverduidelijkinggevenbijde
verduurzamingvandehuisvestingsketen.Alleledenbenadrukken
datsamenwerkingindeketencruciaalis.Alleendankandesector
eenechteslagslaaninverduurzaming.

EsCo’s
EnergyServiceCompanies(ESCo’s)zoudeninveelgevallendé
oplossingzijnvoorverduurzamingvanvastgoed.EenESConeemt
deaanleg,hetonderhoudenhetbeheervan(klimaat)installaties
vangebouwenoveropbasisvaneenprestatiecontract.De
gebouweigenaarkrijgtdegarantiedathetgebouwbeter
presteertopenergie-enmilieugebied.Desgewenstfinanciert
ESCohetproject.InlandenalsDuitsland,Frankrijkenhet
VerenigdKoninkrijkzijnESCo’salheelgebruikelijk.Nederland
volgtlangzaam.

duurzaamvastgoed;goedverhuurd?



olgens Jasper de Groot, algemeen directeur van
Pararius, maakten nog nooit zoveel makelaars
gebruikvanhetplatform.“Wijzienondermake-

laarseenduidelijkeverbredingvandefocus.Voorheenwas
deze veelal enkel en alleen gericht op verkoop, maar nu
meerenmeerookopverhuur.Logisch,hurenwordtsteeds
aantrekkelijkernuhetverkrijgenvaneenhypotheeksteeds
lastiger blijkt en men risico loopt op prijsdaling. Omdat
verhuureenaangelegenheidiswaarwettelijkveelbijkomt
kijkeniseraltijdbehoefteaandespecialistischekennisvan
eenmakelaar.Voordemakelaarisverhuureeninteressant
segment want het vereist veelal minder administratieve
handelingendanbijverkoophetgeval isendetransactie
komtveelsnellertotstand.Deswitchkandussnelworden
gemaaktenfinanciëleresultatenvolgensnel.Decourtage

is lagerdanbijverkoop,maarmin-
dercourtagebijverhuurisnogaltijd
beter dan helemaal niets. Boven-
dien is verhuur voor eigenaren die
hun woning niet verkocht krijgen
eenuitkomst.Demakelaardiehen
hierbij helpt, verliest zijnopdracht-
gevernietuithetoog.Sterkernog,
dieverkoopvolgtlateralsnogwel.

Juist voor de makelaars die af en
toe een woning verhuren is Para-
rius zeer toegankelijk. Zij zijn niet
gebondenaaneenabonnementen
kunnen door het inkopen van een
tegoed toch gebruik maken van
al onze diensten. Deze flexibiliteit
pastperfect inhetplaatjevanVBO
Makelaar. Zij signaleren eenzelfde
trendopdemarktvoorwoningver-
huur en willen de leden hierbij de
juistehandvattenaanreiken.

VoorVBOMakelaarzijnwijeenstapjeverdergegaan.Nor-
maal gesprokenmoet eenmakelaar een tegoed inkopen
meteenminimaleafnamevanvijfhuurwoningen.Ditkost
€ 100,-.VBO-ledenzijnnietaanditminimumgebonden.
ViadeVenumsoftwaremogenzijeenenkelehuurwoning
alvoor€12,50publiceren.Defacturatievolgtpasachteraf.
ElkewoningmagopParariusblijven staan totdatdeze is
verhuurd.

ErisaleenaantalVBO-ledendatmiddelseenabonnement
gebruikmaaktvanPararius.Ditzijnvoornamelijkdemake-
laarsdieveelhuurwoningen inportefeuillehebbenende
voordelenvanParariuskennen.Hetisbelangrijkdatookde
VBO-ledendienoggeengebruikmakenvanParariuskennis
makenmetdezevoordelen.

ENORMEgROEi
Het klinkt gek, gezien de huidige situatie in de woning-
markt,maardeafgelopentweejaarzijngeweldiggeweest
voorPararius.Wehebbeneenenormegroeidoorgemaakt.
Hetaantalabonneesisfenomenaalgestegen,mededank-
zij de situatie op de markt voor koopwoningen. Onze
bezoekersaantallenliggenrondde800.000permaanden
dat isongekendhoogvooreenwebsitemetalleenhuur-
aanbod.Wij zijn erg blijmet de samenwerkingmetVBO
Makelaarenwij zullenons stinkendebestdoenomdeze
samenwerking voor hen tot een groot succes te maken.
Ons team van accountmanagers en programmeurs staat
bekend om hun adequate aanpak waardoor vragen snel
worden beantwoord en Pararius staat garant voor veel
traffic en goede leads.Het is nu tijd voor alle VBO-leden
omditteervaren.”

AanalleVBO-leden,diegeengebruikmakenvaneenPararius-abonnement,wordtbinnenkorttweemaandengratistoegang

gebodentothetgrootsteplatformvoorhuurwoningeninNederland.Dezekennismakingsperiodemoetervoorzorgendat

zoveelmogelijkVBO-ledendekrachtvanParariuservarenalshetgaatomwoningverhuur.

vbomakelaarenpararius
hebbenelkaargevonden

ADVErTOrIAL
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etnameindeintensieveveehouderijen
indeglastuinbouwheeftdelaatste10à20
jaareenexplosievegroeiplaatsgevonden

inhetaantaleenheden.Enmomenteelzienwedie
schaalvergrotingookindemelkveehouderij.Natuurlijk
isschaalvergrotingookinanderebedrijfstakkendande
landbouweenveelvoorkomendverschijnsel.
Metechtereenbelangrijkverschil:defactor‘grond’
speeltindiebedrijfstakkenalsproductiefactor
nauwelijkseenrol.

Zonuendanwordtdevraaggesteldinhoeverre
schaalvergrotingeeneconomischenoodzaakis.Alswe
onzeconcurrentiepositieoppeilwillenhouden,kunnen
weechternietomschaalvergrotingheen.Deoverheid
weetdat:zijlietzichinhetverledendanookniet
onbetuigdalshetgingomstimuleringvaneenhogere
landbouwproductieen/of-export.Kleinschalige
bedrijvenwerdengestimuleerdomtegroeien.
Investeringsubsidieswerdenruimhartigverstrekt.
Ookzagenwerentesubsidies,WIR-premies,vervroegde
afschrijvingen,MiaenVamile.d.Mededoordie
verstrekkingenwerdschaalvergrotingeenbekendeen
succesvollekeuze.Deboerwerdmanageren
schaalvergrotingleiddetoteenanderebedrijfsvoering.
Demanagerregelt,registreert,neemt
investeringsbeslissingen,isverantwoordelijkvoorhet
personeelsbeleid,verhoogtzijneigenkennisenhuurt
specialistenin.

BoerofMkB’er?
Deondernemersindelandbouwlijkensteedsmeerop
ondernemersinhetMKB.Erontstaanandere(fiscale)

bedrijfsvormenen–mogelijkoptermijn–ookandere
waarderingsmethodieken.
Verbreding,diversificatieenverduurzamingkomen
steedsmeervoor.Eenaantallandbouwerskiestvoor
onorthodoxeoverlevingsstrategieën.Zozienwesteeds
meerboerenstreekeigenproductenverkopen;aldan
nietopbiologischebasis.Anderenleggenzichtoeop
recreatieennatuurbeheer.Maarvoorlopiglijktheter
nietopdatdezealternatievendevoornaamste
bedrijfsstrategieindelandbouwgaanvormen.

Hetzieternaaruitdatalleproductierechteninde
landbouwin2015zullenverdwijnen.Datleidtonver-
mijdelijktotnogmeerschaalvergroting.Metalle
gevolgenvoordekleinebedrijvendiedaardoorweinig
kansopoverlevenhebben.

Detrendsvandiversiteitengrootschaligheidstellen
ookeisenaandemakelaar/taxateur.Diezal–netals
zijnklanten–moetengroeienalshetgaatomkennis
enkunde.Ookhiergeldtintoenemendematedat
stilstandachteruitgangbetekent.DesectieAgrarisch
VastgoedvanVBOMakelaarisdanookzeeractiefop
hetgebiedvankennisvergrotingbijhaarleden.
Permanenteeducatieisimmersindezesectoreen
must,evenalscursussenopgrond-enfiscaalgebied.
Onzekennismoeteenmeerwaardebiedenvoorde
–ooksteedsbeteropgeleide–agrarischmanager.
Zohelpenwehem–ofhaar–omeengezonde
toekomsttegemoettegaan.

Aleenaantaljarenisschaalvergrotinghétmottovandeagrarischesector.Die

trendzetooknuonverminderddoor.Deveranderinginhetgebruikvande

productiefactorengrond,kapitaalenarbeidmoetleidentotlagereproductiekosten

enhogereopbrengsten.Specialisatieinéénbepaaldebedrijfstakisookaandeorde

vandedag.Opzichisdatnietsnieuws:hetvroegeregezinsbedrijfvandejaren80en

90vandevorigeeeuwwasookveelalgespecialiseerdineenvandebedrijfstakken

akkerbouw,intensieveveehouderij,melkveehouderijenglastuinbouw.

schaalvergrotingindelandbouw:onomkeerbaretrend
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COLUMN
AgrarischVastgoed

J.C.M.vanGestel,
bestuurslidsectie
AgrarischVastgoed
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WatvindtuvandeconclusiesvandeNMa?
“FundaiszobelangrijkvoorconsumentendatdeNVMdeeigenmakelaarsnietlangerzou
moetenvoortrekken.Ookvoordemakelaarsishetonverkoopbaardatermettweematen
wordtgemeten.Mededingingsregelszijnernietvoorniets.Hetiseenuitstekendesiteende
NVMheefterveelingeïnvesteerd.Maaralsdemededinginggeweldwordtaangedaan,isdat
inhetnadeelvandeconsument.DemededingingswetgevingendeNMazijnjuistdaarvoor
inhetlevengeroepen.Fundaheefteenzodominantepositiedatdeconsumentereigenlijk
nietomheenkan.Huizenkoperskrijgennueensoortverwrongenbeeldvanhetaanbod.En
verkopersworden bijna gedwongen ommet eenNVM-makelaar in zee te gaan.Dat kan
besteengoedemakelaarzijn,maaralsdemakelaarsvanVBOMakelaarenVastgoedPRO
hunaanbodopdezelfdemanierkunnenetaleren,wordtdeconcurrentieweleerlijker.Ook
Microsofthadopeengegevenmomentzo’ndominantepositiedatdeEuropeseCommissie
ingreep.Jekuntdanzeggen:‘dieboeteszijnnieteerlijk,wantzehebbendewereldeengroot
pleziergedaandooraldiesoftwaretemaken’.Maardeconsumentmoetwelkunnenkiezen.”

Ineenrecentecolumnzeiuongeveerhetzelfde.Watwarendereacties?
“Demeestemensenzijnhetmetonseens,maarerkwamenookreacties–metnamevan
deNVM-makelaars–diezeggen:‘datvalttochbestmee.Alsjeeenbeetjedoorscrolt,kom
jevanzelfbijhetaanbodvananderemakelaars.’Maardatbegrijp iknietgoed.Wantals
hettochniksuitmaakt,waaromdoejehetdan?Waaromzoujeeenbepaaldegroepdan
helemaalachteraanzetten?HetheeftveelwegvaneenhardloopwedstrijdwaardeNVM-
makelaarszichbijdestartstreepverzamelen,terwijl jeachteraanindevertenognetwat
VBO-ers enVastgoedPRO’ers kunt zien. Voor de consument zal die toegevoegdewaarde
strakstochmeermoetenbevattendandetoegangtoteenwebsite.Datheefttemakenmet
debekendheidmetdemarkt,metdelokalesituatieendatsoortzaken.Ikhoopnietdatde
NVM-makelaarszichdoordiegemakkelijketoegangtotFundaeenbeetjeinslaaplatensus-
sen.Wantdeconcurrentiestrijdzalalleenmaarverhevigen.Danhelpthetnietalsjegewend
benomachteroverteleunen.Iedereenzaldandieextrakilometersmoetenlopen.”

Watmoeternugebeuren?
“Dezemarktscanzalnietzomaarineenlaverdwijnen.AlsNVMenFundanietinactieko-
men,ishetonvermijdelijkdatereenvervolgkomt.DeNMazalietsmoetendoen.Blaffende
hondenmogenmisschiennietbijten,maardatgaatdenk iknietop voordeNMa.Maar
mochthetnodigzijn,zullenwijhendaartoezekeraansporen.”

Directeur Rob Mulder van de Vereniging Eigen Huis (VEH) schaart zich volledig

achterdeconclusiesvandeNMa.

ACTUEEL
MarktscanWoningmakelaardij
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RobMulder,directeurStrategieen
BelangenbehartigingVEH

vervolgopmarktscan
onvermijdelijk

Ook indenaaste toekomst zal Fundaonverslaanbaar zijn.Demarktdominantie is zo
sterkdatconcurrentenalleenindemargeeenrolkunnenspelen.DeNMaheeftinde
marktscanWoningmakelaardijonderzoekgedaannaardeconcurrentiedrukvanuitde

Dr. Rob J. Mulder (46) is sinds februari 2010 di-

recteur Strategie en Belangenbehartiging bij

Vereniging Eigen Huis (VEH). Hij is vanaf 2004

plaatsvervangendsecretarisvandeWetenschap-

pelijke Raad voor het Regeringsbeleid geweest.

Daarvoor was hij onder meer raadsadviseur van

deminister-presidenteneconomischadviseurop

hetMinisterievanBuitenlandseZaken.



WatvindtuvandemarktscanWoningmakelaardij?
“DemethodevanwerkenisvergelijkbaarmetdievandeEuropeseCommissie.Diemaakte
bijvoorbeeldin2007eenmarktscanvandeenergiesector.Metalsresultaatdatdebeheer-
dersvannetwerkeneenaantaljarenlaterverplichtzijnomdatnetwerkopentestellenvoor
leveranciers vanenergie.DatwerktbeterdandatdeNMaopbasis vaneenklachtmoet
gaanhandelen.HetvoordeelisdatdeNManueenduidelijkbeeldheeftoverdemakelaars-
marktenhoedezeinelkaarsteekt.Deconclusiesvandemarktscanzijnscherpenduidelijk
geformuleerd.Niet-NVM-makelaarshebbensinds2009toegangtotFunda,maarerisgeen
sprake van een gelijke behandeling. NVM-makelaars hebben een voorkeurspositie. Niet-
NVM-makelaarsondervindendaarnadeelvan.”

HetisnognietduidelijkofdeNMabereidisdaareenvervolgaantegeven.Hoemoethetnu
verder?
“DeNMazaluiteraardeenafwegingmoetenmaken.Maardeconclusiesindescanzijndui-
delijk.DeNMabeveeltzelfsaanomFundaopafstandvandeNVMtezetten.Dereactievan
deNVMvindikheelbegrijpelijk.Zijhebbeneringeïnvesteerd.Waaromzoudenzetoege-
ven?Zogaathetmeestalinditsoortprocessen.Debetrokkenenzeggenineersteinstantie:
wezijnheternietmeeeensofjulliezienhetallemaalveeltezwaarin.MaardeNMakan
het,vindikzelf,hierbijnietlaten.OfdeNMazegtrichtingNVM:ditzijndebevindingenvan
onsonderzoekenerzaldusietsmoetengebeuren.Enalsjulliehelemaalniksdoen,dankun-
nenweeenechtonderzoekgaaninstellen.Endatgaatverderdaneenmarktverkenning.Ze
zoudenzelfsbijdeNVMeeninvalkunnendoen.”

Heefthetookzinalsmakelaarseenklachtindienen?
“Datkanheeleenvoudig,zekeropbasisvandezemarktscan.Zehoevennietmeertedoen
danhunervaringoppapiertezetten.Mijnwoningaanbodwordtminderpreferentbehan-
deld,enzovoort.Maarzo’nonderzoek instellen, isvoordeNMabestweleenheelgedoe.
Daarzijnzezoeenpaarmaandenmeebezig.Maaralserlatenwezeggendekomendezes
maandennietsgebeurt,zouikalsbelanghebbendezekerietsgaandoen. Ikzoudaarniet
meeblijvenwachten.MaarikkanmeeerlijkgezegdmoeilijkvoorstellendatdeNManadeze
marktscanhelemaalnietszoudoen.Hetlijktmedatzeopzijnminstingesprekzullengaan
metNVMenFunda.Enwaarschijnlijkiseralzo’ngesprekgaande.Alserovereenstemming
komt,isdaarmeedezaakaf.”■
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De conclusies van de Marktscan Makelaardij zijn volgens Prof. dr. Jean-Paul van

MarissingzoduidelijkdatNVMenFundauiteindelijktochoverstagzullengaan.

Hoogleraarmededingingsrecht
Jean-PaulvanMarissing

nmakanhethierniet
bijlaten

vraag-enaanbodzijdevandezemarktendeinvloedvanwoningsitesopdeconcurrentie
tussenmakelaars. De NMa stelt dat alle makelaars die Funda toelaat, op eenzelfde
maniermoetenwordenbehandeld.Devraagisnu:zaldatookgaangebeuren?

Prof.dr. Jean-PaulvanMarissing,hoogleraaraan

Webster University (grootste Graduate Business

SchoolindeVS)teLeiden,geldtalseenautoriteit

ophetgebiedvan(Europees)mededingingsrecht.

Hij publiceerde onder meer het Praktijkboek

Mededingingsrecht(2009)en‘DeNMainactie:de

praktijkvandeNederlandseMededingingsautori-

teit’(2001).

Tekst:RobertvanTil
Beeld:BerndBohm,Webster
University



e karakteristieke Limburgse tongval is bij Tim
Schaap ver te zoeken. “We wonen inmiddels 10
jaarinMaastricht.WeverhuisdenvanuithetGooi

omdat ik voor een internationaal telecomconcern ging
werken.In2003stapteikovernaardewoningmakelaardij,
in eerste instantie als zelfstandige onder de paraplu van
een wereldwijde franchiseorganisatie. Ondanks succes-
volle jaren lonkte het runnen van een geheel zelfstandig
kantoor: eigen identiteit, niet meer hoeven te werken
binneneenconstellatiewaaranderenalvanallesvoor je
bepaald hebben. Die sprong waagde ik in 2008. Ik koos
voor een franchiseformule waarbij er diverse makelaars

ondermijn bedrijfsnaam actiefwaren. De crisis flootme
terug.Hetwasallemaalteomslachtig,teveelformuleen
teweinigtijdvoorhetdirectecontactmetdeklant,teveel
bezigmetbijzaken.Dusging ik ‘backtothebasics’.Weer
terugnaardekern:“watwildeklantenhoesluit ikmijn
dienstverleningdaarhetbestopaan?”

suRFENOPHETiNTERNET
“De core business van een makelaar is naar mijn idee:
mensen enthousiast maken. Iets bij ze losmaken. Dat is
debasisgedachteachteralleswatikdoe.Datbetekentdat
ikmezogoedmogelijk inleef inenverbindmetdeklant.

Opvier-vier2008startteTimSchaapinMaastrichtmetTIMVastgoed.Hijkoosjuistdiedatum,omdestart

vanzijnondernemingte‘vieren’.Maardeslingerskondenkortdaarnaweerevenindekast.Decrisisbarsttein

vollehevigheidlos.Hetwerdbijsturen,destrategieaanscherpen.ENDUS:terugnaardecorebusiness:‘Wonen

weerleukmaken.’

MAkELAArVANDEMAAND
TIMVastgoed

“meerklantwaarde
danwoningwaarde”
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stratie worden gedeeltelijk uitbesteed aan een partner.”
Eénvandiepartners is zowel letterlijkals figuurlijkTim’s
partner: zijn vrouw Fynanda. Zij ondersteunt op kantoor
maar is daarnaast ook als zelfstandigondernemer actief:
zijverzorgtdeverkoopstylingenfotografievanondermeer
hetaanbodbij TIMVastgoed.Daardoor isdewoningpre-
sentatieaanmerkelijkverbeterdenzijnkandidatensneller
enthousiastomtekomenkijken.

Enzozijnermeergoedeideeënmettoegevoegdewaarde,
bijvoorbeeld de ‘HuisZorg bij TIM’. Ook daarbij werken
we samen met andere vakmensen: schilders, timmerlie-
den,tuiniers,schoorsteenvegers,noemmaarop.Hiermee
bieden we mensen op maandelijkse contractbasis een
compleet zorgpakket, gericht op het huis. Jaarlijkswordt
jeschoorsteengeveegd.Houtwerkwordtperiodiekonder-
houdenetc.Kortom,jeweetzekerdatjehuisintop-condi-
tieblijft.Zonderdatjezelfergensomkijkennaarhebt.Bij-
voorbeeldvoorouderenisdateengeweldigeextraservice,
waardoorzelanger inhunwoningkunnenblijvenwonen
en uiteindelijk voor ons kiezen als ze hun woning gaan
verkopen.Ookvoor(potentiële)kopersisditinteressant.Je
kooptietswatvervolgensookz’nwaardeblijftbehouden,
zonder de rompslomp van het onderhouden. Dat vind ik
nou makelaardij-van-de-toekomst. Steeds meer denken
vanuitdat soort concepten. Samenmetanderenmeer te
biedenhebben,waardoorhetwonenweerleukwordt.”■

Tekst: HenkdeKleine
Beeld: TIMVastgoed

Zowordenallemarketingproductenendienstenopmaat
aangeboden,aangepastaanhetobjectenaandewensen
enmogelijkhedenvandeklant.Opallemogelijkemanie-
ren‘TopofMind’blijven.Daaromhebikheelveelenergie
gestoken in onder meer mijn online presentatie. Om te
beginnen zocht ik een huisstijl die anders-dan-anders is,
onderscheidendenuitnodigend.

Vervolgens zie je op onze website niet alleen maar hui-
zenennogeenshuizen. Je zietookTwitterfeeds, actueel
nieuwsuitdesectorenhetwerkgebied,koppelingenmet
socialemediaalsFacebookenLinkedIn.Sitetrafficgenereer
ikmetGoogleAdWordsenikstuursteedsbijopbasisvan
Google Analytics. In deze tijden heb je meer nodig dan
alleen een raampresentatie in de winkelstraat. Je moet
werkenaaneenA1-locatieop internet,wantdaar zoeken
dekopersenverkopersvannu.”

iNzOOMEN
TimSchaapgelooftheiligindestrategievaninzoomenen
fijnmazige dienstverlening. “Als makelaar kun je feitelijk
tweedingendoen:jewerkgebiedzogrootmogelijkmaken,
òfjuistheelgoedrichten.Dateersteziejenaarmijnsmaak
nogtevaak.Ikhoudernietvanomklantentelokkenenop-
drachtentevergarendoorhunhuistegeneentehoge-en
dusonverkoopbare-prijsindemarkttezetten.

Ikbenaderhetwezenlijkanders.Zodoeikbijvoorbeeldaan
wijkspecialisatie. Ikweetvrijwelallesvaneenwerkgebied
waarin zo’n 3.000 woningen staan. Ik zoek het liever in
dedieptedan indebreedte.Eenandervoorbeeld.Hier in
Zuid-Limburgzijnveelvandiemooietraditionelevakwerk-
huizen.Datvereistspecialetaxatie-expertise,dusdatheb
ikopgepakt.Iklanceerspeciaalvoordatproducteerdaags
een nieuwe website. Nog een voorbeeld. We hebben in
Zuid-Limburgrelatiefveelexpats.Voorhenkanenwilikals
makelaarveelmeerbetekenen.Ermoetvoorhenveelmeer
geregeldwordendanalleenhetaankopenvaneenwoning,
denkaaninschrijvenbijdegemeente,scholenensportver-
enigingen, ook datmaakt deel uit van onze aankoop- en
verkoopbemiddeling. Ik bied dus bij een woning ook de
sociale integratie. Buitende kaders denken.Datmoet en
doeiknumeerdanooit.”

NiEuWENETWERkEN
“Demakelaar-van-de-toekomst”,zoverwachtTimSchaap,
“werktveelmeeralsonderdeelvangroterenetwerken,een
socialeecologie.Nietmeeralleszelfwillendoen.Maarwel:
andere specialisten opzoeken. En samenmeer te bieden
hebben.Waaromzouikmijnenergiestekeninhetopstel-
len van een contract als iemand mij dat specifieke deel
uithanden kan nemen? Ook de boekhouding en admini-

dEMakELaaR3.0

• Concretetoegevoegde
waardeleveren;

• Goedeonlinepresentatieen
vindbaarheid;

• MaakgebruikvanGoogle
Adwordsen–Analytics;

• Fijnmazigedienstverlening;
• Meerbiedendanalleende

stenen;
• Zoekanderespecialistenop

ommeesamentewerken.

“Demakelaar-van-de-toekomstwerktveelmeeralsonderdeel
vangroterenetwerken.Nietalleszelfwillendoenmaar

samenwerkingmetanderespecialistenopzoeken”



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.
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ezijnheterovereens:zodrakoopstarters
gaankopen,dantrektdewoningmarkt
weeraan.DatkomtomdatNederlandeen

doorstroommarktis,destarterkoopteengoedkope
woningendatgeeftruimteaanhethuishoudenindie
goedkopewoningomeenduurderewoningtekopen.
Enzoontstaateenverhuisketen.Starterszijndaarin
essentieel.Zijzorgenervoordatdeverhuisketenop
gangkomt.Vandaardatwoningmarktbeleidvaak
gerichtisopdestarterendoorstroming.Nietinonze
buurlanden;zowelinBelgiëalsinDuitslandkooptmen
slechtseenmaalinhetleveneenhuis.Wijzijnechter
doorstromers.

DeNHGiseeninstrumentomNieuwkomersopde
koopwoningmarktteondersteunen.Tenminste,dat
washetvroeger,maardatisnunietmeerzo.DeN
staatvoorNationaalennietvoorNieuwkomer,volgens
MinisterSpies.Datstandpuntverdedigdezijeindmei
tijdenshetvragenuurtjeindeTweedeKamernadathet
WaarborgfondsEigenWoningen(WEW)eenproefbal-
lonnetjehadopgelaten.WEWwildeweerterugnaar
haarbestaansgrondengarantiesverstrekkenvoor
‘mensenmeteenlaaginkomendievoorheteersteen
huiskopen’.LiesbethSpiesbleekonaangenaamverrast
enpriktehetballonnetjedoor.Datgingmeteenflinke
knal;zestondnietalleen.Zenoemdedeplannen‘ontij-
digenonverstandig’.VVDbleekvoorbredestaatssteun
tezijnendePvdAvoorbevorderingvandebezitsvor-
mingvoorlagereinkomensgroepen.Maarhetisduide-
lijkdatmeteenmarktaandeelvan70%ditsociale
argumentnietmeeropgaat.

MaarerismeeraandehandmetdeNHG.Hetgaran-
tiebedragvoorkoopwoningenstijgtspectaculairvan

98miljardin2008naar141miljardeuroeind2011.
DaartegenoverstaateenWEW-buffervan730miljoen
omverliezenoptevangen,slechts0,5%vandegega-
randeerdehypotheekschuld.TegelijkertijdstaathetRijk
voor88miljardeurogarantvoorhuurwoningen.Opge-
telddus229miljardeurooverheidsgaranties.Omde
enormiteitvanhetbedragaantegeven:deNeder-
landsegarantiestellinginhetzoheftigbediscussieerde
Europesenoodfonds(ESFS)bedraagtslechts98miljard
euro.Doordergelijkegarantieslooptdeoverheideen
aanzienlijkbudgettairrisicodatgevolgenkanhebben
voordeprimabudgettairereputatievanNederlandop
financiëlemarkten.Hetisgoedomdegegarandeerde
overheidsgarantiesterugtedringen.

HetideeomNHGteverstrekkenvoorkoopstartersmet
eenlaaginkomenheeftmijnsteun.EnWEWwilde
meer,namelijkhypothekengaranderenmeteenLTV
van106%,6%meerdaninhetLenteakkoordisafge-
sproken.Datisgoedvoordewoningmarkt,wantdie
moethetjuisthebbenvaneenextraondersteuning
vanNieuwkomerstenopzichtevandoorstromers.Blijk-
baarheeftdemarkteenextrasteuntjeinderugnodig.
DeoverheidmoetNHGgerichtinzettendaarwaarde
markthetnietzelfkanoplossen.

DeNHGisbedoeldvoormensenmeteenlaaginkomendiedefinancieringvaneen

woningnietrondkrijgen:zonderNHGgeeneigenwoning.Echter,opditmoment

wordt70%vandenieuwehypothekentot3,5tonmetbehulpvandezestaatsgarantie

verstrekt.Ditgeeftaandatveelmensengebruikmakenvanstaatssteunterwijl

deregelinghiervoornietbedoeldis.HetisjammerdatMinisterSpiesnietsvan

hervormingenwilweten.

COLUMN
RabobankNederland

PauldeVries,
seniorwoningmarkteconoom

KennisenEconomischOnderzoek
RabobankNederland

deNvanNHG

W
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verenigingeigenhuis,amersfoort
Het kantoorpand van VEH is ontworpen door Van Veersen
Architecteur. De bouw werd begeleid door bbn adviseurs.
Hetgebouwkenmerkt zichdoordemarkantewitteverticale
gevelpartijen.De bouw is in twee delen tot stand gekomen.
Het vierkante witte hoofdgebouw is opgeleverd in 1993.
Het met rode baksteen opgetrokken bijgebouw is in 2003
opgeleverd.Debeidegebouwenwordenverbondenmeteen
luchtbrug. Totaal is er een kantooroppervlakte van9.328m2.
Deuittweelagenbestaandeopenbetonnenparkeerbakbiedt
ruimteaan159parkeerplekken.

VerenigingEigenHuiskomtopvoordebelangenvaniedereen
die een eigen woning bezit. Dat doet zij enerzijds door een
voortdurendelobbybijoverhedenenmarktpartijenomzaken
voor eigenwoningbezitters goed te regelen en anderzijds
doorrelevantedienstenenproductenaantebiedenaanhaar
690.000leden.

Intotaalwerkencirca200mensenbijdeVereniging,waaronder
60 telefonische adviseurs (juridisch, bouwkundig, fiscaal en
financieel). Daarnaast zijn er 140 aangesloten bouwkundige
adviseurs.

achterdevoorkant



oals de bedrijfsnaam al doet vermoeden, is
Onderhands.nl actief in de onderhandse verkoop
vanwoningeneniszijgespecialiseerdinhetzoge-

naamdepre-executietraject.

dEdOELsTELLiNg:
Het voorkomen van verkoop vanwoningenmiddels exe-
cutieveilingen en het realiseren van een spoedige (on-
derhandse) verkoop tegeneengunstige verkoopprijsmet
maximalebeperkingvan financiële schadevoor zowelde
huiseigenaaralsdehypotheekverstrekker.

Haverkamp en Van der Meyde kiezen bewust voor het
verkopen van woningen onder reguliere markt- en ver-
koopomstandigheden,ennietviabijvoorbeeldeenonline
(pre-)executieveiling. Een consument koopt een woning
doorgaansnietonlineofopeenexecutieveilinginaanwe-
zigheidvanhandelarenenprofessionals.

Woningen worden optimaal gepresenteerd met behulp
vanuitnodigende foto’s enpakkendeaanbiedingsteksten
enerzijnruimebezichtigingsmogelijkheden.Ookishetbij
verkoopvaneenwoningviaOnderhands.nlmogelijkvoor
kopersomeenreëleleveringstermijnovereentekomenen
kanerbijvoorbeeldwordenaangekochtondervoorbehoud
vanfinanciering.

Depraktijkwijstuitdatdebovenstaandewerkwijze leidt
tot een aanzienlijk hogere verkoopopbrengst dan bij ver-
koopmiddels(pre-)executieveilingen.Deredenenhiervoor
zijn talrijk. Als één van de belangrijkste en vaak onder-
belichte reden noemen Haverkamp en Van der Meyde
het emotionele aspect bij zowel kopers als de betrokken
huiseigenaren.

Eenwoningaankopeniseencomplexeenbeladengebeur-
tenis,zekerindezetijd.Kandidaatkoperszijndanookerg
terughoudendwatbetrefthetaankopenvaneenwoning
op een (pre-)executieveiling.Daarnaast spelendebetrok-
kenhuiseigenarenindeonderhandseverkoopeencruciale
rol. Zonder hun medewerking wordt de verkoop ernstig
bemoeilijkt,watonherroepelijkzalresulterenineentegen-
vallendeopbrengstbijverkoop.

Onderhands.nl biedt afdelingen Bijzonder Beheer een to-
taaloplossingvooronderhandseverkoopinhetpre-execu-
tietraject.Dankzijintensievesamenwerkingmetledenvan
VBOMakelaarwordteen landelijkedekkingenmaximale
deskundigheidgegarandeerd.

De website van Onderhands.nl is zorgvuldig geoptimali-
seerdvoorGoogleenisdeenigewebsiteinNederlandwaar
het pre-executie woningaanbod samenkomt. Makelaars
kunnenookrechtstreekshunactuelepre-executiewoning-
aanbodopdewebsiteplaatsenvanOnderhands.nl tegen
aantrekkelijkecondities.

BardHaverkampenPietervanderMeydevertellenugraag
meeroverdedienstverleningvanOnderhands.nl.

Onderhands.nliseeninitiatiefvanPietervanderMeydeenBardHaverkamp,beidesinds2005

alsmakelaaropererendinderegioAmsterdam.Zijhebbeneenlandelijkopererendemakelaars-

organisatiedieisaangeslotenbijVBOMakelaar.

onderhands.nl
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V.l.n.r.PietervanderMeydeenBardHaverkamp
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1eGoudsbloemdwarsstraat15A-2
1015JVAmsterdam
Telefoon: 020–7770053
Fax: 020–3642622
E-mail: info@onderhands.nl
Internet: www.onderhands.nl



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. 


