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Net zoals u zijn wij specialist. Al ruim 25 jaar zijn wij onafhankelijk makelaar 

in aansprakelijkheidsverzekeringen. Hierdoor kunnen wij u een optimale 

bescherming van de continuïteit van uw bedrijf bieden, zodat u kunt 

blijven doen waar u goed in bent: makelen.
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Al ruim 25 jaar zijn wij makelaar in (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeringen.

Hierdoor hebben wij veel ervaring opgebouwd en kunnen wij u een 

optimale bescherming van de continuïteit van uw bedrijf garanderen.

En u kunt ondertussen blijven doen waar u goed in bent.
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WoononderzoekNederland2012

Consumentenvertrouwen,seizoengecorrigeerd

Blokloodsthuurverhogingdoorsenaat

Vanderuim7,1miljoenhuishoudensdiein2012eenzelfstandigewoningwoonden,
was59%eigenaar-bewoner.Bijna2,6miljoenhuishoudenshurenin2012eenwo-
ningmeteenhuuronderdeliberalisatiegrens. Inditsegmenthuurt82%eenwo-
ningvaneenwoningcorporatie,18%huurtvanparticulieren.Degemiddeldebruto
woonuitgavenvandezelaatstewoningenzijngemiddeld30europermaandlager
danvaneencorporatiewoning.Ruim335.000huishoudenshureneenwoninginde
vrijesector.Zijhebbenmet850europermaandgemiddelddehoogstewoonlasten.
Ookvergelekenmetkoperszijnzijhetduurstuit.Koperswonengemiddeldineen
duurderhuismaarbetalendaargemiddeld80europermaandmindervoor.

Aantalverkochtewoningenfebruari2013
Februari2013–7.897
Daling1,2%t.o.v.februari2012–7.805
Stijging26,2%t.o.v.januari2012-6.260.

Woningtypen
Stijgingtussenwoningent.o.v.februari2012–4,1%
Dalingvrijstaandewoningent.o.v.februari2012–15,9%
Stijgingappartementent.o.v.januari2013–18,8%
Stijgingvrijstaandewoningent.o.v.januari2013–34,9%.

Aantalgeregistreerdehypotheken
Februari2013–12.733
Daling10,1%t.o.v.februari2012–14.168
Stijging20,7%t.o.v.januari2013–10.550.

Aantalexecutieveilingen
Februari2013–122
Daling26,9%t.o.v.februari2012–167.

Bron:Kadaster

BrutowoonuitgavenenWOZ-waardeperverhuurderscategorie,2012

Aantalhuishoudens 2.114.900 455.000 335.100 4.235.800
Gem.WOZ-waarde(euro) 156.300 199.300 230.600 288.400
Brutowoonuitgaven(euro) 450 420 850 777

Bron:CBS/BZK

VrijesectorGereguleerdehuurwoning

Verhuurdoor
corporatie

Verhuurdoor
particulieren

Koopwoning

De Eerste Kamer heeft ingestemdmet de inkomensafhankelijke huurverhoging,
waarmeehetkabinethetscheefwonenwiltegengaan.37EersteKamerledenstem-
denmethetplan in, 36stemden tegen.Dehuurverhoging isookbedoeldomde
verhuurderseenheffingaandeschatkisttelatenbetalenvan1,75miljardeuro.
Het wetsvoorstel Huurverhoging op grond van inkomen beoogt vooral de door-
stroming op de gereguleerde huurmarkt te bevorderen door huurders, naarmate
huninkomenhogeris,meteenhogerehuurverhogingteconfronteren.Zogaande
hurenvoormensenmeteeninkomentot33.614euromaximaal4%(metinbegrip
van inflatie van2,5%)omhoog, voor inkomens tussen33.614euroen43.000met
4,5%en voor de inkomensdaarbovenmet6,5%.Demaximalehuurstijginggeldt
alleenvoordegereguleerdehuursector.Voordegeliberaliseerdesectorgeldtgeen
maximalehuurgrens.

Het zou moeten lukken om institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en
verzekeraars,eengrotereroltegevenbijhetfinancierenvanhypotheken.Totdie

conclusie komtKees vanDijkhuizendie inopdracht van
minister Stef Blok vanWonenmet de financiële sector
overlegde. Van Dijkhuizen, vicevoorzitter van de bank
NIBCenvoormaligthesaurier-generaalvanhetministerie
vanFinanciën,adviseerteenwerkgroepopterichtenom
verdertepraten.

De pensioenfondsen kunnen een rol spelen in het vlot-
trekken van de vastgelopen huizenmarkt en het herstel
vandebouwsector.Hetminstrisicovolledeelvandehy-
potheekportefeuille – de zogeheten NHG-hypotheken –
zouden aan een nationale instelling moeten worden
overgedragen.Diekandanobligatiesplaatsenopdekapi-
taalmarktmeteenoverheidsgarantiedievervolgensvoor
pensioenfondsen aantrekkelijk worden. Banken kunnen
zohunhypothekenmakkelijkengoedkoperfinancieren.

DeelnemersvanpensioenfondsABPzijnvooralsnogscep-
tischoverdeplannenompensioenfondsentebetrekken
bijdefinancieringvanhypotheken.

Rolpensioenfondsbijverstrekkenhypotheek
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NudewoningmarktishervormdenhetWoonakkoorddenieuwekoersvoorde

woningmarktbepaalt,komthetallemaalgoed.MinisterBlokgeeftzichzelfindebrief

aandetijdelijkecommissieHuizenprijzenzelfseencomplimentjevoorde‘historische

hervormingvandewoningmarkt’.ZowelhetCPBalsDNBvoorzieteenstabilisatie

opdewoningmarktmeteenvoorzichtigherstelin2014.EnzelfshetIMFgafeen

goedkeurendknikje;deprijsdalingenverlopenordentelijk.Nudeconsumentnog.
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NONONSENSE

EdHamming
VoorzitterVBOMakelaar

M aarikvraagu:wordtdewoningmarkther-
vormdofisministerBlokbezigmethetop
ordebrengenvan’sRijksbalansendievan

debanken?Annuïtairoflineairaflossenvoortoetreders,
eenverhuurderheffing;tweevoorbeeldenwaarbijhet
interessantishetgeldtevolgen.Komtditteruginde
woningmarkt?Waarommoetenweopeensallemaal
aflossen?Jekuntjeafvragenofdithetjuistemomentis
omhetdeconsumentmoeilijkertemakeneenwoning
tekopen.Enisditdandehervormingdiedewoning-
marktvoordecenniagoedmoetlatenfunctioneren?

Natuurlijk,iedereenisheterovereensdatbankenhun
buffersmoetenverhogen.Endestaatsschuldnaar
benedenmoet.Maarwatdoetdatnumetdewoning-
markt?NederlandheeftnogsteedszijntripleAstatus.
Onzebankenzijnnietomgevallen.Maardewoning-
marktisnogsteedsnietaangetrokken;eenbelangrijke
oorzaakdaarvanligtinhetconsumentenvertrouwen,
deaangescherpteleencapaciteitendemoeizamehypo-
theekverstrekking.Onzebankenhebbenmoeitegeldte
vergarenopdeinternationalekapitaalmarkt.DeNeder-
landsehypotheekpakketjes–voorheenzeerpopulair–
zijneenstukminderaantrekkelijkgeworden,zekernu
deprijzenzozijngedaald.VolgensBlokgloorterlicht
aanheteindvandetunnelnuwemetzijnallengaan
aflossen.Maarscheptditvoldoendevertrouwenbijde
internationalekapitaalmarkt?Hoekijktmendaarnaar
demaatregelenvoordewoningmarkt?Oftewel,hoe
schattenzijderisico’svoorkapitaalverstrekkingin?

Alszijerweeringeloven,danlijkthetplanvoordepen-
sioenfondsenmosterdnaardemaaltijd.Debanken

kunnenweermaatwerkleverenbijhypotheekverstrek-
kingeneenrestschuldmeefinancieren.Enderente
zouflinkomlaagkunnen.Maarvoorlopighebbenwe
datpensioenplanbroodnodigeninNederlandligtde
hypotheekrenteruim1%hogerdanindeonsomrin-
gendelanden.VerenigingEigenHuisvolgtditproces
alwatlangerenwerdonlangsdoorhetCPBbeves-
tigdinhunbevindingen.Oké,inmiddelsverlaagtde
enenadeanderebankmondjesmaathaarrentetarie-
ven.Dezeverlagingscheelteenslokopeenborrelin
deportemonneevandewoonconsument:zo’n70euro
permaandvooreenhypotheekvantweeton.Eenlicht-
puntje!Ikhoopdathetgenoegisomdewoningmarkt
weeropgangtetrekken.

Maarvoorlopigishetvertrouwenvandeconsument
noglangniethersteld.Voorlopigzieikdebankennog
nietstructureelmeewerkenaanherstel.Entussende
woningmarktvanhetslothalenenstructureelhervor-
menloerteenenorme‘gap’.Zolangvraagenaanbod
nietopelkaarzijnafgestemd,zolangdegrondprijzen
veeltehoogzijn,zolangkopenenhurennietgelijk-
waardigzijn,zolangisdewoningmarktniethervormd.
Pasalsdehuur-enkoopmarktechtgoedopelkaarzijn
afgestemd,dankanBlokzichzelfmetrechteenklopje
opdeschoudergevenomdatersprakeisvan‘eenhisto-
rischehervormingvandewoningmarkt’.

isditnouhervormen?
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ACTUEEL|Nieuwbouw

fscheid nemen doe je in feite altijd op het ver-
keerdemoment,maar ikvindechtdaternueen
nieuwegeneratieaanhetroermoetkomen”,zegt

hij.“Opditmomentzittenwe,zoalsbekend,meteengroot
probleemindebouwsector.HetakkoorddatministerBlok
op13februarisloot,geeftzekernietdegarantiedathetnu
beterzalgaan.Maarerzijnweldegelijkpositievepunten.
Debtw-verlagingoponderhoudswerkbijvoorbeeld.Diezal
de bouw zeker eenbehoorlijke stimulans geven.Ookhet
revolverende investeringsfonds voor energiebesparende
maatregelen (150 miljoen) is een goede maatregel. Bou-
wendNederlandisallangeenpleitbezorgervanzo’nfonds.
Simpelwegomdathetgoedisvoorhuurderseneigenaren
(die daardoor een lagere energierekening betalen), maar
ookvoordebouwsector.Het levertveelwerkgelegenheid
op,endatisgoedvoordeeconomie.Ookdeverruimingvan
deStartersleningeniseengoedinitiatief.Daarmeekrijgen

destartersmeerruimte,endatkaneenstimulanszijnvoor
meerverhuisbewegingen.”
DusBrinkmanisblijmethetakkoord?Totopzekerehoog-
te,zoblijkt.“Deverhuurderheffingiseenlastigpunt.Dieis
danwelwatverlaagd,maar 1,7miljard isnogsteedsveel
geld.Helaaszietdeoverheiddewoningmarktnogsteeds
alseenmelkkoe.Hetzouveelbeterzijnalsdewoningcor-
poraties (40%vanonzeomzetwordtdoorde corporaties
gegenereerd!) dat bedrag konden investeren in het bou-
wenenrenoverenvanhunwoningbezit.”

INVEsTERENINENERGIEBEsPARING
BrinkmanheeftindejarendathijvoorzitterwasvanBou-
wend Nederland, talloze ontmoetingen gehad met alle
betrokkenen in de bouw- en infrasector. “Al die partijen
hebbeneengemeenschappelijkbelang”,zegthij.“Decon-
sumentwileengoedewoning;ondernemerswillengoede

“De wereld zal er voor mij na medio dit jaar heel anders uitzien. In die zin wordt 2013 ook voor mij een

ommekeer.” Dat schrijft Elco Brinkman in BouwendNL, het ledenmagazine van Bouwend Nederland. Maar

liefst18jaarwashijvoorzittervandezeverenigingvanbouw-eninfrabedrijven.Metca.4.500aangesloten

bouwbedrijvenisBouwendNederlanddegrootsteondernemersorganisatieindebouw.Brinkmandraagtper

1 julia.s.devoorzittershameroveraanMaximeVerhagen.Hijhooptdatookvoordebouwwereld2013het

jaarvandeommekeerwordt;hetjaarwaarinmeerstabiliteitwordtbereiktophetgebiedvandebouw–en

daarmeevandeheleNederlandseeconomie.Datzalzijnafscheidextraglansgeven.WesprekenBrinkman

daagsnadebekendmakingvanhetakkoordvoordewoningmarktendebouwsector,datministerStefBlok

slootmetD66,CUenSGP.

A“

elcobrinkman:
“helaaszietdeoverheid

Op1julidraagtdevoorzittervanBouwendNederlandde
voorzittershameroveraanMaximeVerhagen

dewoningmarktnog
altijdalseenmelkkoe”
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bedrijfs- en kantoorgebouwen, en bouwbedrijven willen
bouwen.Jezietnuwatergebeurtalsdatprocesnietgoed
verloopt. Er zijn inmiddels60.000mensen indeze sector
ontslagen. Per maand komen er 4.500 bij. Dat is desas-
treus voor diemensen,maar het is ook heel slecht voor
deeconomie,waarvandebouweenessentieelonderdeel
is. Demaatregelen die genoemd zijn in het net gesloten
woonakkoord,gevenhelaasteweinigsoelaas:deproduc-
tieverhogingistegering.”
Geldtdatdanwelvoorhetenergiefonds?Hoereëel isde
aanname van Blok c.s. dat private partijen zullen bijdra-
gen aande benodigdemiddelen voor energiebesparende
maatregelen? Op die manier zou het fonds maar liefst
moeten groeien tot 600miljoen euro. “Die kans lijktme
heel reëel”, zegt Brinkman. “Door de btw-verlaging zul-
len eigenaren worden gestimuleerd om te investeren in
energiebesparing.Zijkiezenidealitervooreencombinatie
vanonderhoudenenergiemaatregelen.Danhebjealeen
groep‘investeerders’tepakken.
Daarnaast zijn er deprovincies die veel geldhebben ver-
diend met de verkoop van energiemaatschappijen. Zij
willen die gelden graag inzetten voor energiebesparing.

Envergeetnietdaterveelinvesteerderszijndieinteresse
hebbeninvastgoed.Hetisnatuurlijkeenrendabeleinves-
tering.”

WONINGTEKORT
“Wij pleiten al vele jaren voor het realiseren van méér
nieuwbouwwoningen. Dat is door diverse partijen al die
tijdalseen ‘bouwerspraatje’gezien,maarde tijdheeft–
helaas–onsgelijkbewezen:inveeldelenvanonslandis
een groot woningtekort. Natuurlijk vindenwij renovatie
van woningen en wooncomplexen ook heel belangrijk.
Renovatie heeft grote voordelen, want je kunt daarmee
eenstukmaatwerkleveren.Maarjelosthetwoningtekort
ernietmeeop;zekernietnuertienduizendenwoningen
per jaar teweinigworden gebouwd. Datmoet op korte
termijnveranderen,endeoverheidmoetdaarinhetvoor-
touwnemen.”
Vooreenaantalcomplexenissloopdeenigemogelijkheid,
vindtdevoorzitter.“Wehebbenongeveer3,2miljoenwo-
ningenuitdejaren50en60.Diezijntekleinenzekampen
metallerleiproblemenopfysiekensociaalvlak.”
Brinkmansteltvastdatdefinancieringsruimteveelteklein
is. “Nederlanders horen steeds dat zemoeten investeren
in energiebesparing en onderhoud. Maar hoeveel moge-
lijkhedenhebbenwenog?Debelastingtarievengaanniet
bepaald omlaag, zoals we allemaal weten. Je kunt toch
nietvanmensenverwachtendatzegaaninvesterenalsze
steedsmindertebestedenhebben?”
Hij geeft als voorbeeld de verhoging van de onroerende-
zaakbelasting. “De waarde van de woningen is fors ge-
daald,maardeWOZgaatomhoog;simpelwegdoordatde
gemeenteshogeretarievenhebbenvastgesteld.Datklopt
natuurlijkniet,maarhetbewijstweerdiemelkkoe-theorie.”

GEMEENTEENGRONdKOsTEN
“Gemeenten zouden hun grondprijzen drastisch moeten
verlagen.Datkanwel10%goedkoper,endatzoubeteke-
nendateenwoningvan200.000euromaar192.000euro
gaatkosten. Jekunt tochnietvolhoudendateenhuizen-
koper écht zo veel geldmoet betalen voor eenpostzegel
grond?Engemeentenkrijgentochechtnietmeerdeprijs
diezevoordiekavelsingedachtenhadden.”
Maarhoemoetdatalsgemeententochalwordengekort
door de rijksoverheid? “Zo ongeveer alle uitgaven vande
gemeenten zijn ‘heilig’ verklaard. Nergens mag aan ge-
torndworden,maaralsermindergeldbinnenkomt,zulje
tochechtdeuitgavenmoetenverlagen.
Hetisevenwennenmaarwemoetenveelmeerzelfgaan
aanpakken.Wezijnweleenbeetjeverwendgeraaktinde
loopder jaren.Allemogelijkevoorzieningenmoetendoor
deoverheidbetaaldworden.Hetisdevraagofdatwelzo
logischis.Misschienkanhetveelgoedkoperenefficiënter
alswewatcreatievergaannadenken.Ikweetdatditgeen

“Gemeentenzoudenhungrondprijzendrastisch
moetenverlagen.Datkanwel10%goedkoper,endat

zoubetekenendateenwoningvan200.000euromaar
192.000eurogaatkosten”

“Deverhuurderheffingiseenlastigpunt.Dieisdanwelwat
verlaagd,maar1,7miljardisnogsteedsveelgeld.Helaasziet

deoverheiddewoningmarktnogsteedsalseenmelkkoe”
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populaireboodschapis,maarikbenervastvanovertuigd
dathetderealiteitis.
Wemoeten nú kiezen voor investeringen in vastgoed en
infrastructuur. Want wat is nu een betere investering?
Bovendien:alswenugeenmaatregelennemenindesfeer
vanonderhoudenrenovatie,zullenwedaarstraksdeprijs
voor gaan betalen. Gebrek aan onderhoud levert altijd
schadeenhogerekostenopindetoekomst.”

“NIETsOMBEREN”
Deregelsvoorwoningfinancieringzijnveeltestrikt,vindt
Brinkman. “Daarin zijnwe erg doorgeschoten. Ikwil niet
pleitenvoordesituatievantienjaargeleden,maardere-
gelsvoorbufferherstelzijntestreng.Bovendienpratenwe
elkaarnogaldeputin,terwijlerheelveelgeldtebesteden
is.Helaas zijndatallemaal ‘beklemdevermogens’: ze zit-
ten in pensioenen, in regelingen voor ziektekosten én in
woningen.Geldwaarjenietaankuntkomen,dus.Endat
moet veranderen. Wemoeten ophouden elkaar somber-
heid aan te praten, terwijl we tegelijkertijd onze huizen
latenlekken.”
Hijwildanookgraagpositiefeindigen:“Ikbenblijdatde
bouwnuéchtopdeagendastaat,endat ikdaaraaneen
bijdragehebmogen leveren.Vroeger zag je dat bouwers
nauwelijks inbeeldwarenals erbijvoorbeeldeenproject
werdopgeleverd.Datisnuduidelijkveranderd.
In de profielschets voor de voorzitter stond indertijd dat
hetiemandmoestzijndieoverlegkonvoerenmetallerlei
maatschappelijkepartijen.Ikhebmijnbestgedaanomdie
persoontezijn.”
Vanzelfsprekendishijpositiefoverzijnopvolger.Partijge-
noot Maxime Verhagen zal het ongetwijfeld goed doen,

ElcoBrinkmanenBouwendnederland

Mr.drs.LeendertCornelisBrinkmanwerdop5februari1948geboreninDirksland.Hijstudeerdepolitiekewetenschap-
penenpubliekrechtaandeVrijeUniversiteitAmsterdam,enraaktealsnelbetrokkenbijdiverseprojectenophetgebied
vanruimtelijkeordening.
In1979werdBrinkmanplaatsvervangendsecretaris-generaalbijhetministerievanBinnenlandseZaken,envan1980
tot1982washijdaardirecteur-generaalBinnenlandsbestuur.
Vanaf1982bekleeddehijeenaantalpolitiekefuncties,waaronderministervanWelzijn,VolksgezondheidenCultuuren
laterfractievoorzittervanhetCDAindeTweedeKamer.NaasthetvoorzitterschapvanBouwendNederlandisBrinkman
voorzittervandeCDA-fractieindeEersteKamer.Hijbekleedteengrootaantalmaatschappelijkenevenfuncties.

BouwendNederlandvertegenwoordigtca.4.500bouwbedrijven.DetotalebouwsectorisinNederlandgoedvoorruim
5%vanhetbrutobinnenlandsproductenvooreenproductievan53miljardeuro.Desectorbiedtwerkaanongeveer
450.000mensen.
BouwendNederlandzetzichinvooreenbetereprofileringvandebrancheeneenpassendemaatschappelijkeerkenning
voordezesector.Deorganisatiestelt: ‘DebouwbepaalthetgezichtvanNederland.Zemaaktwonen,werken, leren,
recreëren,reizen,handelenvervoermogelijk’.
Dekerntakenzijnbelangenbehartiging,brancheontwikkelingenindividueledienstverleningaandelidbedrijven.

zoverwachthij.“AlsvoormaligministervanEconomische
Zakenweethijhoebelangrijkdebouw is voordeNeder-
landseeconomie.”
Één ding wil hij nog kwijt: “We moeten onze jeugd al
vroeglatenzienhoemooidebouw(endetechniekinhet
algemeen)is.Ikspeelmetmijnkleinzoonsvan7,5en1jaar
nualmettechnischlego.Daarzijnzeeigenlijknogwatte
kleinvoor,maaropdiemanierprobeerikhuninteressein
techniekbijtebrengen.Daarkunjenietjonggenoegmee
beginnen!”■

Tekst:CarolaPeters
Beeld:BerndBohm,
RogerWouters

ElcoBrinkmanispositiefoverzijnopvolger:
“AlsvoormaligministervanEconomischeZakenweet

partijgenootMaximeVerhagenhoebelangrijkdebouw
isvoordeNederlandseeconomie”



Beroepsopleiding Makelaars BV
Gildeweg 5A
2632 BD Nootdorp
telefoon 070 35 63 200
fax 070 36 54 491
email 

Kijk voor alle opleidingen 
en cursussen voor de 
vastgoedprofessional op
www.makelaarsopleidingen.nl 

info@makelaarsopleidingen.nl



egeringereleencapaciteitwordtoverigens
gecompenseerddoorlagerewoningprijzen,
waarbijookstartersleningen,aanbodvan

woningenonderdemarktwaardemetterugkoopga-
ranties(corporaties)ofgiftenengarantstellingenvan
ouderseenrolkunnenspelen.Erkunnennogmeer
constructieswordenbedacht,zoalsinhetmeest
recenteWoonakkoordvanministerBlok.Maarikheb
vaakdeindrukdatdediscussietetechnocratischisen
teveeluitgaatvanwatgoedisvoordekoopwoning-
markt.Erwordtnauwelijksnagedachtwelkeoverwe-
gingenstarterszelfhebbenbinnendehuidige
ingewikkeldecontext.

Ikmaakeenonderscheidtussentweegroepenstar-
ters.Deeerstegroepzijnjongemensenineendyna-
mischelevensfase,veelalalleenstaandenofjonge
stellenmetveranderingenvanwerkgeveren–met
namebijalleenstaanden–veranderingenvanhuis-
houdenssituatie.Voordestartvandecrisiswashet
voorheneenvoudigeenappartementjetekopenen
dezebijeenveranderingindeleef-ofwerksituatie
weerteverkopen.Zelfsalkunnenzijvoldoendelenen,
danligthetopditmomentvoordehanddatzijdekat
uitdeboomkijkenennietzomaartotkoopovergaan
omdatdekansopeenrestschuldnaenkelejaren
grootis.

Dezeafwachtendehoudingwordtverdergevoed
doordeoplopendewerkloosheidenwerkgeversdie
alleentijdelijkecontractengeven.Eenonderzoekvan
Companenwijstookindezerichting:eengrootdeel
vandestarterssteltdewoningaankoopuitvanwege
deonzekereeconomischevooruitzichten.Zolang

deperspectievenopdearbeidsmarktonzekerblij-
ven,denkikdatruimerehypotheeknormen,dalende
rente,lagewoningprijzenendeveleproductendie
dewoningbereikbaarzoudenmoetenmaken,wei-
nigeffecthebbenophetgedragvandedynamische
groep.

Detweedegroepzijnde‘settelaars’:potentiëlekoop-
startersdieineenstabielelevensfasezijnterechtgeko-
menwaarinzijeenheldertoekomstperspectief
hebbenoverwerkendehuishoudenssamenstelling
(kinderenofgeenkinderen).Dezekoopstarterszullen
geneigdzijneenwoningtekopenvoordelangereter-
mijn,inanderewoordenhet‘huisjeboompjebeestje’
verhaal.Hoewelookzijmogelijktwijfelszullenhebben
bijdewaardeontwikkelingvandewoning,isvoorhen
dekansopeenrestschuldveelkleineromdatzijpasop
delangeretermijnzullendoorverhuizen.Uiteraard
wordtditthansookgestimuleerddoorhetnieuwe
stelselwaarbijalleenrenteaftrekopannuïtairehypo-
thekenmogelijkis.Watmijbetreftmoetdeaandacht
dusvooraluitgaannaarde‘settelaars’.Zijmoetenhulp
krijgeninhunzoektochtnaardefinanciëlemogelijk-
heden.Daarnaastmoetenzij–voorzienvangoed
advies–nagaanofde‘droomwoning’daadwerkelijk
toekomstbestendigisennietnadekomstvaneeneer-
stekindaltekrapwordt.Eenwoningmetuitbrei-
dingsmogelijkhedenzoalseenuitbouwofdakkapelis
daarbijeenoptie.

‘Starterszijnnodigomhetslotvandewoningmarkttekrijgen’isdekernvantalloze

discussiesoverdemalaiseopdekoopwoningmarkt.Indezediscussieszijnveelal‘de

bankenendeAFM’deveroorzakersvandeproblemenomdatzedeleencapaciteit

inperkenen/ofomdatzenietruimhartigomgaanmetmensenzondervastcontractof

eenkortenonstabielarbeidsverleden.

COLUMN
WoningmarktanalyseOTB

eendeelvandestarters
wilgewoonnietkopen
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OnderzoeksinstituutOTB,

TUDelft
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ezitters van woningen met particuliere erfpacht
werden in januari 2010 onaangenaam verrast.
Banken en verzekeraars draaiden de kredietkraan

plotselingdicht.Potentiëlekoperskregengeenhypotheek
meer.Hetgevolg:velevande93.000percelen,waaropvol-

gensgegevensvanhetKadasterparticuliererfpachtrechtis
gevestigd,werdeninéénklaponverkoopbaar.Omdaterop
elkperceelmeerderewoningenstaan, ishetaantalgedu-
peerdennaarschattingvierkeerzohoog.Alleenwoningen
opgemeentegrondwerdenvoortaannoggefinancierd.

Debankenzettendaarmeedediscussieopscherp.Zijwil-
den–medemethetoogopdefinanciëlecrisis–nietlanger
de verantwoordelijkheid dragen voor erfpachtcontracten,
waarmee grondeigenaren bewust de grenzen van het
contractrechtopzochten.Omdathetgaatomvaakprivaat-
rechtelijkecontracten,haddengrondeigenarenveelruimte
omvaaggeformuleerde,vaakuitgemeentelijkecontracten
gekopieerdebepalingen inhunvoordeel te interpreteren.
Erfpachterskondendaardoorwordengeconfronteerdmet
kosten,waaroverzijbijdevestigingvandecanonnietgoed
warengeïnformeerd.Sommigeerfverpachtersverhoogden
de hoogte van de canon eenzijdig of dwongen een erf-
pachterdegrondtegenongunstigevoorwaardentekopen.
Voldoenderedenen,vondendebanken,omdestekkereruit
tetrekken.Derisico’svaneenonverantwoordefinanciering
warentegrootgeworden.

MARKTNOGNIETHERsTEld
Nu,meerdandriejaarlater,ishetbeeldnogsteedsdiffuus.
Volgensdeinerfpachtgespecialiseerdeadvocatenverkeert
demarkt voor erfpachtwoningen nog steeds in het slop.
Debanken,endanmetnameING,ABN-AMROeneendeel
van de regionale Rabobanken, hebben de hypotheekver-
strekkinghervat.Maardatgeldtalleenvoordieerfpacht-
contracten, die voldoen aan door de banken opgestelde
criteria. Bepalingen, die de erfpachter kunnen opzadelen
met onverwachte, tussentijdse lastenverhogingen, leiden

Driejaargeledenwerdentienduizendenwoningenmetparticuliereerfpachtinéénklap

onverkoopbaar.Omdaterfpachtnietisgereguleerd,kunnengrondeigenarencontractennaareigen

inzichtwijzigen.Decanonsvlogendanookomhoog.Debankenreageerdendoorhypotheken

systematischteweigeren.Degeldkraanstaatinmiddelsweeropen,maardanwelindedruppelstand.

Eenstructureleoplossinglijktnogverweg.

particuliereerfpacht:
dramaduurtvoort

VanUlden:“Wijhebbencriteriaopgesteldvooroudecontracten
endebancairerichtlijnvoornieuweerfpachtcontracten.Meer

kondenwenietdoen.AlleendeministeriesvanWonenen
Justitiekunnendewetgevingaanpassen”

B

Decriteriavoorhypotheekverstrekkingaanerfpachterszijnterugtevindeninde
bancairerichtlijnvoorparticuliereerfpachtrechten.Dezeisondermeertevinden
opdewebsitevandeNederlandseVerenigingvanBanken(www.nvb.nl).
Voormakelaarszijndevolgendepuntenvanbelang:

• Woningenmeterfpacht latenzichmoeilijkerverkopendan ‘normale’wonin-
gen,vooralalsnietduidelijk isofdenotarisaandebankeen ‘groeneopinie’
afgeeft.Dezeterughoudendheidkandeverkoperondervangendoordewoning
alruimvóórdeverkoopzelftelatentoetsen.Kosten:circa450euro.

• Eenoranjeofrodeopiniebetekentdatdeverkopermetzijnerfverpachtermoet
onderhandelen.Erfpachtcontractenmeteenbepaaldelooptijd(bijvoorbeeld30
of50jaar)wordensowiesonietmeergeaccepteerd.

• Er komt waarschijnlijk een wettelijke informatieplicht voor erfpachtkwesties.
In de Modelkoopovereenkomst 2008 was al de aanbeveling opgenomen om
‘aantegevenwanneerhetrechtvanerfpachtisgevestigd,delooptijdvanhet
erfpachtrecht,decanonvoorziening,welkeerfpachtvoorwaardenvantoepas-
singzijnenhoeveeldecanonbedraagt’.



vBo makElaar  | VASTGOED ADVISEUR |  13

automatischtoteenveto.Bijdetransactiecontroleertde
notaris,ofhetcontractsolidegenoegisomdebankgroen
licht te geven. Dat gebeurt dan via de afgifte van een
‘groeneopinie’.Roodleidttoteenafwijzing.Oranjewordt
alleenonderbepaaldevoorwaardengeaccepteerd.

KoendeLange,directeurvanhetNederlandsInstituutvoor
Erfpacht(NivE),schatdatongeveereenkwartvandecon-
tractenaandecriteriavoldoen.Eenaantalindividuelepar-
tijen,zoalsuniversiteiten,kerkgenootschappenenwoning-
corporatieshebbenaandeoproepvandebankengehoor
gegeven.DeFederatieParticulierGrondbezit,vooralactief
ophetplatteland,istegen.Ookonderdevelekleinevast-
goedbedrijvenindegrotestedenisdeweerstandgroot.
Opvallend genoeg hebben ook Staatsbosbeheer – nota
beneeenoverheidsorgaan–enNatuurmonumentennog
nietpositiefgereageerdophetverzoekvandebankenom
huncontractenaantepassen.
“Hun erfpachters krijgen nog steeds rode opinies”, aldus
De Lange. “Er is heel veel oranje. Ongeveer de helft van
deerfverpachterswildecontractenmisschienaanpassen,
maarwetenniethoezedatmoetendoen.Eneenkwartzou
jekunnenrangschikkenonderdemoedwilligeweigeraars.
Dat zijn grondeigenaren op bijvoorbeeld recreatieparken
inZeelandendeVeluwe,dierustigafwachtenenabsoluut
nietinbewegingkomen.Hunerfpachterskunnendaarom
geenkantop.”
Dat de bankenheldere richtlijnenhebben opgesteld, ziet
De Lange als een goedmiddel omhet kaf vanhet koren
te scheiden. “In overlegmet de erfpachter en de grond-
eigenaar kunnen we vaak de problemen in het contract
oplossen,zodathetobjectweerfinancierbaaris”,aldusDe
Lange.

REGERINGENKAMERAANZET
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) volgt de
ontwikkelingenopdevoet,maarheeftnoggeenzichtop
de aantallen afgegeven groene, oranje en rode notariële
opinies.
Anneloes vanUlden, adviseur consumentenzaken van de
NVB, heeft wel de indruk dat de kleur rood nog steeds
domineert. De problemen doen zich vooral voor bij oude
contracten.“Alsergeenhypotheekgevestigdkanworden,
kandeerfpachternietandersdanteruggaannaardeerf-
verpachterenaangevendathijgeenfinancieringkrijgt.De
kernvanhetprobleemisdathetgaatomprivaatrechtelijke
contracten,diedeerfverpachterveelvrijheidbieden.Deze
kannietwordengedwongenomhetcontractaantepas-
sen.Alsbankenkunnenwewelbijdragenaaneenoplos-
singdoorzoveelmogelijkduidelijkheidtebiedenoverwat
wel en niet financierbaar is, maar ook wij bevinden ons
ineenpositieaandezijlijn.Wijhebbencriteriaopgesteld

vooroudecontractenendebancairerichtlijnvoornieuwe
erfpachtcontracten.Meerkondenwenietdoen.Alleende
ministeries vanWonen en Justitie kunnen de wetgeving
aanpassen.”

Vanhenkomtnoggeensignaaldatzijaaneenstructurele
oplossingwerken.DegezamenlijkelobbyvanNVB,make-
laarsorganisaties,deVerenigingEigenHuis,hetnotariaat
en organisaties van erfpachters heeft niets opgeleverd.
OokdeTweedeKamerliethetafweten.Hetwachtenisnog
steeds op eenwetsvoorstel voor een erfpachtwet, die de
consumentkanbeschermen.Ookeenplanomdeerfpacht
tebeschouwenalseenvormvanfinanciering–aangekaart
bij het ministerie van Financiën – werd vooralsnog niet
opgepakt. “Jammer”, vindt De Lange. “De AFM zou dan
een toezichthoudende rol krijgen. Daarmee kunnen veel
problemenwordenopgelost.Diestructureleoplossingzal
erhoedanookmoetenkomen.”■ Tekst:RobertvanTil

DeLange:“DeAFMzoudaneentoezichthoudenderolkrijgen.
Daarmeekunnenveelproblemenwordenopgelost.Die

structureleoplossingzalerhoedanookmoetenkomen”
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consumentenpoll

makelaarspoll

Blok-hypotheek
IkgametdeBlok-hypotheek50%van
mijnannuïtairehypotheekherfinancieren.
Zozijnmijnmaandlastenlager,losiktoch
afenbehoudikrechtophypotheekrenteaftrek.
Bron:www.VBOmakelaar.nl

Fundatoontnietalleopenhuizen
Fundafrustreertdemarktenbenadeelt
consumentendooropenhuizenvan
VBO-makelaarsniettetonen.

Bron:LedennetVBOMakelaar

deMoveMatchapp
Deappbevateenoverzichtelijkeobjectenlijstomhet
verhuis-ofopslagvolumeperkamertebepalen.Zo
weetmenprecieshoeveelkubiekemeteraanspullen
verhuisdofopgeslagenmoetenworden.Metdeze

informatie–eventueelaangevuldmetfoto’s–ishetmogelijkdirectoffertesaan
tevragenbijverschillendeverhuis-ofopslagbedrijven.

YouTubehaaltFacebookin
YouTubezegteennieuwemijlpaaltehebbenbereikt:meerdan
1miljardmensenbrengenmaandelijkseenbezoekaandesite.
Facebookheeft1miljardgebruikers.

“AlsYouTubeeenlandwas,zoudenwenaIndiaenChinahetgrootstelandter
wereldzijn’’,meldthetbedrijf.VolgensYouTube,eigendomvaninternetgigant
Google,bezoektbijnaéénopdetweemensenophetinternetdevideosite.Voor
hetbedrijfeengoederedenomdetrouwebezoekersenvideomakersuitgebreid
tebedanken:‘’JulliehebbenYouTubegemaaktwathetvandaagis.Bedankt.’’

Inoktober2012melddeFacebook1miljardmaandelijksactieveledentehebben.


VolgVBOMakelaarvia
http://twitter.com/VBOMakelaar

tweetsoverdemarkt

@VBOdirectie:TijdensAgrarischebijeenkomst@
VBOmakelaar:Boerderij.nl-‘Inkomensakkerbouwers
komendetienjaarstevig’:http://www.boerderij.
nl/s/150038#.UUrBkO7GYIc.twitter…

@KeesVerhoeven:Nudebatkredietverlening.#D66
doetvoorstellenvoorbeterkrediet#mkbenheeftnog
veelvragenoverrolpensioenfondsenophypotheek-
markt

@RaymondKnops:Zodadelijk19.25ubij@OmroepMAX
overhetgroteleedvanmensendiehunhypotheek
nietmeerkunnenbetalen.Bankenmoetenzorgplicht
nakomen

@Rogierspoel:VandaaguitgebreidesessievanMinBZK
metmarktpartijenovertoekomst#energielabelwonin-
gen.Breeddraagvlakcreërenineindeloosdossier.

@Vastgoedactueel:CPB:hypotheekrenteinNederland
1%tehooghttp://nos.nl/artikel/474304-cpb-hypo-
theekrente-1-te-hoog.html…

@smallenbroek:Eénopvijfspaarderswilinves-
tereninenergiebesparinginwoning|Duurzaam
Gebouwdhttp://www.duurzaamgebouwd.nl/
onderzoek/20130325-een-op-vijf-spaarders-wil-investe-
ren-in-energiebesparing-in-woning…

@VEH_Woningmarkt:RT@rob_mulder:Hypotheekren-
tekanveelmeeromlaag.Bankenhebbenwinstmarges
verderopgeschroefd.VEHwildatpolitiekingrijpt.

@VBOMakelaar:RT@maartenmakelaar:Laatstebe-
oordelingMAARTENMakelaardijopFunda:9.0namens
onzeopdrachtgever.#Trots#KlantCentraal...

@Patriciadieben:Directeur#VBOMakelaarom17.20
bij#RadioRijnmondover#executieveilingen,http://
bit.ly/ACYaIg

surfenophetnet

%17,65Eens

%82,35Oneens

%98,0Eens

%2,0Oneens



ACHTERdEBAR
Viseur werd op een dag bezocht door een zekere Tinus
Kachel.Tinushadeenaantaljarengeledeneenvervelend
auto-ongelukgehad.Met stijgende verbazinghoordeVi-
seurhet verhaal vanTinusaanoverdeomstandigheden
van dat ongeluk. ‘Ik reed inmijn auto over de snelweg’,
zoverteldeTinus, ‘maarkwammetderechterband inde
zachtebermenmaaktezesdraaibewegingenommijnei-
genas.Daarnavloogdeautodriekeeroverdekopenrolde
bijnaeenhalvekilometerdooreenweiland;toenraakteik
demachtoverhetstuurkwijtenknaldetegeneenboom.
Gelukkig liephet allemaal redelijk goed af. Ik had alleen
maarzwaarhersenletsel’.Tinuswasvolledigarbeidsonge-
schiktgewordenenbeslootomvanzijnhobbyzijnwerkte
maken.Watdiehobbywas?Hetwezenloosachterdebar
hangenenzichvolgietenmetsterkedrank.Kortom:Tinus
beslootcaféhouderteworden.Hijhadeenaardigpandje
indebinnenstadopdekopgetiktenwerddenieuweuit-
batervancaféLinkeGerritje.Ditnieuwezakenlevenbeviel
Tinuswel.Hijwaszijneigengrootsteklant.Tinuszatvrij-
weldeheledagaandeVieux.Nuisheteenoudewijsheid
dat een cafébaas die zelf vrolijkmeedrinkt het niet lang
volhoudt.DatgoldookvoorTinus.

ANdERETIjdEN
De omzet was best redelijk, maar de inkoop van drank
evenzeer. Tinus bleek zelf dusdanig veel te consumeren
datTinusooknietgoedmeerinstaatwasom,naargelang
de dag vorderde, met voldoende scherpte af te rekenen
metzijnklanten.Tinusschattedanmaarzo’nbeetjewat
zijnklantenmoestenafrekenenenschatten,tsja,datkon
Tinusnietaltebest.Gaandewegwerdhetindestadbe-

kenddatjebijTinusnuchterkonbinnenlopenomenkele
urenlaterstomdronkendekroeguitterollenonderbeta-
lingvaneenpaareuro.Datkonnietlangergoedgaanen
dat deed het dan ook niet. Bij vlagen begreep Tinus dat
hijvandekroegafmoestenopeenvandiehelderemo-
mentenvroeghijViseurhemdaarbijtehelpen.Aangezien
ViseuralsnelindegatenhaddatTinusnietinstaatwas
omzijnzaakjesgoedteregelen,zegdeViseurtoeom‘alles’
voorTinusteregelen.Tinushadeenkleine280.000euro
nodigomuitdegeldzorgentekomenendatwasdetent
ookwelwaard.

Dathetnietgoedging,hadookHeindeKaperalsnelinde
gaten toenhij café LinkeGerritje bezocht.HeindeKaper
kochtcafésopomdievervolgensvooreenstevigeprijste
verhuren. Hij vroeg aan Tinus ‘wat hetmot koste’. Tinus
verweesdoornaarViseur.

sTEVIGONdERHANdElEN
DeKapernamcontactopmetViseur,diehembevestigde
dat hij namens Tinus de verkoop zou regelen. Alles zou
via Viseur lopen. Er vond een aantal gesprekken plaats
enuiteindelijkkwamendeherenuitopeenkoopsomvan
290.000euro.ViseurfeliciteerdeDeKaperuitbundigmet
dezeWereldaankoop enbelde Tinusmet demededeling
datde verkoopdeal beklonkenwas. In aanwezigheid van
DeKaper sprakViseurmetTinusafdatde inventarislijst
zalworden opgemaakt. Vervolgens vertrokkenViseur en
DeKapernaarhetcafévanTinus.Tinuszatopzijnvaste
plekjeaandehoekvandebar.Hetwas inmiddelshalf 3
indemiddagzodatTinusnauwelijksaanspreekbaarwas.
Viseurhaddeinventarislijstalvoorbereid.Nacontroleop

UwcollegaViseurhelptgraagmensen.Datsommigendaarbijvandewalindeslootkomen,moetdanmaar

voorliefwordengenomen.OnlangsprobeerdeViseureencaféteverkopen.Datgingechterverschrikkelijkmis.

Maarwiemoestuiteindelijkdeschadedragen?

UITDERECHTSPRAAK

demakelaar
alsboodschapper
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demakelaaralsboodschapper
volledigheidwerddezedoorViseurgetekendomdatTinus
nieteensmeerhetverschiltussenbenedenenbovenkon
zien. Twee dagen later zond Viseur per e-mail een con-
ceptkoopcontractaanDeKaper.

sTREEPdOORdEREKENING
DeKapertekendedirect.Tinusweigerdeechter.Tinushad
weereenvanzijnbuienenwildebijnaderinzienhelemaal
nietverkopen.DeKapernamdaargeengenoegenmeeen
startteeenproceduretegenTinus.Hijeistenakomingvan
dekoop,watzullenwenutochimmersbeleven?Nou,niet
watDeKaperhadverwacht:hijverloordeprocedure.De
rechteroverwoog,zoalstedoengebruikelijk,datergeen
directeonderhandelingenwarentussenDeKaperalsko-
perenTinusalsverkoper,endatTinusooknooitverklaard
haddathijinstemdemetdekoopovereenkomst.Makelaar
Viseurwas niet de vertegenwoordiger van Tinus en kon
Tinusdusooknietbindenaaneenovereenkomst.

dANMAARdEMAKElAAR
De Kaper nam hiermee geen genoegen. Hij dagvaardde
vervolgensViseur.Hij steldedaarbij datViseurde schijn
hadgewektdathijdevertegenwoordigerwasvanTinus
endathijhadgezegddathij‘namens’Tinushetcaféver-
kocht.HadViseurbovendiennietzelfstandigbesluitenge-
nomenentegenDeKaperonmiskenbaarbevestigddatde
dealrondwas?Vervolgenswerderzelfseeninventarislijst
opgemaaktomdeovereenkomstgoeduittekunnenvoe-
ren.Viseurmoestgarantstaanvoorzijnvertegenwoordi-
gingsbevoegdheid, althans de door hem gewekte schijn
dathijbevoegdwasdekroegteverkopen.‘Watzullenwe
nutochbeleven’,aldusopnieuwDeKaper.

BOOdsCHAPPENjONGEN
Tot zijn verbijstering verloor De Kaper ook nu roemloos
deprocedure.Derechtbanksteldevastdateenmakelaar
‘slechts’bemiddelaar is.Alsdemakelaarverklaartdater
eenovereenkomstgeslotenis,danwildatnietzeggendat
hijzelfdeovereenkomstheeftgesloten,maarslechtsdat

hij alsopdrachtnemer fungeert.Het isdanaandekoper
om erop toe te zien dat die opdrachtgever (dus Tinus)
danookdaadwerkelijkdeovereenkomstsluit. EnViseur?
Diekonopgeluchtademhalen.Hijvondhetallangprima
dat hij door de rechter als een eenvoudige boodschap-
penjongen werd beschouwd. Dat paste ook wel bij zijn
bescheidenkarakter.

(De namen zijn gefingeerd; de uitspraak wordt op verzoek
toegestuurd. Het cafe van Tinus is later door de bank met
veelverliesverkocht)■
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Tekst:Mr.J.A.M.vandeSande,
advocaatteRotterdam
www.vandesandeadvocaten.nl
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oekomtdeprijsvaneenhuistotstand?Enwaar-
omzijndeprijzendeafgelopendecenniazosterk
gestegen?Welke factoren dragen bij? Enwelke

oorzakenzijnernuaantewijzenvoordedalendeprijzen,
stagnerende verkopen en het wegvallen van de nieuw-
bouw?Metwelkegevolgen?Datwaren ineennotendop
de vragen waarop de tijdelijke commissie Huizenprijzen
de afgelopenmaanden een antwoord probeerde te vin-
den.HetwasdeTweedeKamervooraltedoenom‘stevige
handvattenvoortoekomstigbeleidvoordewoningmarkt
enruimtelijkeordening’.Detientallengenodigdenwaren
zich er vanbewustdatde commissiehet reedsgesloten

 |Commissie
ACTUEEL|Huizenprijzen

H

PeterBoelhouwer:“Deregeringaccepteertgewoondeschade,
maarvergeetdatdieschadeweleenszogrootkanwordendat

ookdebezuinigingennietwordengehaald”
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DetijdelijkecommissieHuizenprijzenheeftzijnconclusiesgeformuleerd.DeKamerledenwetennubijwieze

moetenzijnomhunkennisteverhogenenoppeiltehouden.Maarhoezetjediekennisomindaden?Enhoever-

werkjedatintoekomstigbeleidomdepositieentoekomstvandeNederlandsewoonconsumentteverbeteren?

kamerledentankten
kennisbij,ennu?

Deprijsvaneenhuis

Nominaleenreëlewoningprijzen,1965-2012(eerstehalfjaar)

Woonakkoordnietzomaarterzijdezouschuiven.Dehoor-
zittingenen rondetafelgesprekkenhaddendaaromsoms
ietsvaneenbijspijkercursus.
“Hetisnietdebedoelingdatweindesfeervanaanbevelin-
genkomen,maarweldatwelessenkunnentrekkenuithet
verleden”,lietcommissielidEdGroot(PvdA)zichontvallen.
Datwas,toenoud-topmanvanRobeco,JaapvanDuijn,in
vogelvluchtschetstehoeopeenvolgenderegeringenvanaf
1996zelfvolophaddenmeegewerktaandeontwrichting
vanhetstelsel.Waarschuwingenvaneconomenwerdenin
dewindgeslagen.

VolgensVanDuijnishet‘eenonweerlegbaarfeitdatdehy-
potheekrenteaftreknietbijdraagtaandebevorderingvan
heteigenwoningbezit,maarweleenprijsniveaugenereert
datcontinuhogerligtdaninanderelanden’.Datverklaart
mede de extreem hoge nationale hypotheekschuld van
meer dan 670 miljard euro en een financieringsgat van
meerdan330miljardeuro(destandvan2011volgensge-
gevensvanDeloitte).Ondanksdeervaringenuitde jaren
tachtig–toendeprijzen30%inzakten–lietiedereenzich
dedecenniadaarnameeslepenineengolfvanonverklaar-
baaroptimisme.Deonstuitbaredrangvandebankenom
dewoningmarktteoverspoelenmetgeld,deedderest.De
prijzenvlogenindetweedehelftvandejarennegentigde
panuit.

TWEEBlOKKAdEs
De conjunctuurgevoelige cyclus van op- en neergaande
trendsisterugtevindenindewoningmarktmodellenvan
hetCPBenhetonderzoeksinstituutOTBvandeTU-Delft.
Dewoningprijzenworden vooral bepaald door het inko-
men van alle potentiële kopers tezamen. De werkelijke
reële rentelasten (de rentequote) tenderen steeds naar
eenevenwichtspuntvan27,1%vanhetreëleinkomen.Als
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dewoonlastenbovende27,1%vanhetinkomenliggen,is
deprijsvandewoningeigenlijktehoog.Maardieoneven-
wichtigheidkanwelvelejarenduren.Dewoningmarktis
dus eigenlijk geen echte markt. Als de inkomens dalen,
dalendewoningprijzen(vertraagd)mee.Woonlasten, in-
komenenhypotheekrentebehorentotde‘fundamentals’
die de prijsontwikkeling verklaren. Ook psychologische
korte-termijneffecten–zoalsdebehoefteombijstijgende
prijzen ‘de boot niet te missen’ – zijn in de algoritmes
verwerkt.
“De modellen zijn vrij accuraat”, zegt OTB-directeur en
hoogleraarHousingsystems,PeterBoelhouwer.“Maardie
functioneren alleen goed, als er niet te veel beleidswijzi-
gingenworden doorgevoerd. Diewijzigingen hebbenwe
in 2011 nog in het model kunnen incorporeren. Maar in
2012enbegin2013zijndehypotheeknormenverderaange-
scherpt.Ditjaarkunnenhuishoudensafhankelijkvanhun
inkomentot40.000eurominder lenen.Datzijneigenlijk
ookfundamentals,maardeeffectendaarvanzijnmoeilijk
tecalculeren.Daarbijkomtdaternu800.000enstrakseen
miljoenhuizenonderwaterstaan,waarvandeeigenaren
niet kunnen verhuizen. Dat zal negatief uitwerken,maar
hoenegatiefismoeilijktevoorspellen.Ikzienutweeblok-
kadesopdewoningmarkt.Dat zijnde startersdie iedere
keereenklapkrijgenendegrotegroepvanredelijkmobiele
huishoudens,diepakwegdrietottienjaargeledenzijnver-
huisd.Datzijndesmaakmakersvandewoningmarkt.Ook
diezittenindeproblemen.Heteffectvandeaanscherping
van de hypotheeknormen berekenen is een slag op het
water.Datkanzomaar15%worden.”

Boelhouwer behoort overigens niet tot degenen die be-
weren dat er sprake is van een speculatieve prijsbubbel.
“Nederland loopt qua prijsmutaties in de periode van
1995 tot 2012 in de pasmet andere Europese landen. De

NicoRietdijk:“Metditrestrictievehypotheekbeleidkunnen
weovervijfoftienjaareenparlementaireenquête

verwachtenoverdevraagwaaromdiehuizenprijzen
opnieuwzosterkgestegenzijn”

prijsontwikkelingkanvoordeperiodevan1995tot2012uit-
stekendverklaardwordenuitdeontwikkelingvandeleen-
capaciteit. Vanaf 2008 tot enmet halverwege 2010 zien
weoveralinEuropaeendalendetendens.In2010hebben
wezelfseenhalfjaartjeprijsstijginggehad.In2011worden
inNederland vervolgens allerlei beperkendemaatregelen
ingevoerdmet een prijsdaling als gevolg. Andere landen
hebben dat niet gedaan. De Belgen hebben bijvoorbeeld
dewoningmarktmet rustgelaten,metalsgevolgdatde
prijzendaarsindsdecrisismet 18%gestegenzijn.Terwijl
deprijzenineenlandalsSpanjenustabiliseren,blijvenze

V.l.n.r.:J.O.vanderPloeg,prof.dr.P.J.Boelhouwerendrs.N.Rietdijk
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hier gewoon doorzakken.Dat is puur het gevolg van het
gekozenbeleid.”
DatdetijdelijkecommissieHuizenprijzen–hoevolbeladen
metnieuweinzichtendanook–ietsaandekoerszalver-
anderen,gelooftBoelhouweralvanafhetbeginniet.“Blok
iserookredelijkeerlijkover.‘Demaatregelendieikneem,
gaandewoningmarkthetkomendejaarniethelpen’,zegt
hijopenlijk.Hijzegtalleentekunnenhervormenintijden
van crisis. Daarbuiten wordt de noodzaak niet gevoeld.
Mijnbezwaar isdatdemaatregelenlangnietvergenoeg
gaan. En ze worden genomen op een moment dat de
woningmarkt juist zoumoetenworden gestimuleerd.De
regeringaccepteertgewoonde schade,maarvergeetdat
dieschadeweleenszogrootkanwordendatookdebezui-
nigingennietwordengehaald.Debouwkrijgtdekomende
twee jaar enorme tikken.We gaan nu terug van 87.000
nieuwewoningenvanvóórdecrisistotonderde30.000.
Dat zijn er dus 50.000 minder. Bij stichtingskosten van
pakwegtweeton,looptdestaatalleenalaanbelastingen
vijfmiljardeuromis.”

RAMPjAAR2014
De vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers
NVB voorziet voor 2014 eveneens een pikzwart scenario.
“We stevenen af op eenware ramp”, zegtNVB-directeur
Nico Rietdijk, die net als Boelhouwer door de commissie
werdgehoord.“Inonzesectorgaathetnuechthelemaal
fout.Ditjaarzieikeenaantalbedrijvennogweldoormod-
deren,maarikdurfniettedenkenaanwatonsin2014te
wachten staat. De koopwoningmarkt is al heel lang heel
slecht.Voordecrisisdraaidenweeenverkoopvolumevan
1,1miljard euro permaand. Dat is inmiddels teruggezakt
tot200miljoen.Zoalsheternuuitzietvallenvolgendjaar
ookdewerkeninopdrachtvancorporatiesweg.Alleende
heelgrotebedrijvenzullendieslachtingoverleven.Erzijn
in de bouw al zo’n 50.000 banen verloren gegaan. Dat

Hypotheekrentes 5-10 jaar in verschillende landen,
waaronder Nederland - per maand
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aantal kan makkelijk verdubbelen.” Als het restrictieve
hypotheekbeleidaanhoudt,zietRietdijkdevraagnaarwo-
ningen indetoekomstweersneloplopen.“Daarmee legt
deregeringweerdekiemvooreenonverantwoordeprijs-
stijgingindenaastetoekomst.Overvijfoftienjaarkunnen
weeenparlementaireenquêteverwachtenoverdevraag
waaromdiehuizenprijzenopnieuwzosterkgestegenzijn.”
Inzijnoptredenvoordecommissie legdehijdevingerop
de kunstmatige schaarste aanbouwlocaties, die de over-
heidvooraljarennegentigpropageerde.Hetaantalnieuwe
woningendatwerdopgeleverd,zaktetoenwegtotonder
de90.000.Tervergelijking:in1974warendatermeerdan
155.000.“Datdeprijzenzosterkzijngestegen,hebbenwe
onszelfaangedaan.Ikkanmenoggoeddebijeenkomsten
herinneren uit de jaren tachtig en begin jaren negentig.
Deuitkomstwassteedsdatwemoestengaanbouwenop
grootschalige locaties aan de stadsrand. De hoge grond-
kostenkondenalleenwordengefinancierddoorschaarste
tecreëren. Iedereenzwiepteelkaarop.Debankenzwom-
men in het geld. De economie groeide. Vrouwen gingen
werken. Veel geld, veel vraag en een beperkt aanbod.
Preciesdeingrediëntenomdeprijzenzooptestuwendat
deVinex-locaties een kans van slagen kregen.Nederland
moest groen enopenblijven.Dusmoestendewoningen
dichtopelkaarkomentestaan.Metdatbeleidzijnweveel
telangdoorgegaan.Watwenudoenisopnieuwschaarste
creëren.”

De opstellers van woningmarktmodellen zien schaarste
primairalseengevolgvaneengrotevraag.Zoconcludeer-
dePauldeVriesin2010inzijnproefschrift‘Hetmetenen
hetverklarenvandeontwikkelingvandewoningprijs’dat
hetaanboddaarentegennauwelijkseenrolvanbetekenis
speeltbijdeprijsvorming.Grotenieuwbouwprojectenkun-
nendeprijsoplokaalniveaudrukken,maaropeenregio-
naleenlandelijkeschaalkonhijdaarvangeenbewijzenvin-
den.DeVries–nuwerkzaambijdeRabobankendaarvóór
bijhetOTB–werdeveneensdoordecommissiegehoord.

Ook directeur VBO Makelaar, Hans van der Ploeg, werd
om zijnmening gevraagd tijdens een van de rondetafel-
gesprekken. “Natuurlijk is de financiering eenbelangrijke
factorvoordeprijsvorming.Datzagjetoenendatziejenu
weer.Wehebbeneentijdgehadwaarindebomentot in
dehemelgroeiden.Wehebbentoegestaandaterbanken
waren,dietotzeskeerhetjaarinkomenfinancierden.Dat
stuwde de vraag en dus de prijs enorm op. En nu zie je
datrestrictieffinancieringsbeleidhetpotentiëlekoperszo
moeilijkheeftgemaakt,datdevraagisweggevallen.Met
allegevolgenvoordeprijsvormingvandien.Maarookhet
grondbeleid en welstandsbeleid van de gemeenten heb-
beninmijnoptiekeenprijsopdrijvendenkostenverhogend
effect gehad. Voordat de gemeentelijke grondbedrijven
metderesiduëlerekenmethodegingenwerken,mochtde

Tekst:RobertvanTil
Beeld:RogerWouters,OTB
enNVBBouw

grondprijsmaximaal 30%vande koopsombedragen.Dit
percentageisnunietvastgelegd.

Enhoezijnvraagenaanbodopelkaarafgestemd?DeLeid-
scheRijniseenmooivoorbeeldvaneenheidsworst.Willen
wedaarovertienjaarnogwelwonen?Devraagzijdeisnu
veelnadrukkelijkerinbeeld.Hoewelwemoetenoppassen
dat we ook daar niet in doorslaan. Niemand koopt dat
volledigrozehuisdatinparticulieropdrachtgeverschapis
gebouwd.Vraagenaanbodmoeteninbalansblijven.Maar
zowel kwalitatief als kwantitatief loopt het spaak. Het
aantaleenpersoonshuishoudensneemtdekomendejaren
nog aanzienlijk toe.Deproductie blijft echter al drie jaar
achterenhetzalnogeensdriejaardurenvoordatersprake
is van herstel. Dus is het inderdaad wachten op nieuwe
schaarste.”■

HansvanderPloeg:“Maarookhetgrondbeleiden
welstandsbeleidheeftinmijnoptiekeenprijsopdrijvenden

kostenverhogendeffectgehad”
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Housenet 3
FUNDAmenteel beter & powered by makelaars.

Housenet 3 brengt websites van makelaars naar een tot op heden 

onbereikbaar niveau. U weet waarover we het hebben. Alle mogelijkheden 

van een groot woonportaal in uw eigen website. Dit is het beste 

websitesysteem voor makelaars dat ooit is gemaakt.

Gevonden worden
Zelfs naar Google’s maatstaven indrukwekkend.

Een Housenet 3 website wordt abnormaal goed gevonden in Google. De 

zoekmachine prestaties zijn ongekend en u beheert het allemaal zelf, zonder 

dat dit ten koste gaat van gebruikersgemak. Dat betekent dat u moeiteloos 

gevonden wordt met een ranking waar grote bedrijven jaloers op zijn.

Ongekend fl exibel, ongeëvenaard creatief
8 manieren om huizen te laten zien. Iedere minuut te 

veranderen.

Bedenk de allermooiste manier om uw aanbod te laten zien, en doe die 

keer acht. Indrukwekkende, scherm vullende zoekresultatenpagina’s en 

detailpagina’s, in 8 variaties. Die u op ieder moment zelf kunt veranderen. 

Consumenten staan versteld van uw creativiteit. Met Housenet 3 heeft u 

eigenlijk 8 websites ineen.

Indrukwekkende mogelijkheden
Het meest geavanceerde websitesysteem voor makelaars.

Gebruiksvriendelijk en met ontzettend veel functies. Krachtig en compleet. 

Housenet 3 maakt van uw website een bijzonder en onderscheidend 

instrument. Met iedere functie die u kunt bedenken, in iedere gewenste taal.

Schitterend design
Sites voor makelaars naar een compleet nieuw niveau.

Housenet 3 biedt een hele serie van baanbrekende en onderscheidende 

websitedesigns. We hebben zowel de voor als de achterkant compleet 

opnieuw ontworpen en voorzien van de allernieuwste technologieën. Het 

resultaat is websites die niet alleen de ultieme functionaliteiten in zich 

hebben, maar die er ook adembenemend mooi uitzien.

Housenet 3
Oogstrelende websites met de mogelijkheden van Funda.

WWW.WAZZUPSOFTWARE.COM/WEBSITES
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nmiddelsisdiesituatiebijnaonvoorstelbaar.Op
smaakvolaangelegdebedrijventerreinenstaat
60%(ofmeer)vanalleruimteleeg.Huurdersmel-

denzichmondjesmaat,enzestellenhogeeisen.Niet
alleenaandeprijs,delocatieenhetuiterlijkvanhet
gebouw,maarsteedsvakeraandeenergieprestatievan
hetpand.Hetisnietlangervanzelfsprekenddateen
grootdeelvandebedrijfskostenopgaataanenergie.
Letumaareensopalsulangseenkantorenparkrijdt:
waarvroegertotindelateuurtjespandenvanboven
totonderverlichtwaren,zienwenudonkeregebou-
wen.Gelukkigmaar!

Makelaarsinbedrijfsmatigvastgoedmoetenopdie
ontwikkelingeninspelen;dathebikualvakerverteld.
Maarhoebewegenweeeninvesteerderomgeldte
stekeninenergiebesparendemaatregelen?Hijheefter
zelfimmersnietdirectvoordeelvan.Enwatdoenwe
omeenhuurderertoetebrengenomzuinigomte
gaanmetenergie?Hetantwoordiseralenigetijd,en
hetheefteennaam:Greenlease.

Devastgoedmarktvroegallangetijdomdeoplossing
voordeze‘splitincentive’.Logisch,wantdeeigenaar
draaitopvoordekosten,endehuurderprofiteert.Met
Greenleaseisdatprobleemverledentijd:huurderen
verhuurdermakenvoorafgoedeafsprakenoverbeider
inspanningentijdensdehuurperiode.

Daarmeehebbenwemeteeneennieuwprobleembij
dekop,wantwatregeljeallemaalinzo’nGreenlease?
Hoegaathetmethetcontracterenvaneen

energieleverancierofmethetopzettenvaneenESCo?
Wattedoenalsdehuurderfaillietgaatvóórheteinde
vandehuurperiode?Hoemonitorjehettraject,enhoe
wordendekostenendebatenverrekend?Enwathoort
ereigenlijkthuisinzo’novereenkomst?

DeGreenleaseMenukaart,dieonlangswerdgelan-
ceerddooreenaantalgrotepartijeninonzebranche,
biedthetantwoordoptalvanvragen.MetdeMenu-
kaartkunneneenaantalbasisafsprakenoverduur-
zaamheidwordenvastgelegd;preciesvolgensde
wensenvanhuurderenverhuurder.AartHordijk,direc-
teurvandeRaadvanOnroerendeZaken,heeftinmid-
delstoegezegddeMenukaartoptenemenalsvaste
bijlagebijdestandaardhuurovereenkomstenvande
ROZ.Datlijktmeeenprimazaak:deMenukaartiseen
degelijkstukwerk,waarwegoedmeeuitdevoeten
kunnen.

Wantletopmijnwoorden:Greenleasestaatnoginde
kinderschoenen,maarovervijfjaarzullenonzeklanten
erzelfomvragen.Wemoetenvoorbereidzijnop‘las-
tige’vragen,enwezullenvakerals‘allinhuisvestings-
adviseur’moetenoptreden.Datmaaktonsvaksteeds
boeiender,maarooksteedsgecompliceerder.Daarom
ishetgoeddatdeMenukaartnualantwoordgeeftop
vragendiemomenteelnogmaarzeldengesteldwor-
den.Datzalweldraheelanderszijn!

Onsvakverandertsnel;uzultdatmetmijeenszijn.Hetlijktnogmaarzokort

geledendatonzeopdrachtgeversdiktevredenwarenalswijeenkeurigkoop-of

huurcontractvoorhenopstelden.Ondernemerswareningrotengetaleopzoeknaar

fraaiepandenopeengoedelocatie,enzewarenonsdankbaaralswezo’npandvoor

henindeaanbiedinghadden.Diewarenerimmersnietzoveel!Wezorgdenervoor

datallesgoedgeregeldwaseniedereenwastevreden.

menukaartgreenlease:
hetantwoordopvragen
dienognietgesteldworden

I

Ing.SiepRoelfzema,
voorzittersectie

BedrijfsmatigVastgoed
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e Leegstandwet staat in tijden als deze volop
in de schijnwerpers. Veel huiseigenaren zitten
met dubbelewoonlasten en voor hen kan tijde-

lijkeverhuurvandeeerstewoningsoelaasbieden.In2011
waren er ongeveer 9.000 woningbezitters met dubbele
woninglasten. 26Maart jl. stemde de Tweede Kamer in
metdewijzigingen indeWetTijdelijkeVerhuur,ookwel
Leegstandwet genoemd, dieminister Blok heeft voorge-
steld.Welwerdenervieramendementenendriemoties
aangenomen.HetwetsvoorstelmoetnoglangsdeEerste
Kamer.Naarverwachtingkunneneigenarennogvoorde
zomerhuntekoopstaandewoningenmakkelijkertijdelijk
verhuren.

De nieuwe wet verruimt tijdelijke verhuur. Zo mag de
verhuurderstrakszelfdehuurprijsvandetekoopstaande
woning bepalen. De periodewaarovermagworden ver-
huurd,wordt ook opgerekt en huiseigenarenmogen de-
zelfde woning straks onder voorwaarden meer dan één
keer verhuren. Er zijn echter ook elementen waar lang
niet iedereen even gelukkigmee is. Zo is coalitiegenoot
VVDbijmondevankamerlidBarbaraVisserbijvoorbeeld

MinisterBlokiscontentmetdeverruimingvandeLeegstandwet.Makelaarszijnnietheelblijmethoedebanken

inhetdossierTijdelijkeverhuuracterenennemenmaatregelen.Delandelijkepolitiekwerkteondertussengestaag

aandewijzigingenindeWetTijdelijkeVerhuur,dietijdelijkeverhuuronderdeLeegstandwetmakkelijkermoeten

maken.Isdatookzo?

d

leegstandwet:
hetisnogeven
trekkenenduwen

nietblijmetderolvandegemeenten:“Devoorstellentot
aanpassing van de Leegstandwet zijn gedaan doormijn
voorganger Betty de Boer.We zien deze als een stap in
de goede richting. Er kan echter nogmeer gedaanwor-
den.Momenteelhanterenhypotheekverstrekkers vaakal
stringentere voorwaarden voor tijdelijke verhuur onder
deLeegstandwetdangemeenten.Devergunningverstrek-
king door gemeenten is dan ook dubbelwerk en brengt
onnodige rompslompenhogekostendoor legesvoorde
verhuurdermet zichmee. Indien er voldoende zekerheid
zouwordengebodenaanbankenen verhuurdersdatde
verhuuronderdeLeegstandwetvalt,dankandevergun-
ningwordenafgeschaft.”

VERGuNNINGENAlsMElKKOE
BarbaraVisserzwengeldeookdekwestieaandatgemeen-
tenverschillendetarievenrekenenvooreenvergunningom
eenwoningtijdelijkteverhuren.Zozoudengemeentende
vergunningen zien als een soort financiële melkkoe. On-
langsnogverhoogdeAlmerehettariefmet400%,naar375
euro.Eenvergunningaanvraagduurtmaximaal8weken,is
beperktgeldigenwordtvaakverstrekttegenhogekosten.
Daaromhadzijgraaggeziendatdevergunningvervangen
zou worden door een meldingsplicht. ‘Die vergunning
moestnatweejaarbijv.wordenverlengd.Datkostallemaal
tijd, geld en levert veel bureaucratische rompslomp op’,
aldusVisserindeTweedeKamer.Blokvreestechterdatdit
soortveranderingenhetvoorbankenalleenmaar lastiger
maakt.Welwilhijoverdeverschillendetarievenvoorver-
gunningmetVNGgaanpraten.Maarhijgafalaandathij
nietkandwingen.Netzoalshijbankennietkandwingen.

HansvanderPloeg:“Dewethadnogwatverder
mogenwordenopgerekt.Zozijndevoorwaardendieaan
meerderekerenverhurenwordengesteld,ergstringent.

Daarschietjenognietveelmeeop”
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PREFERREdsuPPlIERs
Banken volgen op ditmoment strikte regels bij tijdelijke
verhuurvolgensdeLeegstandwet.Eenheethangijzerbe-
treftdewijzewaaropbankenomgaanmetmakelaarsdie
voorhuncliëntendeleegstaandewoningproberentever-
huren.Of,lievergezegd,dewijzewaaropdiebankenerniet
meeomgaan.Hetlijkternamelijksterkopdatdemakelaar
buitenspelisgezet.VBO-directeurHansvanderPloeg.“De
meestebankendoenvoorhetverhurenvandeleegstaande
eerste woning inmiddels uitsluitend zaken met een be-
perkt aantal grote bemiddelingsbureaus. Huiseigenaren
diewillenverhuren,zijndusverplichtmetzo’nbureau in
zee te gaan. Aan de ene kant snap ik die bankenwel. Je
hebtéénaanspreekpunt,het isefficiënter.Aandeandere
kantishetnatuurlijkbizar.Demakelaarzounietvoldoende
geëquipeerd zijn om deze opdrachten op zich te nemen.
Jazeker,tijdelijkeverhuuriscomplexematerie,jemoetheel
goedwetenwat jedoet.Maarwij faciliterenonzemake-
laarsvolop,dusikvinddatgeenvalideargument.Weheb-
bendit al eens aangekaart,maarministerBlokheefthet
standpunt dat zolangde bankendewet niet overtreden,
hij zeniet kandwingen. BarbaraVisser: “Doel is terug te
gaannaareensituatiewaarindeklantzelfbepaaldwieer
indehandwordtgenomen.Dehuidigesituatieisdanook
zekernietwenselijk,alhebbendebankenerhunredenen
voorgehad.Omvoordeklantkeuzevrijheidtegaranderen
waarbij door concurrentie ook de beste dienstverlening
wordt verzekerd, is het noodzakelijk terug te keren naar
eensituatiewaarinerruimekeuzeisinbetrouwbare‘sup-
pliers’.”HansvanderPloeg:“Alswijmakelaarsniksdoen,
danblijvenwedeonderliggendepartij.Endushebbenwe
ermaarietsaangedaan.”

sAMENWERKING
Sinds31 januariwerktVBOMakelaarsamenmetéénvan
de preferred supliers: Overbruggingsverhuur.nl. De VBO-
makelaars pareren samen met Overbruggingsverhuur.nl,
Pararius.nl en demakelaars van VastgoedPRO zo de ‘ge-
dwongenwinkelnering’enbrengendevrijemarktwerking
weeropgang.Huiseigenarenmogennietbeperktworden
inhunkeuze.Dezesamenwerkingborgtenvereenvoudigt
tijdelijkeverhuurvoordebanken.

OndertussenblijftVBOMakelaarwelmetdebankeninge-
sprek,zegtHansvanderPloeg:“Voorlopigdoenwehetzo.
MaarnogveelbelangrijkerisnatuurlijkdatdieLeegstand-
wetechtgoedinelkaarzit.Wantteveelmensenzittenal
tediepindeproblemenomineenadministratieveromp-
slomp te belanden. De wet had nog wat verder mogen
wordenopgerekt.Zozijndevoorwaardendieaanmeerdere
kerenverhurenwordengesteld,ergstringent.Daarschiet
jenognietveelmeeop.”■ Tekst:HenkdeKleine

BElANGRIjKsTEWIjZIGINGENlEEGsTANdWET

• Deverhuurdermagzelfdehuurprijsvandetekoopstaandewoning
bepalen;

• Deperiodewaarovermagwordenverhuurd,wordtopgerektnaarvijfjaar;
• Woningendievoorsloopofrenovatiezijnbestemd,mogenmaximaal
zevenjaarwordenverhuurdvolgensdeLeegstandwet;

• Verhuurvanwoonruimteinbijvoorbeeldleegstaandekantorengaatnaar
tienjaar;

• Woningeigenarenmogenondervoorwaardendezelfdewoningmeerdan
éénkeerverhuren;

• Deverhuurovereenkomsteindigtophetmomentdatdevergunning
eindigt.Hetverdientwelaanbevelingdehuurbijdehuurderoptezeggen.

Drs.B.Visser
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mmers:deregeldrukblijftonverminderdzwaar;
dekredietverstrekkerszijnsteedsstrengerende
melkveehoudershebbenna2015vrijemarktwer-

king.AfgaandeopdeschaalvergrotinginNoord-Bra-
bant,komterlandelijkminimaal2miljardkilomelk
extra.Hiervoormoetennieuweafzetgebiedenworden
gezochtbuitenEuropa.Schaalvergrotingtoetstde
ondernemerengaatnietzomaar;hetisbureaucratie
tentop.
Alsagrarischondernemerhebjetemakenmeteen
diversiteitaanregelgeving.Hetbegintalmetdemel-
dingvanhetbedrijfsontwikkelingsplanbijdeProvin-
cieendemeldingVerordeningStikstof.Deligging
vanhetbedrijfmoetbepaaldwordent.o.v.Natura
2000-gebieden,ermoeteenaanvraaggedaanwor-
denopdedepositiebank(metmilieurechtenvan
honderdenbedrijvendiealgeruimetijdnietmeer
bestaan)enervindenmonitoringsrapportagesplaats.
Bijdegemeentekunjeterechtvoortoetsingvanhet
vigerendebestemmingsplan,hetBouwbesluitmet
NENvoorwaarden,endeaanvraagBouwvergunning
1efaseen2efase.Ookdevergunningofmeldingwet
Milieubeheerdientopordetezijn.Voorsommige
bedrijveniseenNb-(Natuurbeschermingswet)vergun-
ningnodig.Endanmoeterooknogeengeometrisch
rapportwordenaangeleverdenvoldoenwordenaan
deWelstandseisen.DeWabo(WetAlgemeneBepa-
lingenOmgevingsrecht);–ookwel‘omgevingsver-
gunning’–isnietvoornietsinhetlevengeroepenom
diediversiteitvanvergunningensamentepakken.

Wezijnnognietklaar.Ermoetookeentoetsingplaats-
vindenaandevogel-ofhabitatrichtlijnen.HetWater-
schapwilwetenwaardehemelwaterafvoerenvan
stallenenputjesvoorperssappenvanveevoer
uitmonden.

Wiewilbouwen,moetinvestereninmilieumaatrege-
lenvoordierenwelzijnenverlagingvandeNH3-uit-
stoot(rapportagesaanleverendus!)Trouwens;alsje
veehoudt,dienjehetlogboekvanalleveterinairehan-
delingenmettijdstipintevullen–deI&R(identificatie
enregistratie)vandierenmoetwordenbijgehouden,
enderandvoorwaardendaarvandienennageleefdte
wordenvanwegesnellediertraceringbijrisico’svoorde
volksgezondheid.

Melkproducentenmoetenvoldoenaande‘Beschikking
Superheffing’,dieonderandereeenplafondbevatvoor
leveranties:hetMelkquotum.Ookdegeproduceerde
mestmoetverantwoordwordenviadezogeheten
Mineralenboekhouding.Dannogevenhetbedrijfmel-
denbijdeGezondheidsdienstvoorDieren.Enwiezijn
inkomennogenigszinswilverhogen,vultookdehele
papierenrompslompinvoorhetverkrijgenvanVamil
enMiaendeToeslagrechten/Bedrijfstoeslag.Letop:
dienditlaatsteformulierweloptijdin,enzaaihetveld
intotopdecentimeternauwkeurig!

Tochietsvergeten?Debetreffendeambtenaaratten-
deertjedaarwelopnazijnvakantie.Hetismaareen
kleinegreepuitdehoeveelheidvanregels,enalsik
staatssecretarisvanLandbouwDijksmagoedbegrijp,
moetendieregelsweerwordenaangescherptvan-
wegedeplof-enbofkip,hetlekkerepaardenvleesende
maïsgerelateerdegrondstoffenvoorveevoeruitServië.
Uziet:deagrarischemakelaardient‘hetbos’goedte
kennenomdebomenteblijvenzien.Somswilikeigen-
lijkwelwoningmakelaarworden.Hetenergiecertifi-
caatistochnognietverplicht….

Indezesombereeconomischetijdenishetprettigomtelezendattrendwatchers

overwegendpositiefgestemdzijnoverdetoekomstvandeagrarischesector:de

agrobusinessprofiteertvandebehoefteaanvoedingsmiddelen.Datismooi,meestal

wordtdenegatievekantvanvoedingsmiddeleninpublicatiesbelicht.Nederland

staatregelmatigindeschijnwerpersalskoploperopdiverseterreinen,maarlatenwe

daaralslandbouwsectornietdoorverblindraken.

doordebomenhetbos…

COLUMN
AgrarischVastgoed

J.C.M.vanGestel,
bestuurslidsectie
AgrarischVastgoed

I
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Op12februarijl.introduceerdeVBOMakelaarhetVastgoedgetalalsalternatiefvoor
deWOZ-waardediealsgrondslagvoordeozb-heffingdient.DeWOZ-waardekomt
volgens de brancheorganisatie op discutabele wijze tot stand omdat gemeenten
voornamelijkgebruikmakenvaneenjaaroudemodelwaarden.Degemeentenkrijgen

Wiebe Tamminga (54) was jarenlang werkzaam

bijhetKadaster,waarhijdeovergangnaarhetge-

automatiseerde systeem meemaakte. Tamminga

is eigenaar van MSC-Nederland, dat organisaties

ondersteunt bij vraagstukken op het gebied van

marketingenproductintroductie.

Samen met VBO Makelaar ontwikkelde hij het

Vastgoedgetal.Vooralhetfeitdatdewaardevan

dewoningbepalendisvoordeozb-aanslag,ishem

eendoorninhetoog.

WatmaakthetVastgoedgetaltoteengoedalternatiefvoordeWOZ-waarde?
“DeWOZ-waardealsgrondslagvoordeozblevertalvanafdeintroductiein1994problemen
op.Logisch:hetsysteemisvolkomenontransparant,enonderhevigaaneconomischeom-
standigheden.Wemoetenafvandiewaarde,wantwaarommoetjemeerozbbetalenalsje
ineenduurhuiswoont?HetVastgoedgetalgaatuitvaninternenexternruimtegebruik.Dat
isveeleerlijker,wantjelaatinwonersbetalenvoordegemeentelijkefaciliteitenwaarvanze
gebruikmaken.
OmdatdeWOZ-waardeookbepalendisvooreenaantalandereheffingenenheteigenwo-
ningforfait,moetjedewaardevanhetpandloslaten.KijknaardeMotorrijtuigenbelasting:
je vulthet autogewicht, debrandstof, plusnogeenpaargegevens in en je leestwatde
belasting inhoudt. Daar is nooit discussie over. Bij woningenmoet het dan ineens over
waardegaan.”

Hoezithetmetdeverhoudingmarktwaarde:WOZ-waarde?
“Zeker indehuidige tijd lopendiewaardes veruiteen.Bovendienwordthet voordege-
meentesteedslastigeromjuistereferentiepandentevinden,omdathetaantaltransacties
veeltekleinis.DepeildatumisbepalendvoordeWOZ-waarde,maarjezietnueensterke
waardedaling.De beschikking klopt dus naar allewaarschijnlijkheid niet.Dus: nogmeer
bezwaarschriften.Enwiebetaaltdekostendiedegemeentedaardoormaakt?Juist:dein-
woners!Degemeentenpretenderendatdemarktwaardeopdepeildatumklopt,maardat
isnatuurlijknietwaar.Datzorgtvoorveeldiscussie.”

Diemodelwaardenhebbendusnietuwvoorkeur?
“Zekerniet. Je kuntdaarmeeeengrovewaardeaangeven; een trendoppostcodeniveau.
Maar om een individuelewoning goed tewaarderen,moet je toch echt een schroeven-
draaierinhetkozijnsteken.Énjehebteenflinkaantaltransactiesnodig,enjuistdaaraan
ontbreekthetnu.
Deenigendiegebaat zijnmetdeze situatie, zijndebureausdiegeld verdienenmethet
indienenvanbezwaarschriften.JezietookdatdekritiekophetVastgoedgetalvooralkomt
vandiebureaus.Degenendiezich inhoudelijkmetdekwestiebezighouden,zijnoverwe-
gendpositiefinhunoordeel.”

Moetenwedanweertaxateursgaaninzetten?
“Datzouhetbestezijnalsjeeengoedewaardebepalingwilthebben.Hetisookgoedvoor
dewerkgelegenheid.Natuurlijkstijgendaarmeeookdekosten,maarhet isnogdevraag
ofhetzoveelduurderisdandebehandelingvanaldiebezwaarschriftenendeaanpassing
vandebeschikkingenendeozb-aanslagen.Maarhet transparante,eerlijkeenobjectieve
Vastgoedgetalisnatuurlijkverreteprefereren!”

WiebeTamminga
meertransparantie
methetvastgoedgetal
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een groot aantal bezwaarschriften; deWOZ-waarde wijkt in een tijd van dalende
woningwaardessteedsvakerafvandemarktwaarde.Hoogstetijddusvooreennieuw
systeem,dat transparantenobjectief isenook totaanzienlijkekostenbesparingen
kanleiden.

Mr.LiesbethY.GramsbergenisdirecteurLandelijke

AdviesgroepWOZenLokaleHeffingenbijDeloitte

Belastingadviseurs. Daarnaast is zij sinds 2006

als rechter (plv.) verbonden aan de Rechtbank

Oost-NederlandophetgebiedvanWOZenlokale

heffingen.Zeisooko.a.docentbijVastgoedBusi-

nessschool, en ze publiceert regelmatig over de

lokaleheffingen,hetformelebelastingrechtende

WetWOZ.Mr.Gramsbergenis tevensauteurvan

hetHandboekWOZ-procedures.

Tekst:CarolaPeters
Beeld:MSC-Nederland,Deloitte

IshetVastgoedgetaleengoedalternatiefvoordeWOZ-waarde?
“Ikvindhetpositiefdatergekekenwordtnaarderuimtelijkeimpact:deruimtelijkecompo-
nentspeeltsteedsvakereenrolbijhetbepalenvanbijdrageplichtigen(bijvoorbeeldbijde
grondexploitatiebijdrageenhetconvenantleegstaandekantoren).
Ikmiswéleenbelangrijkecomponent.Hetvastgoedgetalzietenkelopdeheffingsgrond-
slagvoordeozbvoorwoningen.DeWOZ-waardeisechteringevoerdomalsheffingsgrond-
slagtedienenvoordiverseheffingen.Daarvoorisdewaardevanhetvastgoedvanbelang.
DaaromlijkennaasthetvastgoedgetalnogsteedsWOZ-waardennodig;deWetWOZzalin
standmoetenblijven.
EnwatisdeimpactvanhetVastgoedgetalopmeerbijzonderewoningen,zoalsstudenten-
complexen,woon-zorgcomplexenengarageboxen.Datmaakthetcomplex.HetVastgoed-
getaliswélprimaomeendiscussieopgangtebrengen.Maarallefiscaleimplicatiesmoeten
daarinwelwordenmeegenomen.“Erisnogeenanderissue.HetVastgoedgetalleidttotni-
vellering.Ikleesinhetrapportdateigenarenvanduurderewoningenmindergaanbetalen
eneigenarenvangoedkopewoningenméér.Datlijktmenietwenselijk.Woningcorporaties,
huurdersendezorgsectorstaanmomenteelalflinkonderdruk.Ditligtpolitiekgevoelig.Er
wordterggemakkelijkgeconcludeerddatdestijgingvandeozbvooreigenaren/gebruikers
meteenwoninginhetlaagstesegmentgeringis,deHogeRaadheeftin2010noggeoor-
deelddateenafwijkingvan5%nietgeringis.HetVastgoedgetalzouleidentotstijgingen
van25%ofmeer.Ookzonderaanpassingvandeheffingsgrondslagkaneengebruikershef-
fingvoordeozbwordeningevoerd.”

MarktwaardeenWOZ-waardewordennogaleensgelijkgesteld.Eengoedezaak?
“Toetsingiseenprobleem;zekernu.IkwaardeerinhetVastgoedgetalvooralhetstreven
naarvereenvoudiging.Gemeentenmoetenvoorde juisteWOZ-bepalingheelgoedreke-
ninghoudenmetverschillentussendetewaarderenwoningengehanteerdemarktcijfers.
Daarom is de periodewaarvan de transactiesmeegenomenworden, ook verlengd.Drie
maandenvóórennadeopnameisgewoontekort;zekernu.Jemoeteengoedbeeldvan
demarkthebbenenjemoetdeeigenaren/bewonersdewaardebepalingheelgoedkunnen
uitleggen.Datvereistveelzorgvuldigheid.Ikbeneenvoorstandervanméértaxateurs,en
diemoetenookveelmeerdewijkingaanomeenhogerekwaliteitvantaxatiesteverkrij-
gen.Modelmatigtaxerenkanwel,maardanmoetjegoedwetenwatjemodeldoet.Veel
gemeentenbrengendeverschillentussendediversewoningennietgoedinkaart,endan
krijg jeweermeer bezwaarschriften. Transparantie is het kernwoord; ookbij de behan-
deling van bezwaarschriften. Overigens: de gemeentemoet niet alleenmeer taxateurs
inhuren,maarookvoldoendeambtenarenhebbenomdebezwaarschriftentebeoordelen
enhetgesprekoverdewaardebepalingenaantegaan.Deafwikkelingvanbezwarenduurt
nuveeltelang.”■

Mr.LiesbethGramsbergen
vastgoedgetalmiddelom
discussieopgangtebrengen
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Hoe kan het dat voor onze VBO-collega Mie-Lan Kok in Heemstede 2012 ‘het beste jaar ooit’ was? Haar

antwoord:“Jekunthetalleennogopservicewinnen.Wezijnnietdegoedkoopste,maardoenàllesvooronze

klanten.” En dat ‘alles’ is inderdaad heel erg veel. Wellicht reden waarom zij door het blad Vastgoed werd

genomineerdvoor‘Makelaarvanhetjaar’voorde‘Specialisatie-award’?

hetgaatveelminder
omprijs,destemeer
omservice

H oeveelmakelaarszullenerzijndieopeenlatevrij-
dagmiddagmetdeklantdoorde Ikeahollenom
eenmatrastekopen?Ofdiebijweereenandere

klant zelfwat schilderijtjes ophangen enmet kartonnen
meubilair een onweerstaanbare setting creëren? Die sa-
menmetanderespecialistenseminarsinhetEngelsorga-
niseren,waarzo’ntachtigpotentiëlekopersopafkomen?
Ze heeft kennelijk energie voor tien, maar aan de tafel
in haar fraaie thuishaven in Heemstede is ze de rust en
kalmtezelve:Mie-LanKok,dezekeeronzeMakelaarvande
Maand.Twaalf jaargeleden indemakelaardijbegonnen,
aanvankelijk samenmet twee compagnons, toen nog in
een kantoorbuitenshuis.Maarhet klikte tochniet ende
wegenscheidden.WèldanktMie-Lanaandierelatiefkorte
samenwerkingdespecialisatiewaarmeezenuzosucces-
volis.Mie-LanKokiseen‘expatsexpert’.

sPECIAlIsEREN
Wehebbenindezerubriekaltalvanmakelaarsgeziendie
juistintijdenalsdezehethoofdbovenwaterhoudendoor
diversificatie:allesaanpakkenwateropjewegkomt.Op
dielijnzatMie-Laninhetbeginook.Totzebijeenlezing
deVUprofessorDeVries– ‘broervanPeterR.deVries’–
hoordespreken.“Datopendemijdeogen.Hijzei:‘Excelleer
indatgenewaarjegoedinbent’.Vanafdatmomentben
ikmevoordevolle100%gaanrichtenopdienstverlening
aan expats. Ik werk voormensen uit het buitenland die
hier al langere tijd zijn. Ze kennenNederland inmiddels,
wetendatzezichhierwatstevigerwillensettelenenzijn
nu toe aande aankoop van eenhuis. Ik richtmedaarbij
metnameopexpatsinAmsterdam,UtrechtenDenHaag.
Eenongelooflijkleukedoelgroep.Voordezemensenkunje
zoveelmeerdoendanlouterhetbemiddelenvoorhethuis.
Jemoet zeeigenlijk voorallesbijdehandnemen: finan-
ciering,fiscalezaken,hetpasserenbijdenotaris,zelfshet
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regelen van een aansluiting bij de nutsvoorzieningen. Ze
leunenechtop je.Daaromorganiserenwespecialesemi-
narsvoorhen,waarallesaanbodkomt.Daarkomenheel
veel waardevolle leads uit. Het kost tijd, het is intensief,
maarhetishetmeerdanwaard.”

CulTuuRVERsCHIllEN
“Als je zo intensief omgaat met mensen uit andere cul-
turen, dan zie je eigenlijk pas goed hoe de Nederlandse
cultuur in elkaar zit. Zomoeten expats erg wennen aan
hetfeitdatveelmakelaarsvannegentotvijfwerken.Met
hundrukkebanenwordthetsomswellastigomeenhuis
te bezichtigen.Onder druk van demarkt op ditmoment
zit daarwelwat beweging in,maar optimaal is het nog
niet.Nubekijk ikoverigensooklievernieteenwoningop
eendonkerewinteravond,maardatheefteenesthetische
reden:hetzieternietuit,hetwerktniet.Maarindezomer
kunjebestlangerdoorgaan.Waaromookniet?”

Mie-Lan ziet nog een groot verschil. Misschien wel het
verschildatverklaartwaarom2012haar topjaarwas. “De
Nederlandseconsumentkijktheelergnaardemarktvan
numetkennisvanuithetverleden,zohebikhetgevoel.We
vergelijkenvandaagsteedsmetgisteren.Datziejeookaan
deveranderdehypotheekregels.Buitenlandershebbenniet
deballastvandievoorgeschiedenis.Zijzieneenkoopprijs
envindendiereëelofniet.Zevindenhetookheelnormaal
datjeaflost,voorhenspeeltdiehelediscussieniet.Zijzeg-
gen:Losjeaf,danbouwjeechtbezitop,dankóópjeook
echt iets. Datmaakt – wat dat betreft – deze doelgroep
makkelijkerommeetewerken.Dediscussieiswatzuiver-
der,zoujekunnenzeggen.Grappigdetailtrouwens:expats
willengeenopknappertjes.Hetmoetmeteengoedzijn.Zij
hebbenimmersnietdienetwerkenvanklusjesmannendie
Nederlandersvaakwelhebben.”

dOORENdOORGEdREVEN
Mie-Lanheefteenbredetaakopvatting,zokunnenwewel
stellen. “Ikhadeenkeereenoverdrachtvaneenhuisdat
werdgekochtdoorIsraëliërs.Bijdieoverdrachtzouookhet
bedinhethuisvaneigenaarverwisselen,maardeverkoper
haddaarhetmatrasuitgehaald.Danstapiknetzomakke-
lijkmetdiemensenindeautoombijIkeasneleenmatras
te scoren. Zemoeten toch ’s avonds in hun nieuwe huis
kunnenslapen!Zomaakikookveelwerkvandepresenta-
tievanwoningen.AlsikzoeensnaarFundakijk,danzieik
daardemeesterbarmelijkefoto’s.Lelijkeinterieurs.Ofde
volgordevandefoto’sisnietgoed.Nooitmethethalletje
beginnen!Debestefotomoeteerst.Ikwerkmetkartonnen
meubels om een leegstaandewoning in te richten. Voor
eenpaarcentenziethetertopuit.Zohebikeenhuisdatal
tweejaartekoopstondindriewekenvlotgetrokken.Voor
mijbewijstdit,datserviceencreativiteitallesbepalendzijn.
Echt, daar willenmensen bestmeer voor betalen. Vraag
meer,maardòedanookmeer.”■

Tekst:HenkdeKleine
Beeld:Mie-LanKokMakelaardij

devijftipsvanMie-lanKok

• Focuslieveropservicedanopprijs;
• Klaagnietoverdehuidigemarkt.Ziehetzo:

mensenkopenverstandiger.Helpzedaarbij;
• Omringjemetgoedevakmensen.Doegeen

concessiesaankwaliteit.Legdelathoog;
• Eenhuiskopenisemotie.Neemalletijdom

daaropintespelen.Entja,vrouwenlijkendat
betertekunnendanmannen;

• Besteedaandachtaangoedefoto’s.Maakeen
fraaieroutingdoorhetpand!



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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etiszo:dehypotheekrenteishogerinNeder-
landinvergelijkingmetonzebuurlanden.Ten-
minste,zolijkthet,wantinternationale

hypotheektarievenmetelkaarvergelijkeniseencom-
plexezaak.IkgeefaltijdhetvoorbeelddatNederlan-
dershetheelnormaalvindenommeerdandewaarde
vandewoningtelenenomdattochookde‘kosten
koper’betaaldmoetenworden!MaarbijdeDuitsecul-
tuurpasteendergelijkehoudinghelemaalniet:daar
spaartmenjarenlangvoordeeigenwoningenuitein-
delijkleentmenmaximaal70%.Hetmindererisico
voordeDuitsebankvertaaltzichgelijkineenlagere
hypotheekrente.Simpeltoch.

Maarhetgrootsteverschilinhypotheektarievenwordt
gemaaktdoordehandelareninLonden.DeNeder-
landsebankenzijnvooreengrootdeelafhankelijkvan
dezehandelarenopdeinternationalekapitaalmarkt
omhunhypothekentefinancieren.Andersdaninde
meesteanderelandenkunnenNederlandsebanken
voorfinancieringvanhypothekengeengebruikmaken
vanparticulierespaargeldenomdathetovergrotedeel
daarvanbeheerdwordtdoorpensioenfondsenendie
beleggenonsgeldinhetbuitenland.Dathebbenwij
Nederlanderszogeregeldendaardoorhebbenwijeen
goedpensioen.Ondanksdatzeerrecentbekendis
gewordendatpensioenfondsenonspensioengeldwel-
lichtwillengebruikenomonzehypothekentefinancie-
ren,blijvenwijafhankelijkvandeinternationale
kapitaalmarkt.Hetprobleemvanvandaagdedagisdat
demarktdeNederlandsehypotheekmarktmeeren
meeralsrisicovolbeschouwt.Enmeerrisicokostgeld.
Zosimpelwerktdefinanciëlemarkt.

IkkomregelmatiginLonden,omdehandelarendaar
bijtepratenoverdeNederlandsewoningmarkt.Ik
merkdatzijzenuwachtigwordenvandevoortdurende
discussieovermarkthervormingenensteedsmaar

nieuwepolitiekebeslissingen.Zijvertalendieonrust
naareenhogererisico-opslag,dezogenaamdeCDS-
spread(grafiek).Inhetverleden,datwilzeggenvoorde
crisis,wasdezeopslagslechts0,1%-punt,maarvan-
daagdedagisdezeopgelopennaar1,5%-punt.Datis
eenforseverhogingdieuiteindelijkdoordewooncon-
sumentviadehypotheekrentebetaaldmoetworden.
Eenbeetjekortdoordebochtzoujekunnenzeggen
datdeNederlandsewoningkoperdelaatstetijdmeer
hypotheekrentemoetbetalenomdatwijinNederland
maargeenpuntachterdehervormingsdiscussiekun-
nenzetten.

Onzeministeriszichhiervanbewustenpraatdaarom
veelvuldigmetallepartijendieactiefzijnopde
woningmarkt.Ikgaervanuitdathijbinnenkortdedis-
cussiekanafsluitenwaardoorduidelijkheidkomtover
deregelsopdewoningmarkt.Datgeeftduidelijkheid
voordepotentiëlehuizenkoperenisgoedvoorde
hypotheektarieven.Simpeleigenlijk.

‘Derenteistochwelerghoog’,zeggenzevaak.‘Ze’zijneigenlijkiedereenmet

wieikpraat.‘Endebankenhoudenderentehoog’,volgtergelijkachteraan.Mijn

dooddoenerisaltijddathetkomtdoorde‘internationalekapitaalmarkt’.InLonden,

onsEuropesefinanciëlehart,wordtonzehypotheekrentebepaald.

COLUMN
RabobankNederland

PauldeVries,
seniorwoningmarkteconoom

KennisenEconomischOnderzoek
RabobankNederland

risicoenonze
hypotheekrente

H
Bron: Rabobank.
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bouwendnederland,zoetermeer
BouwendNederland zetelt in het Bouwhuis. Het Bouwhuis
is het centrale punt voor de belangenbehartiging van en
dienstverleningaanbedrijvenindebouwsector.Hetkantoor
isduidelijkzichtbaarvanafdeA12bijZoetermeer.Vanuitdit
stadsbakenvan 11.000m2 en 50meterhoogkijk jenaarde
skyline van Rotterdam, de Haagse overheidsgebouwen en
hetgroenehart.

Het gebouw van Berend Sybesma oogt licht en luchtig.
Er is gebruik gemaakt van veel glas, wit betegelde muren
en een openlijk getoonde stalen draagconstructie die het
hele gebouw draagt. Het gebouw lijkt transparant. De
liftschachten, de draagconstructie, het zwevende dakterras
opdenegendeverdiepingzijnzichtbaar.Erzijndenieuwste
verwarmingstechniekengebruikt.Hetgebouwoogtgastvrij:
de parkeergarage onderin het gebouw ligt direct naast de
receptie.

De bovenste verdiepingen met het mooie uitzicht zijn
gereserveerdvooreenbedrijfsrestaurantenvergaderruimtes.
Veel glas en licht hout, een warme, donkerblauwe
vloerbedekkingenhierendaarzitjeszorgenvooreenprettige
sfeer.



achterdevoorkant

VIAC anticipeert op actuele energievraagstukken. 

Innovatief, modern en met lef worden installatietechnische 

en bouwfysische adviezen met toekomstwaarde ontwikkeld. 

Geen fictie maar visie!

Postbus 124, 3990 DC Houten

De Bouw 131, 3991 SZ Houten

T (030) 634 20 20

E info@viac.nl

I www.viac.nl

Installatietechnisch advies

Bouwfysisch advies

Duurzaamheidsonderzoeken

EnergiePrestatieAdvies/Certificering

Meerjarenonderhoudbegrotingen

Legionellapreventie

Kwaliteitscontroles

Ventilatieprestatiekeuringen (VPK)

Faciliteren beheer en onderhoud

Conditiemetingen &

Meerjarenonderhoudplanningen

BIM

Woontechnologie/domotica

Bestekken/Programma van Eisen
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ADVERTORIAL

Potentiëlekopersverleidentoteenbezichtiging,daarbeginthetmee.Omdieredenzorgenmakelaarservoor

dathunpresentatiematerialenzowelon-alsofflineertiptopuitzien.Alsdepresentatienietaanspreektdan

wordtdewoningnieteensoverwogenenhakenkijkersaf.Dieeersteindrukmoetdusperfectzijn.

hetbelangvan
eenperfecte
woningpresentatie

V

Voormakelaarsentaxateurs
MEDIA CONTROL

Thuis in elk huis!

071 - 405 15 00

welkom@deraadmakelaars.nlwww.deraadmakelaars.nl

L

•	

L
R € 000,00- k.k.

Riant, zeer netjes afgewerkt 4-kamer hoekappartement aan de rand van Lisserbroek

•	Woonoppervlakte:		100m²•	3	slaapkamers
•	Bouwjaar:	2009
•	Ruim,	zonnig	balkon	gelegen	op	het	zuid-westen	(ca.	11m²)•	Prachtig	weids	uitzicht	over	de	Haar-lemmermeer

Magnoliastraat 43
Lisserbroek € 249.500,- k.k.

L

•	

L
R € 000,00- k.k.

Luxe twee-onder-één-kapwo-ning met garage

•	Woonoppervlakte:	ca.	180m²	•	Perceeloppervlakte:	ca.	272m²	•	Riante	achtertuin	gelegen	op	het	zuid-westen	
•	4	slaapkamers	
•	Centraal	gelegen	in	centrum	op	geliefde	locatie

Nieuwstraat 22
Nieuw-Vennep € 395.000,- k.k.

L

•	

L
R € 000,00- k.k.

Direct te betrekken, modern 4-kamer hoekappartement

•	Woonoppervlakte:	ca.	100m²•	3	slaapkamers	
•	Bouwjaar	2009
•		Ruime,	zeer	lichte	woonkamer	•	Moderne,	open	keuken	met	glazen	aanrechtblad

Magnoliastraat 47
Lisserbroek € 269.000,- k.k.

L

•	

L
R € 000,00- k.k.

Moderne 2-1 kapwoning gele-gen in nieuwbouwwijk aan de Noordrand te Nieuw-Vennep!

•	Woonoppervlakte:	ca.	184m²•	Perceeloppervlakte:	ca.	270m²•	Bouwjaar:	2010
•	Voorzien	van	moderne,	open	keuken	•	Riante	Z-vormige	woonkamer

Seoellaan 28
Nieuw-Vennep € 450.000,- k.k.

L

•	

L
R € 000,00- k.k.

Ruime maisonnettewoning  in nieuwbouwwijk!

•	Woonoppervlakte:	ca.	72m²•	3	kamers	(2	slaapkamers)•	Groot	balkon
•	Bouwjaar	2010	
•	Verwarming	door	middel	van												aardwarmte

Montreallaan 102
Nieuw Vennep € 182.500,- k.k.

L

•	

L
R € 000,00- k.k.

Landelijk gelegen, vrijstaand woonhuis op kavel van 631m²
•	Woonoppervlakte:	ca.	95m²•	Perceeloppervlakte:	ca.	631m²•	Riante	tuin	gelegen	aan	doorgaand	vaarwater
•	4	kamers,	waarvan	3	mogelijke	slaap-kamers
•	Aangebouwde,	lichte	serre

Langeweg 44
Roelofarendsveen € 425.000,- k.k.

 

 

 

 

 

 

Lisserbroek

Nieuw-Vennep

Lisserbroek

Nieuw-Vennep

Nieuw-Vennep

RoelofarendsveenVerkocht (o.v.)

Pieter Kuijt & Marjanne de Wolff-Buis

BOMediaControllevertonlinesoftwarewaarmee
VBO-makelaarshuneigenpresentatiemateriaalmaken
metbehulpvanslimmesjablonen.

AlTIjdEENBIjZONdEREPREsENTATIE
Eenperfectepresentatiebegintmetgoedfotomateriaalen
prettigleesbaretekst.Datallesmoetgoedtotzijnrechtkomen
ineenbijzonderevormgeving,waarbijualsmakelaargoed
herkenbaarmoetzijn.

DirecteurRonaldNadorp:“HetvoordeelisdatVBO-makelaars
slechtséénmalighoeventeinvesterenineengoede
vormgeving.Dievormgevingwordtineeninteractiefsjabloon
gezetenhierdoorzietiederepresentatieerprofessioneelen
bijzonderuit.Alseenmakelaaraleengoedevormgevingheeft?
Geenprobleem,dankunnenwijookdieineensjabloonzetten.
Maaronscreatieveteamgaatookgraagdeuitdagingaan.”

VBOMediaControlwerkteenvoudigensnelindriestappen:

Selecteren

Vullen

Afdrukkenofpubliceren

AdVERTENTIEsjABlONENHETMEEsTPOPulAIR
Makelaarsadverterenoverhetalgemeenveelmethun
woningaanbodenlatendezevaakdooreendtp-of
reclamebureauopmaken.Dekostenhiervankunnenoplopen
totmeerdan€250,00permaand.

“VBOMediaControlishetalternatiefmetdezelfdekwaliteit,
maardanveelvoordeliger”verteltdirecteurRonaldNadorpmet
trots.“Metsjablonenvoorzoweléénalsmeerdereobjectenis
hetopmakenvanadvertentiesdooruzelfeenvoudigenvlot
gebeurd”.

VBOMediaControlkanwordengebruiktvooralledenkbare
presentatiematerialendiedoormakelaarswordengebruikt.
✔ Brochures(4,8en12pagina’s)
✔ Folders
✔ Raampresentaties
✔ Homepromocards
✔ Verhuisberichten
✔ Advertenties
✔ Materiaalopenhuizenroute

WIlTuMEERWETEN?
Neemdancontactmetonsop.
Poeldijk:0174-285060/Waddinxveen:0182-610100

Ofmailuwvraagnaarinfo@vbomediacontrol.nl.

Meerinformatiekuntuookvindenopwww.vbomediacontrol.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. 


