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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.



Maar maatwerk is niet alleen op nieuwbouw
vantoepassing.Nee,wemoetenooknaarmaat-
werk als het gaat om hypotheken. Begrijpme
goed,ditisgeenpleidooivoortorenhogehypo-
theken.Maarnustrikte regelsuitvaardigenen
nietkijkennaarhetindividu,iseenslechtezaak
voordewoningmarkt.Eenraamwerkvanregels
is noodzakelijk. Maar er moet ruimte zijn om
eenadequateverdiepingsslagtemakenopba-
sisvanspecifiekepersoonlijkeomstandigheden.
Op dit moment wordt bijvoorbeeld werk- en
inkomensperspectiefveelmindermeegenomen
indebeoordeling‘welofgeenhypotheek’.

Sindsdekredietcrisiszitdehypotheekverstrek-
king in een keurslijf. Het begrip overkredite-
ringbeheerstdewoningmarkt.Endaarmeede
mogelijkhedenenhet vertrouwenvande con-
sument. We zitten met z’n allen aan de lei-
band van Basel III, de Nederlandse Bank en
de AFM. En daar komt in augustus de nieuwe
Gedragscode Hypothecaire Financiering nog
eensbij.Debankenbuigenonderdestrengere
regelsvantoezichthouders:deleennormenzijn
aangescherpt,de leencapaciteit ingeperkt.Vol-
gensonderzoekvandeEuropeseCentraleBank
waren de banken in het laatste kwartaal van
2010strengerbijhetverschaffenvanhypothe-
ken.Endeverwachtingvoor2011isdatmennog
terughoudenderzalworden.

Maar waarom? Ja, ik begrijp dat de banken
met boetes op de huid worden gezeten door
deAFM.Maaropdekeperbeschouwdhebben
we het laagste aantal betalingsproblemen ter

Vakwerkmoetmaatwerkzijn
bijhypotheekverstrekking

EdHamming
VoorzitterVBOMakelaar

NoNonsense
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wereld. Zowel het aantal betalingsachterstan-
denalshetaantalgedwongenverkopenislaag.
En als huisuitzetting dreigt, proberen banken
met maatwerk in te spelen op de individuele
situatie.BovendienconcludeerthetEconomisch
onderzoeksinstituut SEO in een recent rapport
dat wanbetaling vaak geen direct gevolg is
van een hoge hypotheek, maar van relatie-
beëindiging (op nummer 1) of werkloosheid.
Dit is geen juiste timing. Zeker als er geen
ruimte is voor maatwerk. Nota bene de ban-
ken zelf waarschuwen voor de gevolgen voor
de woningmarkt. Aan de ene kant worden de
koopsubsidie en starterslening afgeschaft en
aan de andere kant volgt een stringent beleid
voorhypotheekverstrekking.Metdekansdatde
prijzen verder naar beneden gaan, met meer
kansoprestschulden.Datbelooftweiniggoeds
voordestarterendusvoordedoorstromer.En
dedoorstromerkrijgtvroegoflaatooknogeens
te maken met hypotheekcorrecties. Tel uit je
winstvoordewoningmarkt.

Debankenmoetenterugnaarmaatwerk.Maat-
werk is vakwerk.Maatwerk is precisiewerk. En
datisnuexactwatikbedoel.Laatbankenweer
doenwaarzegoedinzijn:precieswerken.

EEen aantal jaren geleden werd de term ‘maatwerk’ te pas en te onpas gebruikt in 

gesprekken, reclameteksten, visies  etc. Massaproductie was uit, maatwerk was 

‘hot’. Daarna nam deze trend gelukkig normale proporties aan. Maar nu pleit 

ik ervoor dit begrip voor de woningmarkt weer volop in de mond te nemen. 

We moeten opnieuw naar maatwerk! Zo zal de komende jaren het tekort aan 

nieuwbouwwoningen verder toenemen. Vraag en aanbod sluiten onvoldoende  

op elkaar aan. Niet iedereen zit op een appartement te wachten, niet iedereen wil 

naar een vinexwijk, en zelfs wil niet iedereen naar een jaren ’30 woning. Meer 

diversiteit dus en luisteren naar de klant. Overgaan tot maatwerk, bijvoorbeeld via 

het particulier opdrachtgeverschap. 
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Meerflexibiliteitin
nieuwbouwmarkt
Hetaantalopgeleverdewoningen
wasin2010eenderdeminderdanin
2009,eneenechteoplevingisniet
inzicht.Integendeel:erkomtwaar-
schijnlijkeendoubledipaanindepro-
ductievanwoningen;gemeentelijke
grondexploitatiesduikeninderode
cijfers;ontwikkelaarsworstelenmet
grondenvastgoedophunbalans.

Kamermoetnog
kiezen:straffen,
belonen,stimuleren
ofverleiden
Hetenergielabelisaldriejaarver-
plicht.Maarerzijnweinigendiezich
daarookaanhouden.Europaeisteen
aanpassingvanhetbeleid.Minister
Donnergaatdeverschillendeopties
uitwerken.Zijnvoorkeur:denotaris
alsgratispoortwachter.
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6 Meerflexibiliteitinnieuwbouwmarkt
“Zetnúeenstipopdehorizonomdewoningproductieweer
opgangtekrijgen!”

14 PE-bijeenkomstProjectontwikkeling1
Vastgoedontwikkelingenderolvandemakelaar

18 Bouwenindecrisis
Metkleingeldgrootsedingentotstandbrengen

25 Kamermoetnogkiezen:straffen,belonen,
stimulerenofverleiden
“Kantelmomentisalsmensenziendatzegeldkunnenverdienen”

Inhoudsopgave
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NicoRietdijk: “De crisis is al enige tijd
het probleem nietmeer: de economie
groeit behoorlijk en de consument is
weeropwegnaareenpositievemanier
van denken. De hypotheekrenteaftrek
is door het Kabinet-Rutte voorlopig
veilig gesteld, dus alle ingrediënten
voor een herstel van de woningmarkt
zijn aanwezig. En toch stagneert de
nieuwbouwmarkt.Hetechteprobleem
is nu de overreactie van een aantal
instituten en banken: de consument
kanveelminderlenendoordestrenge
kredietregels. De AFM, het Nibud en
hetBaselsComité (datbankendwingt
omhet eigen vermogen op eenhoger
niveautebrengendanvoorheengeëist
werd) zorgen voor een cumulatie van
voorschriften, waardoor een vicieuze
cirkel ontstaat. Het Waarborgfonds
Eigen Woningen is eveneens een be-
langrijke schakel in die keten. Door
de angst voor waardedaling van wo-

ningen zijn de regels voor kredietver-
strekkingverscherpt;daardoorleentde
consumentminder enwordt de angst
bevestigd dat er ietsmis is. Dan is de
cirkel rond. Ikwil dan ook een oproep
doen aan banken en instanties: stop
dievicieuzecirkel!En:verlaagdeopslag
opdehypotheken,wantdewinstenop
hypothekenzijndelaatstetijdverdrie-
voudigd. De consument krijgtmoeilijk
een hypotheek, en die is dan ook nog
eens veel duurder. Dat maakt wonin-
genonbetaalbaarvooreengrotegroep
mensen; met name voor de koopstar-
ters (van wie de financieringsruimte
30tot40%kleinerisdanvorigjaar)en
voor de middeninkomens. Die krijgen
geenhypotheekvanzo’n450europer
maand (daarvoor verdienen ze tewei-
nig), maar ze komen ook niet in aan-
merking voor een sociale huurwoning
van550europermaand,wantvolgens
‘Brussel’verdienenzedaarvoorteveel.

6

Actueel

HHet aantal opgeleverde woningen was in 2010 een derde minder dan in 2009, en 

een echte opleving is niet in zicht. Integendeel: er komt waarschijnlijk een double 

dip aan in de productie van woningen; gemeentelijke grondexploitaties duiken 

in de rode cijfers; ontwikkelaars worstelen met grond en vastgoed op hun 

balans. De malaise in de woningbouwproductie is overal voelbaar. Door diverse 

partijen worden oplossingen aangedragen; van vérgaande overheidsmaatregelen 

tot minimale staatsbemoeienis. Nico Rietdijk, directeur van NVB Vereniging 

voor ontwikkelaars & bouwondernemers, en Peter van Rooy, codirecteur van 

innovatieprogramma NederLandBovenWater, geven hun visie.

Meerflexibiliteit
innieuwbouwmarkt
“Zetnúeenstipopdehorizonomde
woningproductieweeropgangtekrijgen!”



Dus worden ze de particuliere markt
opgejaagd waar ze 750 euro of meer
moetenbetalenvooreenhuurwoning.
Endeoverheidkeekernaarendoetver-
volgensniets.Datisnietuitteleggen.
HetKabinetmoetdanooksnelkomen
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meteen landelijke coördinatiemetde
instituten die betrokken zijn bij de le-
ningscriteriavankoopwoningen.Daar-
naast moet het geld worden ingezet
dat vorig jaar is overgehouden uit de
StimuleringsregelingWoningbouw.”

‘Verdienmogelijkheden’
InmaartvanditjaarpubliceerdeNeder-
landBovenWaterdebrochure ‘Verdien-
mogelijkheden–cahiergebiedsontwik-
keling’. De auteur is Peter van Rooy,
dieinhetcahiereenaantalvoorstellen
doet om te bouwen voor een betaal-
bare prijs. Hij voorspelt dat 75% van
allenieuwbouwprojectenzalvastlopen,
wat neerkomt op een miljardenstrop
voorgemeenten, projectontwikkelaars,
bouwersencorporaties.VanRooystelt
daarom als eerste maatregel voor om
deketenvanvergunningen teversnel-
len. “Dat kan allemaal veel sneller en
slimmerdoorprocedures te synchroni-
serenendoorgecertificeerdebedrijven
technische tekeningen te laten beoor-
delen. Als er ‘groen licht’ is, kan de
aanvraag mét een stempel van goed-
keuring naar de gemeente, waar de
bouwvergunning binnen een kwartier
kanwordenafgehaald.Indegemeente
Boekelismeninmiddelsbegonnenmet
ditsysteem.”
DaarnaastmoethetBouwbesluitsterk
worden vereenvoudigd, stelt de au-
teur. “De jarenlange uitbreiding van
hetBouwbesluitmetallerleidetailsen
planologische regels heeft ervoor ge-
zorgddatbewonershundroomamper
nog kunnen waarmaken. De toename
van al die regels en vooral de daar-
mee samenhangendeproceduresheb-
ben gezorgd voor de dood in de pot.
Dus moeten we ervan af, maar in de
overgangsfase naar een nieuw omge-
vingsrechtmoetenwedehuizenkoper

Nógminderwoningen

HetCBSmelddeinaprilvanditjaardaterin2010bijna56duizendnieuwe
woningengereedzijngekomen;ruim32%minderdanin2009enhetlaag-
steaantalsinds1952.Erzijnvooralminderkoopwoningenopgeleverd.Ook
hetaantalverleendebouwvergunningenisaanzienlijklagerdanvorigjaar:
ruim16%.

Wélwerdenerin2010intotaal27.000nieuwewoningenverkocht;53%meer
dan in het voorgaande jaar (Bron: Monitor Nieuwe Woningen). Het ging
vooralomgoedkoperekleinewoningen.Dezewoningenzullenin2011en2012
wordenopgeleverd.

HetEconomischInstituutvoordeBouwnijverheid(EIB)verwachtdatin2011
68.000à70.000woningengereedzullenkomen,enin2012tussende69.000
en 77.000woningen. Een tijdelijke opleving, die voornamelijk te danken is
aanhet ‘inhaaleffect’.Voorna2016voorspelthetEIBweereendaling inde
woningproductie.HetNeprommelddedaterinheteerstekwartaalvan2011
ongeveer6.600nieuwbouwwoningenzijnverkocht, 15%minderdan inhet
eerstekwartaalvan2010.

“Hetechteprobleemisnudeoverreactievaneen
aantalinstitutenenbanken:deconsumentkanveel

minderlenendoordestrengekredietregels”,
aldusRietdijk
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welgoedondersteunen.Ookde regels
voor wonen en werken moeten veel
flexibelergemaaktworden,zodatmen-
sen meer mogelijkheden hebben om
thuistewerken(denkaan‘HetNieuwe
Werken’). Dan kun je bijvoorbeeld het
appartement van je buren kopen; het
doortrekken naar je eigen woning en
het vervolgens in gebruik nemen als
werkruimte.”
Van Rooy pleit eveneens voor een Ga-
rantiefonds waarin overheden en ont-
wikkelaars hun financiële risico’s de-
len,enwaardoormet relatiefbeperkte
middelen een verantwoorde hefboom
(‘leverage’) mogelijk wordt gemaakt.

“Meteenpubliekprivaatofvolledigpri-
vaat Garantiefonds kan met de bouw
wordenbegonnenals 50% is verkocht.
Nuwordtpasgestartalsminimaal80%
op papier is verkocht. Daardoor duurt
het lang en haken aspirant-kopers bij
voorbaataf.”

Tenslotteheefthijooknogvoorstellen
op het gebied van infrastructuur (“Die
moetenwenaar goedDuits voorbeeld
buiten de gebiedsexploitatie houden.
We moeten er publiek in investeren;
daar betalen we belasting voor”) en
voor de investeringen in kabels en lei-
dingen: “Ook dat kan veel efficiënter

en effectiever als er meer onderlinge
samenhangisénmeersamenhangmet
debovengrond.”

Grondprijsterdiscussie
Andersdaninsommigekringenwordt
beweerd, is de hypotheekrenteaftrek
nooit het echte probleem geweest,
vindtNico Rietdijk. “In feite is dat he-
lemaal niet zo’n slecht systeem. De
zaakisdoortweeoorzakenontspoord:
enerzijds door de bewuste creatie van
schaarste: er is door het ‘geknepen’
ruimtelijke beleid met opzet te wei-
nig gebouwd in de jaren dat er veel
vraag naar woningen was. Anderzijds
zijn er massaal totaal verkeerde ban-
caire producten ontwikkeld, zoals de
aflossingsvrije hypotheken. Dat is vra-
gen om problemen. Om over het ge-
meentelijkgrondbedrijfnogmaarniet
te spreken: dat systeem is volkomen
scheefgegroeid. Hoe kun je verklaren
dat grond voor een koophuis duurder
is dan voor een huurwoning? En dan
zijn de grondprijzen in tien jaar tijd
ook nog eens verviervoudigd, terwijl
degezinsinkomens (endannogdank-
zij de tweeverdieners) 50 à 60% zijn
gestegen.”

Ook NederLandBovenWater pleit voor
hervorming van de grondmarkt. Van
Rooy:“Optalvanplaatsenisveelgrond
aangekocht voor zeer hoge prijzen.
Daar moeten dure woningen worden
gebouwd om voldoende opbrengst te
genereren.Echter:diewoningenzullen
nauwelijksverkochtworden.Erzijndus
tweemogelijkheden:degrondhelemaal
afwaarderen(enjeverliesnemen)ofaf-
waarderenentóchbouwen.Bijvoorkeur
stappen we ook af van gemeentelijke
grondbedrijven. Geen enkel ander Eu-
ropees landkent zoietspervers als een
overheiddiedirectinkomstengenereert
uit de inbreng van eigen gronden. De
taak die de gemeentelijke grondbedrij-
ven uitvoeren, kunnen we heel goed
overlaten aan marktpartijen en parti-
culieren. De ambtenaren die daarmee
overbodig zijn geworden, kunnen we
goed gebruiken voor nuttige functies;
zeker in de toekomst als krapte op de
arbeidsmarktdreigt.”

Tijdreeks gereedgekomen woningen 
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SteunmaatregelenNoord-Brabant

SuccesvolwarendesteunmaatregelenvandeprovincieNoord-Brabant.Erzijn
zo’n3.650woningenopgeleverd,dankzijgarantstellingen, (renteloze) lenin-
genenhetBrabantsInvesteringfonds.NVBVerenigingvoorontwikkelaars&
bouwondernemerspleitdanookvooreenvoortzettingvandezemaatregelen,
inelkgevaltot1juli2012.
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flexibiliteit!
Beideherenpleitenvoorflexibiliteit.“Als
er turbulentie is,moet je flexibel zijn”,
zegt Rietdijk. “In een aantal opzichten
zullenweonszelfopnieuwmoetenuit-
vinden.Vooronsalsbouwersenontwik-
kelaars,maarookvoormakelaars,bete-
kent dat: beter luisterennaar de klant.
Wekunnenindatopzichtveellerenvan
grote,succesvollebedrijven.Gendermar-
keting; daar moeten we naartoe. Wat
willenmensen,hoelevenze,envooral:
hoewillen ze leven?Wemoetenmeer
denken vanuit het gevoel dan vanuit
detechniek.Bottom-updus:hetbegint
allemaalbijdebewoner,duswezullen

indringend moeten pratenmet bewo-
nersen/ofhunvertegenwoordigers.We
moeteneenbeterproductmakenénde
kostenverlagen.Wezijnalssectorecht
toe aan een nieuw verdienmodel dat
steuntoptweepeilers.Deeerste isan-
derssamenwerken;vooralgelijkwaardi-
gersamenwerken,waardooronderaan-
nemersentoeleverancierseerderinhet
ontwikkelingsproceswordenbetrokken
dan nu het geval is. Dit bespaart dan
(hopelijk)opde zoberuchte faalkosten
indebouw,dievolgenssommigen10à
15% bedragen. Het besef groeit dat bij
dezenieuwevormenvansamenwerking
de winst van de één niet per definitie

zorgt voor minder winst bij de ander.
Natuurlijk zijn erhelaasopandere ter-
reinenookhogerekosten,zoalsdievoor
milieumaatregelene.d.
Detweedepeileriseenproductdatdoor
deklantbeterwordtgewaardeerd.Met
‘beter’bedoeliknietzozeertechnischals
wel‘emotioneel’eenbeterproduct,dat
veelmeeristoegesnedenopdewensen
endebelevingswaardevandeklant.Die
kiestdanhopelijkeerdervoordewoning
danvooreenextravakantie.”

Dat vindt Van Rooy ook: het aanbod
vanwoningenzoalsdatdoormakelaars
wordt gepresenteerd, is vrijwel altijd
suboptimaal, stelt hij. “Hoewel de Ne-
derlandersgezamenlijkover300miljard
vrij opneembaar spaargeld beschikken,
wordenermondjesmaathuizenge-en
verkocht. Dat komt ook door het feit
dathetaanbodnietoptimaal is.Het is
niet zo vreemd dat (echte en retro) ja-
ren30-woningennogsteedsuitstekend
wordenverkocht.Indietijdwerdernog
geluisterd naar de aspirant-woningko-
per:zijnwensstondcentraal.”

NicoRietdijkheeftnogeentipvoorVBO
Makelaar: “Stel via (een beveiligd deel
van) de sitemensen indegelegenheid
omtemeldendatzeeenhuiswillenko-
penenomeventueelaltebiedenopeen
woning. De eigenaar van dat huis zal
dan zelf ook gaan rondkijken naar een
anderewoning. Dan krijg je het ‘trein-
tjes-model’.Ookdatisflexibiliteit!”

Tekst:CarolaPeters
Beeld:o.a.CBS

consumenten Einddatum Aanvragen
BrabantseVerkoopgarantie* 01-01-2010 1250
BrabantseStarterslening 01-04-2011 1080
BrabantsesubsidieWoonlastenverzekering 01-10-2010 11
SubsidieBrabantseWaardebescherming* 01-10-2010 0

Producenten Einddatum Woningen
Garantstellingen 
(renteloze)leningen } 01-10-2011 3650
Brabantsinvesteringfonds

*Maarondervoorwaardenkannogweleenaanvraagwordeningediendvoor:
- BrabantseVerkoopgarantievoorkopersvanbestaandewoningenwaarvoordeverkopendepartijaleenaanvraaghadlopen
- BrabantseWaardebeschermingalsmenvoor1oktober2010eennieuwbouwwoningheeftgekocht.
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coluMN BedRijfSMAtiGVAStGoed

Tenonrechte,wantdeRaadleverteenbelangrij-
kebijdrageaantransparantieinonzesomsnog
onoverzichtelijke vastgoedmarkt. Waar grote
vastgoedorganisaties al sinds jaar en dag be-
schikkenovereenuitgebreidedatabase,waren
beleggersenkleinereorganisatiesvroegeraan-
gewezenop informatiedievoorhennietaltijd
even makkelijk te doorgronden was. Daarom
steekikvanafdezeplekgraageengrotepluim
opde–denkbeeldige–hoedvanprof.dr.Aart
Hordijk, de huidige directeur van de ROZ. Hij
heeft ervoor gezorgd dat er een grote hoe-
veelheid statistische gegevens beschikbaar is
gekomenvoordepartijendie actief zijnopde
vastgoedmarkt.

DankzijdeROZ/IPDVastgoedindexkanopeen-
voudigewijze inzichtwordenverkregen inhet
rendementvanvastgoedbeleggingen,waarmee
een adequate vergelijking van de waarde van
vastgoedobjecten én van andere beleggingen
mogelijkwordtgemaakt.Omdatdewaardeen
dewaardeveranderingvoordeuitkomstenvan
de ROZ/IPD Vastgoedindex van groot belang
zijn,bestaanernuookspecifieketaxatierichtlij-
nen.DaardooriserindeVastgoedindexsprake
vanvergelijkbaregrootheden. Endangaathet
niet alleenmaar om bedrijfspanden: de index
brengt ook (de waarde van) andere vastgoed-
objecten in kaart, zoals zorginstellingen en
scholen.

‘Benchmark’
De vastgoedmarkt beschikt hiermee over een
uitstekendebenchmark,eendoorbeleggersal-
gemeengeaccepteerdijkpuntwaaraanderesul-
tatenvandeeigenbeleggingsportefeuillekun-
nenwordengespiegeld.Ikzalunietvermoeien
met begrippen als out-performance (blijde ge-
zichten bij beleggers) en under-performance
(inderdaad: het tegenovergestelde); feit is dat
de Vastgoedindex in onze bedrijfstak een on-
misbarebronvaninformatieisgeworden.

Ookbelangrijkzijndestandaardhuurcontracten
vandeROZ.DaarvoorisdeJuridischeCommissie
Huurzakeninhetlevengeroependiealsbelang-
rijkstetaakheefthetup-to-datehoudenvande
diverse ROZ-modellen huurovereenkomsten. Ik
schatdekansdatugeregeldtemakenhebtmet
zo’nmodelhuurovereenkomst,vrijhoogin.

De 75ste verjaardag van de ROZ, die op 21 april
jl. werd gevierd, was dan ook alleszins een
welgemeendefelicitatiewaard.Voordebijeen-
komst waren sprekers van naam uitgenodigd,
zoals Lex Hoogduin, wiens naam rondzong in
verbandmet de opvolging van DNB-president
NoutWellink,StijnClaessens(DivisionChiefbij
hetIMF)enTacovanHoek.Dedirecteurvanhet
EconomischInstituutvoordeBouw(EIB)gafeen
andere kijk op de vermeende schuldenlast die
iedere Nederlander volgens de cijfers van het
Kabinetmetzichmeedraagt.VanHoeklietover-
tuigendziendatdie schuldenlastbepaaldniet
zohoog is als vaakwordt voorgesteld.Hij riep
de banken op omminder restrictief te zijn als
het gaat om de verstrekking van financiering,
aangeziende risico’sopdehypotheekmarkt in
Nederland uiterst gering zijn. Een verfrissend
engedurfdgeluid,enVanHoekkonrekenenop
applausuitdezaal.

HelaashadhetEIBookmindergoednieuws:na
2016–naeenkortdurendeopleving–voorzien
zijweereendalendeproductie,zowelindewo-
ning-alsdeutiliteitsbouw.Opdieontwikkeling
moetenwedusvoorbereidzijn.

Ing.SiepRoelfzema
voorzittersectieBedrijfsmatigVastgoed

O

DeROZis75jaaroud–enspringlevend!

Op de cover van de jubileumbrochure Van de Raad voor Onroerende Zaken 

prijkt een 75 jaar oude foto: hij is gemaakt in het jaar dat de ROZ werd 

opgericht. Zoals bij veel van dit soort organisaties is het werk van de ROZ 

(waarvan ook VBO Makelaar lid is) veelal onzichtbaar voor het grote publiek. 



Zzp’erveelproblemenbij
hypotheekaanvraag

Meerdandehelftvandezelfstandigondernemers(zzp’ers)on-
dervindtveelproblemenbijeenhypotheekaanvraag.Ditblijkt
uiteenonderzoekvanFNVZelfstandigen,belangenbehartiger
vanruim14.000zzp’ersindesectorenDiensten,Groen,Han-
del,ICT,Industrie,VervoerenZorg.

Volgens de ondernemers kunnen zij vaakmaar bij één bank
terecht.AlleendeRabobanklijktopentestaanvoorhypotheek-
aanvragenvanzzp’ers.Vandeondervraagdengaf52%aandat
zijbijeenofferteaanvraagvrijwelgelijknuloprekestkrijgen.
95%vandeondernemersdenktdatbankenmeereisenstellen
aan zelfstandig ondernemers danmensen in loondienst. De
meestvoorkomendeeisdiewordtgenoemdinhetonderzoek,
is het aantonen van de jaarcijfers. Meestal betreffen dit de
cijfers vande afgelopendrie jaar,maar erwarenook onder-
nemersdiedecijfersvanvijf jaarenzelfstoekomstigecijfers
moesten laten zien om in aanmerking te komen voor een
hypotheek.

“Wij vinden dat banken en de overheidmoetenmeewerken
aan één oplossing en niet met het excuus moeten komen
dat iemand in loondienst meer zekerheden heeft”, aldus
eenwoordvoerder van de FNV. “Een zelfstandig ondernemer
biedtmeerzekerheiddaniemanddiezichveiligwaantineen
loondienstverband. Als een zelfstandig ondernemer één van
zijnklantenmoetmissen,kanhijterugvallenopzijnnetwerk.
Iemandinloondienstheefteendergelijkvangnetniet.”

CommentaarVBOMakelaar

Niet alleen voor zzp’ers zijn de regels aangescherpt. Uit
vreesvoorboetesvandeAFM,volgenbankenderegelswel
heelnauwgezet.EndaarkomtinaugustusdeGedragsco-
deHypothecaireFinancieringnogbij.Maatwerk lijktniet
meer te worden geleverd. Op zich is het een goede zaak
datderegelsvoorhetverstrekkenvanhypothekenworden
aangescherpt.Maarhetkomtwelopeenongelukkigmo-
ment.Derentelooptopendesubsidiesvoorstartersopde
woningmarktzijngrotendeelsweggevallen.VBOMakelaar
pleit al langer voor gerichte maatregelen om starters te
helpen,omtevoorkomendatdewoningmarkthelemaal
opslotgaat.

clausuleherfinanciering
restschuldhypotheek

Vanaf1augustusa.s.kunnenwoningeigenarendienaverkoop
vanhunhuiszonderNHG-garantiemeteenrestschuldblijven
zitten, deze meefinancieren in een volgende hypotheek. Dit
blijkt uit de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financiering

dieaanheteindvandezezomerinwerkingtreedt.
Hetisvoorheteerstofficieelmogelijkomderestschuldmeete
financieren ineenanderhuis.Hiermeeonderkennendeban-
kenhetprobleemvaneenrestschuld.Nederlandzouopgrote
schaaltemakenkunnenkrijgenmetditfenomeen.Detijddat
woningeigenaren kunnen profiteren van de sterk oplopende
huizenprijzen,lijktvoorlopigvoorbij.

Opnieuwvastzetten
Naar verwachting moeten circa 1,4 miljoen huishoudens de
rentevanhunhypotheekdekomendevierjaaropnieuwvast-
zetten.Veelvanhenhebbennunogeenlaagtarief.Maarals
de rente stijgt, komt de betaalbaarheid van demaandelijkse
woonlastenonderdruktestaan.Alsdezewoonlastenjaarlijks
metduizendeneuro’stoenemen,danisdekansoprestschuld
groter.Dekansdateenhuisdanmetverliesmoetenworden
verkocht,neemtbeduidendtoe.“Hetaantalhuishoudensdat
dewoningmetverliesmoetverkopen,zaldekomendetijdfors
stijgen. Banken nemenmet een clausule in de gedragscode
hieraleenvoorschotop”,klinkthetindehypotheekwereld.

Clausule
Indeclausule isgeregelddatwoningeigenarendeschulddie
zij bij de verkoop van de oude woning overhouden, mogen
meenemenbovenopdenieuwehypotheeksom.“Ditbetekent
eenhogerefinancieringdande110%vandemarktwaardevan
hethuis,zoalsditvoornieuwehypothekenindegedragscode
isgeregeld.“Daarbijzaleenbankgoedlettenopdemaximale
leencapaciteit, oftewelwat iemand verantwoord kan lenen”,
aldusdeNederlandseVerenigingvanBanken(NVB).

CommentaarVBOMakelaar

Debankenhebbenmetdezeclausulemeerzekerheiddat
de gehele schuld daadwerkelijk wordt terugbetaald. Met
het meefinancieren van de restschuld in een volgende
hypotheek kunnen woningeigenaren toch een nieuwe
woningbetalen.Consumentenzijnhiermeegebaatomdat
ze zonder deze clausule een persoonlijke lening zouden
moeten afsluiten tegen een veel hoger rentepercentage.
Hetwasmeteenrestschuldvoorheenbijnaonmogelijkom
eennieuwehypotheekaftesluiten.Ditisgoednieuwsvoor
dedoorstromingopdewoningmarkt.

NMaverdenkthandelaren
huizenveilingenvan
kartelafspraken

DeNederlandseMededingingsautoriteit (NMa)heeft rappor-
ten opgemaakt tegen 15 personen die via executieveilingen
handelen in onroerend goed, zoals woonhuizen en bedrijfs-
panden.Detoezichthouderverdenkthenvankartelafspraken.
DeNMa isdeafsprakenophet spoorgekomenviadeBelas-
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AchterdeVoorkant
CasaConfetti,Utrecht

In Utrecht staat de kleurrijke woontoren ‘Casa
Confetti’.Hetgebouwis in2008opgeleverd, twee
jaar na start van de bouw. Architectenbureau
Marlies Rohmer heeft het ontwerp gemaakt in
opdracht van Stichting Studentenhuisvesting in
Utrechtenzestienanderewoningcorporaties.

CasaConfettidankthaarnaamaandeveelkleurige
aluminiumpanelenopdegevel.Hetgebouwheette
daaromeerst‘Smarties’.Doordiepanelenlijkende
ramenwegtevallenenonderdeeluittemakenvan
het geheel.Van een afstand lijkt het gebouween
grijzemassa,eenmaaldichterbijzijndevelekleuren
zichtbaar. Hiermeewordt de verscheidenheid aan
afkomstvanhuurdersaangegeven.

Hetgebouwis51meterhoogentelt15verdiepingen.
Ophetdak iseengroot terrasvan600m2. Inhet
gebouw bevinden zich 257 woningen met een
oppervlakte van 30 m2, 14 vierpersoonswoningen
waarvan elke kamer een oppervlakte heeft van
18 m2 en 20 driepersoonswoningen die verhuurd
wordenaanvriendengroepenwaarvanelkekamer
een oppervlakte heeft van 18 m2. Alle woningen
zijnbedoeldvoorstudenten.Hetgebouwheefteen
inpandigefietsenberging.

CasaConfetti is niet alleenbestemdvoorwonen,
want aan de voorkant bevinden zich een huis-
artsenpraktijkeneenkappersschool.

tingdienst. Inhetonderzoek isdeNMadenamenvanenkele
honderden handelaren tegengekomen die mogelijk hebben
deelgenomen aan de kartelafspraken. De NMa onderneemt
laterditjaarstappentegendeoverigehandelaren.

Devermeendekartelafsprakenvondenplaatsvanafjuni2000
totiniedergevaldecember2009opcirca3.000executieveilin-
gendoorheelNederland.De15handelarendienueenrapport
krijgen,warenactiefoptenminste350tot(inenkelegevallen)
meerdan1.000mogelijkbeïnvloedeexecutieveilingen.

Volgenshet rapporthebbendebetrokkenhandelarenonder-
linghetbiedprocesafgestemddoorzolaagmogelijktebieden,
dittenkostevandehuiseigenaar.Vervolgenswerdenopzoge-
heten‘naveilingen’depandenbinnenhetkartel‘doorverkocht’
vooreenveelalhogereprijs,waarnahetverschil(dewinst)on-
derlingwerdverdeeld.Hiermeewordtdeprijslagerenblijven
gedupeerdenmeteenonnodighogerestschuldachter.

Op executieveilingen is de informatie over het veilingpand
vaakbeperktenmoetdekoperveelrisico’svoorzijnrekening
nemen. De (uiteindelijke) kosten die gemoeid zijn met een
aankoop zijn daardoor lastig in te schatten.Hierdoor is vaak
eenlaagaantalparticulierebiedersaanwezig.

Betereprijsvormingmogelijk
VolgensdeNMakandeprijsvormingopexecutieveilingenver-
beterdworden door zo veelmogelijk informatie beschikbaar
tehebbenoverbijkomendekosten,destaatendebewoning
vanhetpand.Dit kanondermeerdoor vakerbezichtigingen
teorganiseren.Verderzoumeerbekendheidgegevenkunnen
wordenaanhetwoningaanbodopexecutieveilingen,bijvoor-
beeldviawebsiteswaarparticulierenhuizenzoeken.Methet
organiserenvaninternetveilingenwordtdoordesectoropdit
moment proefgedraaid. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen
veelmeerparticulierendanmeebieden.Momenteel isereen
wetsvoorstelinvoorbereidingdataaneengrootaantalvande
inditonderzoekgeblekentekortkomingentegemoetkomt.

CommentaarVBOMakelaar

Deexecutieveilingkanenmoetvooriedereenmeertrans-
parantentoegankelijkworden.Totnutoevoerteenpar-
ticuliereenongelijkestrijd.Eristeweiniginformatieover
het object, de veilingkosten en het bieden op een veiling.
Alsparticulierenweloverdezeinformatiebeschikken,dan
zouditdedrempelomopeenveilingtebieden,enormkun-
nenverlagen.Alsbankenhettaxatierapportvaneenobject
onderling zouden uitwisselen en vrijgeven, dan krijgen
potentiëlekopersbovendienookmakkelijkerdehypotheek
rond.Eenmakelaarkaneenpotentiëlekoperbegeleidenbij
hetingewikkeldeprocesopdeveiling.



Wanneer het over woningbouw gaat,
kent de projectontwikkeling een lange
periode van vrijwel zekere afzet. Hier-
doorwasdeprikkelomechtgoednate
denken over de gerealiseerde kwaliteit
in relatie tot de specifieke woonwen-
sen te klein. Door de stagnatie in de
woningbouwproductie en de dalende
woningprijzenbiedt 2011 eengoedmo-
ment om te reflecteren op het ontwik-
kelingsproces.Hoe kanhet aanbod van
nieuwbouwwoningen beter aansluiten
op de vraag? Welke rol kan de make-
laar in dit proces spelen? Tijdens de PE
Projectontwikkeling van Beroepseduca-
tieMakelaars BV (mei/juni),wordt hier
uitgebreidopingegaan.

Het ontwerp- en bouwproces kent di-
verse fasen: van het eerste idee tot de
exploitatie- of gebruiksfase. De sloop
wordttotslotalslaatstefasemeegeno-
meninhetlevenvaneengebouw.Deze
fasenzijnvastgesteldindeNEN2634:
- Programmafase(initiatief,
haalbaarheid,projectdefinitie)

- ontwerpfase(schetsontwerp,
voorlopigontwerp,definitief
ontwerp)

- uitwerking(bestek,prijsvorming,
werkvoorbereiding)

- Realisering(uitvoering,oplevering)
- Gebruikenbeheer(gebruiken
beheer,sloop).

Hoelaterinhetproceswijzigingennodig
zijn – en zeker wanneer zelfs het hele

project wordt afgeblazen – hoe meer
kosten hieraan verbonden zijn. Dus is
het verstandig partijen met hun speci-
fieke kennis en ervaring vroeg bij het
procestebetrekken.Tegelijkertijdmoet
ervoor gewaakt worden niet te vroeg
teveelurente investerenwanneernog
veelonzekeris.

Omongewensteverrassingenlaatinhet
proces te voorkomen, wordt risicoma-
nagement georganiseerd zodat moge-
lijkebeperkingendietotproblemenkun-
nenleiden,inzichtelijkwordengemaakt.
Er zijn vijf risicotypen:Marktrisico, Pro-
cedurerisico,Partnerrisico,Financierings-
risico,Fiscaalenjuridischrisico.
Projectontwikkelaars ontwikkelen hun
eigen werkwijze om de risico’s te be-
perken.Maardevraagisofditookinde
huidigeomstandighedennogvoldoende
soelaas biedt. Om het marktrisico te
beperken richten projectontwikkelaars
zich met name op trends, demografi-
sche ontwikkelingen en regionale wo-
ningmarkten. Terwijl de kennis over de
marktligtbijderegionalemakelaar.Het
zouvoormakelaarsdanookinteressant
zijnomteontdekkenhoeontwikkelaars
in hun regio denken en waar zij hun
informatie vandaan halen. Vervolgens
kunnenmakelaarsvanuithuneigener-
varing en vanuit hun eigen contacten
gestructureerd informatie verzamelen
om zo een zeer relevante bijdrage te
leveren aan het ontwikkelingsproces.
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Vastgoedontwikkeling
enderolvandemakelaar

AArchitecten worden al sinds de jaren ’40 door de ‘Vrouwen Advies Commissie’ 

ondersteund om woningen te ontwerpen die goed passen bij de behoeften van de 

(toendertijd) belangrijkste gebruiker van de woning. Rekening houden met de wensen 

van de eindgebruiker, is dan ook niet nieuw. Toch worden er nog steeds woningen 

gebouwd die onvoldoende tot tevredenheid stemmen. Hoe is dat mogelijk?
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Makelaars weten wat gedragen wordt
doordemensenenkunnendatdanook
onderbouwen.

Rolvandemakelaar
Demakelaarwordtingeschakeldvoorde
verkoop van woningen. Hij of zij heeft
contactenmet de potentiële kopers en
beschiktoverdeinformatieoverdewo-
ningen die te koop staan. Demakelaar
zoekt voor de klant eenwoning die zo
goedmogelijkinvullinggeeftaandebe-
hoeften. Bij nieuwbouwontwikkelingen
wordt de makelaar over het algemeen
danookactief ingeschakeldophetmo-
mentdatdevergunning isverleend:de
woningen kunnen verkocht gaan wor-
den.Opdatmomentisalvrijwelvolledig
duidelijkhoeheteindproducteruitgaat
zien. De mate waarin het eindproduct
dan nog kan worden beïnvloed naar
aanleidingvan(specifieke)behoeftenen
activiteiten is dan nog maar minimaal
en alleen tegen zeer hoge kosten te
realiseren.

In de praktijk leidt dat er vaak toe dat
de behoeften en activiteiten niet opti-
maal worden vervuld en ondersteund.
Gewenstewijzigingenwordennietmeer
meegenomen.Voordeontwikkelaaren
demakelaar isditgeenprobleemwan-
neerdewoningentochwelwordenver-
kocht. Indehuidigemarkt ishetechter
wel een probleem en ermoet dan ook
eennieuwevenwichtwordengevonden.
De projectontwikkelaar wil zijn project

verkopenendemakelaarwildekopers
eenwoning kunnen aanreikenwaar ze
gelukkig van worden. Dit biedt kansen
voorprojectontwikkelaars,makelaarsen
deconsument.

Maar wie weet wat mensen gelukkig
maakt?Watwildeeindgebruiker?Wat
zijn de behoeften qua gebruik als ge-
dacht wordt aan zaken als inspiratie,
rust, de activiteiten die in of dichtbij
huisontplooidgaanwordenzoalsspor-
tenenthuiswerken?Watheeftdeeind-
gebruiker eventueel voor beperkingen?
Een goed beeld van de eindgebruiker
van het vastgoed, is noodzakelijk om
te kunnen bepalen waaraan behoefte
bestaat. Dit beeld moet – zeker in de

huidige markt – vooraf in kaart wor-
dengebracht.Hieriseenbelangrijkerol
weggelegdvoordemakelaar:eenmeer
gestructureerde samenwerking tus-
senprojectontwikkelaarenmakelaar is
noodzakelijk omhet eindproduct tijdig
tekunnenbeïnvloeden.

Alleendankunnengemistekanseninde
ontwikkeling van nieuwbouw worden
voorkomen,zoalshetwerkenmetmini-
mummatenopplaatsenwaargebruikers
juistbehoeftehebbenaanmeerruimte.
Evenzokantijdigwordengetoetstofde
door de projectontwikkelaar veronder-
steldebehoeftedatpotentiëlekoperseen
aparteruimtevooreenthuiswerkplekin
hetkadervan‘HetNieuweWerken’wil-
len,ookklopt:demakelaarweetwaarde
mensen in zijn regiobehoefteaanheb-
benenkandezeinformatiedelen.

De veranderde marktomstandigheden
vragen dus om reflectie op het proces
van vastgoedontwikkeling. Projectont-
wikkelaarsenmakelaars:zoekelkaarop!
Het is zeer waardevol om vanuit erva-
ringenmetklantenteklankbordenover
visiesenconcepten.Toetsjeideeënaan
elkaarenzoeknaareengestructureerde
inbrengvandemakelaar ineenvroege
fasevanhetontwikkelingsproces.

Tekstenbeeld:LeonErkelens,
adviseurVastgoed-ontwikkelingPVM
RotterdamBV

Vastgoedontwikkeling
enderolvandemakelaar
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Bij de herontwikkeling van de wijk Roombeek (Enschede) is veel tijd besteed aan de
communicatiemetbewonersenhetsamenbrengenvanideeënenmeningen.



Beroepsopleiding Makelaars BV
Gildeweg 5A
2632 BD Nootdorp
telefoon 070 35 63 200
fax 070 36 54 491
email info@bombv.nl

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

Inmiddelszijnerenkelegoedevoorbeeldenvan
herbestemming van monumenten. Pakhuizen,
kazernecomplexen,kloostersenkerkenzijnge-
transformeerd in appartementencomplexenof
cultuurtempels. Met succes, de monumenten
zijnaaneentweedelevenbegonnenenworden
bewaard.
Wonen in een monumentenpand is evenwel
prijzig. Temeer daar enerzijds de monumentale
waardengespaardmoetenworden,waarviade
monumentenvergunning op wordt toegezien.
Anderzijds zal het pand aan de huidige bouw-
technischeeisenmoetenvoldoen,gecontroleerd
via de bouwvergunning. En tot slot zullen de
nieuwegebruikersookeeneigentijdswooncom-
fortwensen.Nubestaaterallangetijddemoge-
lijkheiddatdeeigenaarvaneen rijksmonument
de onderhoudskosten in de inkomstenbelasting
verrekent.Dezebelastingaftrekblijftevenwelbe-
perkttotdestrikteonderhoudskosten.Allekosten
die verband houdenmet eenwijziging aan het
pand–zelfsbijterugrestaureren–blijvenvoorei-
genrekening.Ookkostenvoorverhogingvanhet
wooncomfort (het aanbrengen van dakisolatie
ofdubbelglas)mogennietinaftrekwordenge-
nomen.Enwanneerersprakeisvaneenradicale
vernieuwing,isfiscaleverrekeningvandekosten
indeprivésfeerinhetgeheelnietmogelijk.

Nu is de omvorming van een koekjesfabriek
naar een appartementencomplex redelijk radi-
caal. Dat vond ook de belastinginspecteur die
incasuselkeaftrekvankostenweigerde.Maar
de rechter keek verder dan de functiewijziging
van het monument en de daarmee gepaard
gaandebouwkundigeaanpassingen.Zolangde
bouwkundige constructie van het monumen-
tenpanddoorderestauratienietisgewijzigdèn
de herkenbaarheid van het monumentenpand
nietverlorenisgegaan,isergeensprakevaneen
radicale vernieuwing. De particuliere eigenaar
magvanderechterdeonderhoudskosteninde
inkomstenbelastingaftrekken.

L

Herbestemmenvanmonumenten

Leegstand leidt tot verval. En verval van monumentale bouwwerken vindt 

onze maatschappij ongewenst. Het is dus zaak om leegstand van monumentale 

bouwwerken te voorkomen of op te heffen. Maar als er geen bedrijven geïnte-

resseerd zijn in industriële bouwwerken en geloofsgemeenschappen kerken de 

rug toekeren, zullen er andere gebruikers voor deze monumenten gevonden 

moeten worden. 

Is een monument gesplitst in appartementen,
dan kunnen in beginsel alleen de onderhouds-
kostenvanheteigenappartementinaftrekwor-
den genomen. Daarbijmag ook een evenredig
deelvandevoorrekeningvandeappartements-
gerechtigdkomendekostenaangemeenschap-
pelijke gedeelten (neem bijvoorbeeld het dak
of de fundering), gerekend worden. Nu deed
zicheen situatie voor, dat éénvandeapparte-
mentseigenaren (X)nietwildemeebetalenaan
het noodzakelijk onderhoud aan de fundering.
Eénvandeandereeigenaren (Y)heefthetaan
Xtoeterekenenaandeelindiekostenvoorzijn
rekeninggenomenenindebelastingaangiftein
aftrekgebracht.DeBelastingdienstaccepteerde
deaftrekvanYniet,hijzoualleenzijneigenaan-
deelindeonderhoudskostenvandefunderingin
aftrekmogenbrengen.Yistegendiebeslissing
in beroep gegaan en heeft van de Hoge Raad
gelijkgekregen.AlsdoordeweigeringvanXom
meetebetalenhetonderhoudvandefundering
nietwasuitgevoerd,danzouhetgehelemonu-
ment(dusookhetappartementvanY)nietover-
eind zijn gebleven. Aldus motiveerde de Hoge
Raad haar conclusie dat alle door Y gedragen
kostenmet betrekking tot de fundering bijge-
dragenhebbenaandeinstandhoudingvanzijn
monumentaalappartement.Endusvooraftrek
inaanmerkingkomen.

Zoblijveninonbruikgeraaktemonumentenbe-
houden,endekostenvanonderhouddraaglijk.

Ir.A.J.J.Bakker,adviseurmonumenten,
landgoederenengroenprojecten

Ernst&YoungBelastingadviseursLLP



Medio februari 2011 publiceerde minis-
terDonnereenbriefoverdeverwachte
productie van woningen in Nederland.
Het schrijven bevat sombere cijfers.
‘Volgens de TNO-bouwprognoses zal
als gevolg van de economische crisis
dewoningproductiein2010tenopzich-
te van 2009 met zo’n 30% dalen, van
90.000 naar ongeveer 60.000 wonin-
gen.’Voor 2011 is enigherstel voorzien,
maardie90.000blijftverbuitenbeeld.
Deministernoemtaanheteindvande
briefnogeenbelangrijkeprikkelomde
machine weer aan de praat te krijgen.
‘Vanwegedesteedsgroterebehoeftebij

burgersomzelfhunwoningtekunnen
laten bouwen, bevordert het Kabinet
datmeerkavelswordenuitgegevenaan
particulieren.’ Ook op anderemanieren
wil het Kabinet fenomenen als Parti-
culier Opdrachtgeverschap stimuleren.
Het zijn signalen waar Job van Zome-
ren,directeurvanERAContour,blijmee
is. Het onderstreept voor hem dat zijn
onderneming op het juiste spoor zit.
“Wijwerkenalsindsjaarendagmetde
klant als vertrekpunt. Endanniet zoals
dat in de goede jaren ging. Al te vaak
was de teneur bij bouwers: ‘Wijweten
wat de mensen willen. Veel vierkante
metersvoorweiniggeld.Eenbeukmaat
van 5,40meter eneen lengte van9,60
meter.’ De werkelijkheid was uiteraard
datdiestandaardisatiedebouwerswel
goed uitkwam. Enmen had ook gelijk,
want lange tijd werden die woningen
vrij moeiteloos verkocht. Men kon het
zichpermitterenomdeuiteindelijkeko-
perzovermogelijkopafstandtehouden.
Diekwamaanheteindvanderitpasin
beeld,alsdefraaieverkoopbrochuresde
deuruitgingen.”

Klantgerichtebedrijfscultuur
ERA Contour kent een rijke historie als
hetgaatomdefocusopdeuiteindelijke
koperofhuurder.Deorganisatiewassa-
menmetCarelWeebergrondleggervan
‘hetWildeWonen’,indejarennegentig.
“Wij willen iets maken waar mensen
gelukkig in worden”, zegt Job van Zo-
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VVoor sommigen is de huidige crisis ‘a blessing in disguise’. Zo merken 

consumenten dat ze weer serieus genomen worden. De bouw ziet de koper  

weer staan. Dat biedt kansen. Ook voor makelaars.

j u n i  2011

Bouwenindecrisis:
metkleingeldgrootse
dingentotstandbrengen



willen en kunnen customizen. Ik denk
dat deze trend een goede combinatie
kanvormenmeteenbouwbranchedie
sterk op zoek is naar nieuwe kansen
enmogelijkheden. Ons onderzoek laat
ziendateropallerlei vlakkennogveel
te winnen is. Zo denken veel mensen
in eerste instantie dat zelf bouwen al-
leen is weggelegd voor mensen met
veel geld. Dat vooroordeel verdwijnt
bij mensen die zich er meer in ver-
diepthebben.Lastigerligthetwaarhet
aankomt op het bouwkundige traject.
Vergunningen, welstandscommissies,
ontwerp, realisatie, materiaalkeuze,
al die elementen blijven afschrikken,

ookbij hendie erbeter in zitten.Voor
bouwers, ontwikkelaars en makelaars
liggen er kansen op dit vlak. Mensen
willen hier ontzorgdworden.” Dat on-
derzoeksresultaat wordt in de praktijk
onderschreven. Job van Zomeren: “Wij
besteden veel aandacht aan dematch
tussen kopers en project. Daar hoort
bij dat we die kopers zoveel mogelijk
ondersteunen.Deéénheeftdaarmeer
behoefte aan dan de ander. Ook daar
moetjedusflexibelinzijn.”

Kansen
ERAContourselecteertperprojectma-
kelaarsdievoelinghebbenmetdeko-
pers van een bepaald project. Job van
Zomeren:“VoorDeOriëntinDenHaag,
gericht op Hindoestaanse bewoners,
werkenwemetdriemakelaars.Onder
hen zijn een Hindoestaanse en een
Turksemakelaar.Hetaardigeis,datzij
veelgerichterwerken.Ze zitten inhet
hartvandedoelgroep.Kennendedo’s
anddon’ts. Ze voerengesprekkenmet
eenrelatiefkleinaantalgeïnteresseer-
den, maar besteden aan elk van hen
veel meer tijd en aandacht. Ze lopen
nietbijelkecliënthetstandaardlijstje
af. Ze zijn bijvoorbeeld veel intensie-
ver betrokken bij de financiering voor
eenkoper.Datkunnenzedoenomdat
ze minder tijd kwijt zijn aan cliënten
die uiteindelijk niet kopen.” Jesse van
Wayenburg raadt makelaars aan om
meer te doen met de kansen die er
liggen.“Makelaarskunnendevooroor-
delen rondparticipatiewegnemen. Je
kunt ontzorgendoormensen te bege-
leiden inhetwoudvanvergunningen.
Je kunt een bestand opbouwen van
bouwpartnerswaar kopers op kunnen
vertrouwen. Er is nog veelmissiewerk
te verrichten. Een ondernemende en
creatieve makelaar kan daar veel in
betekenen.”

Tekst:HenkdeKleine
Beeld:EraContour
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meren.“Daarbijhebbenwehetonsniet
altijdmakkelijkgemaakt.Wewerkenal
tijdeninoudewijken,bijvoorbeeld.Daar
isheteigenlijkaltijdcrisisgeweest.Niet-
teminkunjeookdaarprachtigedingen
realiseren.Toenènnu.Neemeenproject
als Eén Blok Stad, in Rotterdam. Een
grootsucces.Voorvijftigpandenhebben
particulierendaar 21miljoeneurogeïn-
vesteerd.Fundering,bouwmuren,daken
engevelswordendoorERAContourvol-
ledighersteldenwaarnodigvernieuwd.
Daarmee zijn de meest risicovolle ele-
mentenvandeverouderdepandenaan-
gepakt. De kopers kunnen daarna hun
eigenwoningafbouwennaarhuneigen
wensen ineenflexibeltijdsbestek.ERA
Contour helpt ze dan met alle bouw-
kundigevragen.Het iseenzeer flexibel
conceptdat inspeeltopdewensenvan
veelmoderne stedelingenomhunhuis
naareigensmaakintevullen.Renovatie
wordt vaak benaderd vanuit techniek,
maarbijEénBlokStadisvanuitdewen-
senvandeklantgedachtomdezeklan-
tentebindenaandewijk.Zozijnernog
veel meer voorbeelden van hoe we er
inslagenom‘hetkleinegeld’vanparti-
culieren temobiliserenendaargrootse
dingenmeetedoen.Datvraagtveelvan
jeontwikkel-enrealisatieprocessen.Inje
realisatiemoet je extreem flexibel zijn.
Allesmoetgerichtzijnopwatdeconsu-
mentwil.Datiseenmaniervanwerken
die indevastgoedwereldnoghelemaal
nietinde‘mindset’zit.”

faciliteren,ondersteunen,begeleiden
Meedoen enmeedenkenwordt steeds
populairder, zo blijkt ook uit onder-
zoek van Woonkennis. Vakredacteur
Jesse vanWayenburg ziet ook dat het
in de afgelopen jarenwelwat ontbro-
kenheeftaanfocusopklantbehoeften.
“Nogaltijdkunnenkoperswelwatuit-
kiezen, binnen een project. De tegels,
de badkamer, de keuken, maar dat is
het danwel zo’n beetje. Je ziet echter
datmensenopallevlakkensteedsmeer

“Allesmoetgerichtzijnopwatdeconsumentwil.
datiseenmaniervanwerkendieinde

vastgoedwereldnoghelemaalnietinde‘mindset’
zit”,aldusVanZomeren



Spreekwoorden
Viseur werd benaderd door een zekere
Harry Doornslag. Doornslag was het
type van de ECI-boekenwijsheid. Zodra
Doornslag een boek had gelezen over
een bepaald onderwerp, dan leek de
wereld de daarop volgende maanden
louteromdatonderwerptedraaien.Zo
had Doornslag een boek gelezen over
vulkanisme en in het beeld vanDoorn-
slag leefde de helewereldbevolking op
of nabij vulkanen die elk moment van
dedagtoteenfataleuitbarstingzouden
kunnenkomen.

Recent had Doornslag een boekwerk
te pakken gekregenwaarin alle Neder-
landsespeekwoordenwarenverzameld.
Het gevolgwas dat de conversatie van
Doornslageenaaneenrijgingwasvanal-
lerleilevenswijshedenenmetaforen.

Geanimeerdgesprek
Viseurmerktealbijheteerstecontact
met Doornslag dat deze nieuwe op-
drachtgever er een wat eigenaardige
spreekstijlopnahield.WaarViseurhet
hadoverhetverschiltussenvraagprijs
en laatprijs, wist Doornslag die met-
een te relativeren met de opmerking
dat hij liever één vogel in de hand
heeft dan tien in de lucht en eerst
maar eens de beer zou schieten voor-
dathijdehuidgaatverkopen.Overde

vraag van Viseur of Doornslag op de
hoogte was van verborgen gebreken
wist Doornslag te vertellen dat aan
ieder Kop en Schoteltjewel een zwart
randje zat (Viseur had daar nog nooit
vangehoord),dathetbestepaardook
weleens struikelt en dat ieder huisje
zijn kruisje heeft. Nu was Doornslag
voor wat betreft zijn toepassing van
spreekwoordenallerminst zuiver inde
leer. Kennelijk had hij zijn naslagwerk
nietmetdevereisteaandachtgelezen.
Hij haspelde voortdurend spreekwoor-
den door elkaar en  kende niet altijd
de juiste betekenissen daaraan toe.
Toen Viseur voorzichtig uitlegde dat,
andersdanDoornslagsuggereerde,zijn
huisnietbinneneendagverkochtzou
worden, verzuchtte Doornslag dat de
Dom van Berlijn en de Toren van Pisa
ook niet op één dag waren gebouwd.
Waar Viseur vertelde dat er ook eerst
advertentiekosten gemaakt moesten
worden,antwoorddeDoornslagmetde
woorden‘Dekostenkomenbijdevaat’.
En bij de waarschuwing van Viseur
dat de koper zelfs nahet tekenen van
de koopakte altijd nog kan ontbinden
vanwege non-financiering reageerde
Doornslag berustend met de opmer-
kingdatjepasdedagmoetzegenenals
jehetavondroodindeslootziet.Viseur
dacht maar aan één zegswijze bij al
dezewijsheid:‘laatmaarkletsen’.
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UUw collega Viseur had besloten om de zaken sneller en moderner aan te pakken. 

Hij stelde zich liever voor als ‘dealmaker’ dan als makelaar. Waarom Viseur 

daarop teruggekomen is en zich tegenwoordig weer ‘ouderwets’ makelaar 

noemt zal Viseur u haarfijn uitleggen.

Hetgebrokenei

j u n i  2011



Succes…
Eerlijk is eerlijk: Doornslagwaswel een
redelijk mens. Toen de woning niet in
trek bleek te zijn, stelde Viseur voor de
vraagprijsteverlagen.Doornslagstemde
meteenin.Ookmetalleanderevoorstel-
lenvanViseuromdewoningbeterinde
markt te zetten, ging Doornslag zonder
commentaar akkoord. Viseur vond zelf
dat hij kon lezen en schrijvenmet deze
heer. Dat werd met name van belang
toen Viseur onderhandelingen voerde
met Fred en Thea Versmallen. Dit echt-
paar begon met een, enigszins beledi-
gend,laagbod.Alsnelwerdendebedra-
gen echter verhoogd. Telkens opnieuw
kwamhetstelechtermetnieuweeisen.
Dateronderzoekenmoestenwordenuit-
gevoerd, begreep Viseur nog wel, maar
datdit echtpaarook vandehoedende
randwouweten (ommet Doornslag te
spreken)vanmogelijkebouwplannenvan
deoverigewijkbewonersgingViseurwel
watver.OokDoornslagbegonzijngeduld
te verliezen. Uiteindelijk waren partijen
het over alles eens,met dien verstande
datFredenTheaalsnieuwevoorwaarde
steldendat20.000eurovandekoopsom
indepotbijdenotariszoublijvenenpas
betaalbaarzouwordengesteldalserna
eenjaargeengebrekenzoudenzijnont-
dekt.ToenViseurdezevoorwaarde tele-
fonisch besprak met Doornslag hoorde
Viseurwatgemopperendeverzuchting

dat het ei nuwel gebrokenwas. Viseur
moesthetmaarverderafhandelenenin
‘goedelanen’leiden.

Viseurhadjuistbedachtdathijeensnel-
ledealmakerwas enmaildedirectmet
hetkoperspaardathetijswasgebroken,
hetgeen Doornslag onmiskenbaar had
bedoeld te zeggen. Deze nieuwe voor-
waardewasdusaanvaardenhijzoude
koopakterondmaken.

ofniet…
Viseur zond de door hem gemaakte
koopakte naarDoornslag en de kopers.
Dekopers retourneerdendirectdedoor
hengetekendekoopakte.VanDoornslag
kreeg Viseur echter aanvankelijk geen
reactie. Toen Viseur Doornslag na een
week belde, vertelde Doornslag dat hij
nietvanplanwasomtetekenenomdat
hijtochimmersduidelijkhadgezegddat
de onderhandelingen wat hem betreft
afgebroken waren. Viseur begreep er
nietsvan.Nawatheenenweergepraat
begon bij Viseur het kwartje te vallen:
met de verzuchting dat het ‘ei gebro-
ken was’ had Doornslag bedoeld dat
de onderhandelingen stuk waren gelo-
pen.HetwasaanViseuromhetslechte
nieuwstevertellenaandekopers.Deze
accepteerdendegangvanzakennieten
eisten in kort geding dat Doornslag de
koopovereenkomstzouuitvoeren.

Watzeiderechter?
Derechtermaakteechterommeerdere
redenenkortemettenmetdevordering
vanhetechtpaar.Allereersthadimmers
te gelden dat Viseur, als makelaar (of
als ‘dealmaker’ zoals Viseur zich toen
nog noemde) geen volmacht had om
namens zijn opdrachtgever Doornslag
overeenkomsten te sluiten. De mede-
deling van Viseur dat het aanbod van
de kopers was aanvaard, kon daarom
Doornslagnietbinden.Bovendienover-
woog de rechter dat er weliswaar nog
geen uitspraak is van de Hoge Raad,
maardatvolgensdehuidigestandvan
derechtspraakaangenomenmoetwor-
den dat een koopovereenkomst met
betrekking tot een woonhuis schrifte-
lijk tot stand moet komen en dat óók
de verkoper zich kan beroepen op het
ontbreken van een door beide partijen
getekende koopakte. Die was er niet
enerwasdusgeenafdwingbarekoop.
Uiteindelijk liep voor Viseur de zaak
nogmeteensisseraf.EnViseur?Viseur
heefteendiepeminachtingontwikkeld
voor mensen die spreekwoorden ver-
keerdciteren.

(Denamenzijngefingeerd)

MrJ.A.M.vandeSande,
advocaatteRotterdam
www.vandesandeadvocaten.nl
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Vraag het Eigen Veilinghuis aan. Als lid van de VBO 

ontvangt u dit kosteloos. Voordelen: 

• U kunt veilen via de eigen website waardoor uw

• Waaier van dienstverlening wordt uitgebreid

• Het veilinghuis is een extra verkooptool waarmee

 u extra bezoekers op uw website binnenhaalt 

Zo veilt Eigen Huis Makelaar via 

www.eigenhuismakelaarspanje.nl 

tientallen woningen in Spanje.

Tel. 0413 - 78 52 20 of 06 - 16 51 50 26

PREMIUM PARTNER PREMIUM PARTNER PREMIUM PARTNER

Zo veilt Eigen Huis Makelaar via 

www.eigenhuismakelaarspanje.nl

‘Het veilen van 

huizen in het 

buitenland succesvol.’

voor makelaars en taxateurs
MEDIA CONTROL
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Haast, haast en nog eens haast! Gisteren klaar is
eigenlijk nog niet snel genoeg. Wat is er dan mooier
om te weten dat het met een paar muisklikken goed
geregeld kan worden.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.
Bel 0174 285060 / 0182 610100.

Of mail uw vraag naar
info@vbomediacontrol.nl

Meer informatie
kunt u ook vinden op

www.vbomediacontrol.nl
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coluMN AGRARiScHVAStGoed

In 1957werdhetVerdragvanRomeopgesteld.
DeEuropeanen(dietoennogaanzienlijkminder
talrijk waren dan nu) moesten worden verze-
kerdvangoedvoedselvooreenbetaalbareprijs.
Datleiddetotmaatregelendiedeboerenmoes-
tenverzekerenvaneenaanvaardbaarinkomen
éntevredenconsumentenmoestopleveren.In-
middelsisdewereldveranderd:‘Europa’isfors
uitgebreid,endenieuwtoegetredenlandenei-
senookhundeelvandesubsidiesop.Daarnaast
leiddehetEuropeselandbouwbeleidalsneltot
overschotten,waardoorquoteringsregelsnodig
waren.Degarantieprijzengingenomlaag,ende
roepomeenvrije landbouwmarktwerdsteeds
luider. In 2015 zal de melkquotering dan ook
wordenbeëindigd.Boerenmoeten‘gewone’on-
dernemersworden,vindt ‘Brussel’.Maar isdat
wel zo simpel?Kennelijkniet. Sterkernog:het
zieternaaruitdaterweernieuweregelgeving
zal komen die lijkt op de vroegere quotering
(maarnatuurlijkondereenanderenaam!). Im-
mers: nu al is duidelijk dat hetmaar de vraag
is of de landbouwsector genoeg voedsel zal
produceren voor de groeiende bevolking. Het
aantal boerenbedrijven daalt; de consument
wil goedkope producten, en de macht van de
grootwinkelbedrijvenwordtalleenmaargroter.
Alsdevoedselprijzengaanstijgen,zaldevraag
om overheidsmaatregelen sterker worden. De
sector móet wel worden beschermd om de
koopkracht van de consument te garanderen.
Immers:eengezondekoopkrachtbetekent:een
gezondeeconomie.

Vrijemarkt?
Hoezo vrije agrarische markt? Boeren moeten
grootschaligergaanwerkenomdeproductprijs
zo laagmogelijktehouden,maartegelijkertijd
is er overal inhet landprotest tegenmegabe-
drijven. Die staan immers haaks op de doel-
stellingenophetgebiedvannatuurenmilieu.

DDe landbouwsector en het platteland van Nederland kunnen zich gaan 

voorbereiden op veranderingen in het Europese landbouwbeleid. Tenminste: 

als duidelijk wordt hoe die veranderingen eruit gaan zien, en wat de 

gevolgen zijn. Voorlopig is er alleen heel veel onduidelijkheid. Dat is nadelig 

voor de boeren en ook voor makelaars/taxateurs in de agrarische sector.

HetEuropeesLandbouwbeleid,
watmoetenweermee?

Goedkoopvoedsel endusgrootschaligwerken
zullenaltijdonverenigbaarzijnmetderoepom
dierenwelzijnenmilieubescherming.
Zolangzamerhandweetniemandmeerwaarhij/
zijaantoeis.Erzaldussnelduidelijkheidmoe-
ten komen,wantnet als op dewoning- ende
kantorenmarktisdehuidigeonzekerheidfunest
voor alle betrokkenen. Zullen er nieuwe quota
komen,enzijndieookweervermarktbaar?Dan
iswerkaandewinkelvoordemakelaars indie
quota.Hoeveelkleineboerenzullenbesluitente
stoppenmethunbedrijf; simpelwegomdat ze
nietgrootschaligwillenofkunnenwerken?Als
dataantalheelgrootwordt;waarhalenwede
kopersvandiebedrijvendanvandaan?
HetEuropeesParlementbuigtzichalenigetijd
overdetoekomstvandelandbouwsector,ende
hoop is dat er in 2012/2013meer duidelijkheid
zalkomen.Hetzieternaaruitdateen‘flatrate’
wordt ingevoerd: een systeemwaarbij boeren
eenbepaald bedrag krijgenper hectare,waar-
voor ze dan ook een maatschappelijke tegen-
prestatiemoetenleverenindesfeervannatuur
enmilieu.
Helaas is de echte dialoogmet de landbouw-
sector nog niet echt op gang gekomen. Maar
zoudeoverheid–endanbedoelenwezowelde
Nederlandseoverheidals‘Brussel’–nogsteeds
denkendatzeditprobleemkanoplossenzonder
diedialoog?Datbetekentdat zeéchtniet ziet
hoezeerEuropaveranderdissinds1957.

Prof.dr.WillemBruil,bijzonderhoogleraar
AgrarischRechtaandeRijksuniversiteit

GroningenendirecteurvanhetInstituutvoor
AgrarischRechtinWageningen

BertvanPutte,adviseurvandesectorAgrarisch
VastgoedvanVBOMakelaar
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Nee, vlekkeloos verliep de introductie
van het energielabel zeker niet. In juli
2008, een half jaar na de start, riep de
Vereniging Eigen Huis zelfs op tot een
boycot. De kwaliteit was ver onder de
maat,washunstandpunt.Indenieuws-
rubriek NOVA liet de vereniging zien
welke bizarre uitkomsten de metingen
opleverden.Zoblekenhoekappartemen-
ten indemetingenbetertescorendan
de in hetzelfde gebouw verborgen tus-
senappartementen. Uiteindelijk kwam
deaapuitdemouw.Opbuitengevelsen
daken werd een correctiefactor toege-
past,dievooralwasbedoeldomookvrij-
staandewoningenvooreenA-ofB-label
inaanmerkingtelatenkomen.
Dit soort weeffouten deden het imago
geen goed. Intussen is er wel iets ver-
anderd. De kwaliteit is sterk verbeterd,
constateerde de VROM-inspectie okto-
bervorig jaar.Deaanpassingen leidden
toteendalingvanhetaantalfouten. In
2009stuittedeinspectienogin60%van
de gevallen op een verkeerd berekende
energie-index. Na aanpassingen in de
beoordelingsrichtlijnendesoftwarewas
datvorigjaartoteenkwartgedaald.

Dekoopsectormaakteeenslechtestart.
Tegenoverde1,7miljoenlabelsvoorso-
ciale huurwoningen staan zo’n 50.000
koopwoningen, waarvoor sinds 2008
eenenergielabelisafgegeven.Datis15%
vanalleverkopen.Inalleanderegevallen
wasereenstilzwijgendedeal:‘Hoefthet
niet?Dandoenwehetniet’.
Makelaarshadden–datgevendemees-
tenook toe–weinigbehoefteomdaar
forstegenintegaan.
“Makelaars zijn er niet voor om con-
sumenten ietsdoordestrot teduwen.
Zo werd er toen gedacht”, zegt VBO
Makelaar-directeurHansvanderPloeg
terugkijkend op die eerste periode.
“Maar we zijn nu wel een paar jaar
verder. De kwaliteit van het opnemen
verbetert. Er is nu perspectief dat het
label kan uitgroeien tot een belang-
rijke informatiebron, die makelaars in
hundienstverleningkunnenopnemen.
Energiezalnogduurderwordenendat
zal te merken zijn in de woonlasten.
Kopers gaan daar dus steedsmeer op
letten. Voor de makelaars spreekt het
dan vanzelf dat zij hun deskundigheid
daarvoorinzetten.”

Kamermoetnogkiezen:
straffen,belonen,
stimulerenofverleiden


“Kantelmomentisalsmensenzien
datzegeldkunnenverdienen”

Actueel

HHet energielabel is al drie jaar verplicht. Maar er zijn weinigen die zich daar 

ook aan houden. Europa eist een aanpassing van het beleid. Minister Donner 

gaat de verschillende opties uitwerken. Zijn voorkeur: de notaris als gratis 

poortwachter. 



Meerkredietvoorgroen
Maardanmoetdeoverheidwelgoede
voorwaarden scheppen, vindtVander
Ploeg: “Ik houniet zo van sancties en
verboden. Een doel bereik je sneller
met stimuleren en belonen. Dat kan

door iets te doen met bijvoorbeeld
de overdrachtsbelasting en de OZB,
of door de kredietmogelijkheden voor
energiezuinige woningen verder te
verruimen.”
Ookdeorganisatie vanprojectontwik-

kelaarsNeprommaaktzichalgeruime
tijd sterk voor hogere hypothecaire
kredieten voor energiezuinige nieuw-
bouwwoningen. Sinds 1 januari is de
energieprestatiecoëfficiënt (EPC) ver-
laagdvan0,8naar0,6.Deprojectont-
wikkelaarBouwfondsberekendedatde
energielasten voor een rijtjeswoning
daardoormet zo’n 1.100 euro per jaar
omlaag gaan. Volgens de normen van
het Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting (Nibud) zoudateenextra
hypotheekruimtevan11.000eurokun-
nenopleveren.DaarbijgaathetNibud
uit van de aanname dat de koper de
helft van die besparing niet zal uit-
geven aan zijn hypotheek, maar aan
anderezaken.
“Die methodiek moet worden losgela-
ten”, verklaarde Neprom-directeur Jan
Fokkematijdenseeninapriljl.gehouden
rondetafelgesprekmet Kamerleden. “Je
zou de totale besparing voor de hypo-
theek moeten kunnen gebruiken. Dat
betekentdatwenaareen20to25dui-
zendeurohogerehypotheekruimtevoor
nieuwbouwwoningen zouden moeten
gaan.”
VanderPloegishetdaarmeeeens.“Het
zou nog beter zijn als kopers ook voor
bestaande energiezuinige woningen
extra financiële ruimte krijgen. Eerlijk
gezegdvindikdatdebankenenverze-
keraars zelf ookmeer vrijheidmoeten
claimenomde feitelijke leefsituatie te
latenmeewegen.Deregelsgaannuuit
van vaste normen, waaruit alle flexi-
biliteit is verdwenen. Een groot gezin
in een kleine woning heeft een ander
leefpatroon dan een echtpaar in de-
zelfdewoning. Ik vinddat eenbank in
dat soort situaties zelf moet kunnen
beslissenofeenhogerehypotheekver-
antwoordis.”

inleidendeschermutselingen
Donner lijkt voor dit soort argumen-
ten niet ongevoelig. In een reactie op
eenvoorstelvanPvdA-KamerlidJacques
Monasch kondigde hij aan dat hij de
mogelijkhedenvoorextrakredietruimte
zal latenonderzoeken.Eerderhadhijal
toegezegd dat er snel een energielabel
voor nieuwbouw komt. Monasch had
een rekenvoorbeeld gegeven, waarin
eeninkomenvan40.000euroeenextra

j u n i  201126

“demakelaariszijngeldnietwaard,alshijniet
zorgtvooreenlabel”,aldusministerdonner

Nederlandmiddenmootvaneuropa

DelandenvandeEuropeseUniemogenzelfbepalenwelkesanctieszijinstel-
len als er ietsmis ismet een energielabel ofwanneer het label ontbreekt.
Sommigelandenwetendaarwelraadmee.
Zokaneenverkeerd label in Ierlandeenboeteopleverenvan5.000euro,•
driemaandengevangenisstrafofeencombinatievanbeide.
InBelgiëwerdal in3.300gevalleneenboetevanmeerdan250euroop-•
gelegd. In 2009werd in 250 gevallen gemiddeld 2.000 euro geëist,met
eenuitschieternaar15.000euro.Maatgevendisdeschadevoordegedu-
peerde.
Frankrijkkentookeenmaximaleboetevan5.000euro.•

Ookdewijzewaaropdeenergielabels indepraktijkwerken,verschiltsterk.
Het pas verschenen EU-rapport ‘Implementing the Energy Performance of
BuildingsDirective’ (EPBD) laateendiversbeeldzien.HansvanEck,diezich
bijAgentschapNLmethetenergielabelbezighoudt,schatdatNederlandhet
nietslechter,maarooknietveelbeterdoetdanandereEuropeselanden.“In
2000hebbendeEuropeselidstatenallebeschikbarenormenvandelidstaten
bijelkaargelegd.Daarisalshetwareeengrootstegemenedeleruitgehaald.
Watbetrefthet aantal inspecties ende fysischenauwkeurigheid zittenwe
keurigindemiddenmoot.Alsjekijktnaardekwaliteitsborging,zittenwebo-
venhetgemiddelde.Datwilzeggendatweeenvandeweinigelidstatenzijn
dieeensysteemhebbendatallekwaliteitenbezitdateenkwaliteitsborgend
systeemzoumoetenhebben.”



Hoeveelenergieverbruikenwij?

EengemiddeldNederlandshuishoudenbestaatniet.Alswedaar tocheven
vanuitgaanenverschillendebronnenbijelkaarvegen,ontstaathetvolgende
plaatje:
• Deenergierekeningsteegintienjaartijdvangemiddeld526naar887euro.
• De elektriciteitsrekening steegwatminder hard (van 412 naar 513 euro),
maar inclusiefBTWsteegde totaleenergierekeningmet ruim51%.Deze
ligtnunetonderde1.700euro.

• Hetgemiddeldehuishoudenzaghetgasverbruikindiezelfdeperiodemet
18%teruglopen(van1965m3naar1608m3).

CBS-cijferslatenziendathetaandeelvanhuishoudensenwoningenophet
totaleenergieverbruikbescheidenis.VanalleenergiedieinNederlandwordt
verbruikt, komt hooguit 13% voor rekening van huishoudens.Ongeveer 9%
wordtgebruiktvoordeverwarmingenvoordeleveringvanwarmtapwater.

financieringsruimte zou opleveren van
10.000euro.
Ookdekoppelingvaneenhogerener-
gielabel aan een verlaging van de
WOZ-waarde,endaarmeevandeOZB-
aanslag, isvoorDonnergeentaboe.Al
hadhijindediscussiemetSP-Kamerlid
Paulus Jansen wel zijn bedenkingen
over de ingewikkelde toeren die hij
dan zoumoet uithalen omhet aspect
energiezuinigheidlostewekenvanalle
andere componenten die de waarde
van de woning bepalen. CDA en PVV
waarschuwden Donner alvast dat het
wel rechtvaardig moet gebeuren. Zij
accepteren het niet, als bezitters van
goedkope,slechtgeïsoleerdewoningen
straks moeten opdraaien voor extra
kosten in verbandmetde lagereOZB-
aanslagvankopersdiewelgenoeggeld
hebben om hun huis energiezuinig te
maken.

Donner wil zijn uitgewerkte plannen
voorhetenergielabelbeginvolgendjaar
presenteren.
Danwordt ook duidelijk of deminister
vasthoudtaanhetmeestcontroversiële
onderdeel van zijn plan: een automa-
tisch verkoopverbod, als de notaris bij
hetpasserenvandeaktegeenofficieel
energielabel aantreft. Donner ziet dat
alseeneenvoudige,effectieveenvooral
ook goedkope oplossing. CDA en PVV
vermoedendatditplanmogelijkindruist
tegen het eigendomsrecht, zoals vast-
gelegdinhetEuropeesVerdragvoorde
RechtenvandeMens.
Donner veegde dat argument inmaart
jl.vantafel.“Dankunjealleswelalseen
verbod zien.” Deminister ziet hier ook
een taak voor demakelaar. “Die is zijn
geld niet waard, als hij niet zorgt voor
een label.Andersdienthij debelangen
vanzijncliëntimmersonvoldoende.”
EveneensonvermurwbaarbleefDonner
bij de poging van Bas Jan van Bochove
(CDA)omgehoortekrijgenvoorhetplan
omallewoningenstandaardtevoorzien
van een soort basislabel waarin de ge-
gevensuithetbouwjaarstaanvermeld.
VolgensDonnerzou‘Brussel’dezeopzet
nooitaccepteren.“Hetenkelregistreren
van het bouwjaar zie ik niet als een
erkendemethodologie. Stel datwij dat
wel doen. Hoe zit het dan met de ge-
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“Hetzounogbeterzijnalskopersookvoor
bestaandeenergiezuinigewoningenextra

financiëleruimtekrijgen”,aldusVanderPloeg

Woningbouw2000-2010Nederland 

Bron:Home.
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Pensioenen, Hypotheken

en Verzekeringen. www.seijkensdenouden.nl

Wij begrijpen heel goed dat u liever niets met ons te maken heeft, dat u zich voor de volle 100% op uw 

klanten wilt richten en dat u al die beroepsverzekeringen vaak oninteressant en duur vindt. Dat is mooi 

want dat vinden wij bij Seijkens den Ouden ook. Daarom hebben wij samen met de VBO een totaalpakket 

samengesteld met een beroepsaansprakelijkheids-, arbeidsongeschiktheids-, ziekteverzuim-, auto-, 

inventaris-, computer-, gebouw- en pensioenverzekering. Deze producten zijn op het lijf van de VBO 

makelaar geschreven en hebben twee dingen gemeen; een perfecte dekking en een super scherpe premie. 

Wilt u meer weten? Bel met Ronald de Jong op 010 - 442 28 10 of 06 - 294 199 67.
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wenstedoelstelling,namelijkeenbetere
energieprestatie, als wij mensen bij de
verkoopalleenmaarmeedelenwanneer
hetobjectgebouwdis?”

Zurediscussies
Er zijn niet veel beroepsgroepen,waar-
van een kwart van de beoefenaren na
een paar jaar de licentie verliest. Som-
mige Kamerleden waren daarom wel

verrast toenzehoordendathetAgent-
schap NL zich gedwongen zag om een
kwartvande labeladviseursvande lijst
te verwijderen. Ook in 2010 verdween
11%vandebedrijvenuithetsysteem.Zij
werden geschorst of het contractwerd
ingetrokken.
Monasch, die het rondetafelgesprek
voorzat,maaktuit de discussies opdat
het energielabel langzaam volwassen
begint te worden. “Het kantelmoment
is hetmomentdatmensen ziendat ze

met hun huis geld kunnen verdienen.
Datisdestipdieweaandehorizonzien
enwaarwenaartoemoeten.”
Eveneens positief en, zoals hij zegt,
“wars van al die zure discussies over
definities”, is hoogleraar vastgoedeco-
nomieDirkBrounenvandeUniversiteit
Tilburg. In een recente studie naar het
effect vanhet energielabel kwamenhij
en mede-onderzoeker Nils Kok tot de

conclusie dat woningenmet een ener-
gielabel gemiddeld sneller verkopen en
ook een hogere prijs opbrengen dan
vergelijkbarewoningenzonderlabel.De
tijdwinst bedroeg gemiddeld 24 dagen
enhetprijsvoordeelvandelabelsA,Ben
C kwam uit op gemiddeld 6.000 euro.
Kopersblijkendeinformatievanhetla-
beldusweldegelijktegebruiken.
“Hetstoortmeweleens,alsernetwordt
gedaan alsof het om een vrijblijvende
discussie gaat”, zegt Brounen. “Dat is

nietzo.Erisgeenredenwaaromweons
weldruk zoudenmakenoverenergiela-
belsvoorauto’senkoelkasten,maarniet
overwoningen. Zonder dat iemand dat
hadvoorzien,reediedereenineensrond
in een hybride Toyota Prius. Daarmee
washetmeteeneenstatussymbool.Als
wedatzelfdetypebewustwording inde
woningmarktkrijgen,hebbenwealveel
gewonnen.”Zijnrolomschrijfthijalshet
kijken naar een groter plaatje en naar
de kale feiten. “Dan denk ik wel eens:
waaromdoenwemetzijnallenzozuur?
Bijrondleidingenhebikmakelaarshoren
zeggen: ‘Als je die zonnepanelen lelijk
vindt,magjezeergewoonvanafslopen,
hoor’.Danhebjehetvolgensmijniethe-
lemaalbegrepen.Alsmakelaarzoujehet
energielabelmoetenomarmenalsextra
informatiebronoverdekwaliteitvande
woning.InAustraliëwetenzenietbeter.
Daar zijn makelaars wettelijk verplicht
omhet label ende energetische conse-
quentiesdaarvaninalleuitingentecom-
municeren.Zodrahetlabeleenhoofdrol
krijgt in het verkoopproces, verdwijnen
dezurediscussiesvanzelf.”

Tekst:RobertvanTil
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“erisgeenredenwaaromweonsweldrukzouden
makenoverenergielabelsvoorauto’senkoelkasten,

maarnietoverwoningen”,aldusBrounen



Zonder ambitie was mijn 
bedrijf nooit zo groot geworden.
Uw ambities zijn uw drijfveer en hebben u gebracht waar u nu staat. Bij ons is dat niet anders. We hebben al 

veel ambities waargemaakt. Wat rest is de ambitie om de beste zakelijke energieleverancier te zijn voor alle 
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coluMN WoNiNGMARKtANAlySeotB

De woningmarkt holt achteruit (Nu.nl). Het
herstelopdewoningmarktzetnietdoor(ING).
Dewoningmarktblijftvoorlopigineendal(RTL
nieuws). De Nederlandse woningmarkt is in
mineur (NRC). De treffers bij het invoeren van
de term ‘woningmarkt’ in een internet zoek-
machine verschillen sterk ten opzichte van de
hits van vijf tot tien jaar geleden. Een verschil
in omvang vanhet aantal treffers,maar zeker
ookintoon.Deprijs-enverkooprecordsvolgden
elkaardestijdssnelop inallemogelijkemedia.
Decontextisdusergbelangrijkalsweoordelen
overdekoopwoningmarkt.
In 2009 en in 2010 zijn zo’n 10.500woningen
gemiddeldpermaandindebestaandewoning-
voorraadvaneigenaargewisseld.Ditaantalligt
beduidend lager dan we in de jaren daarvoor
gewendwaren;met 2006en 2007alsde top-
jaren (rondde 17.000 verkochtewoningenper
maand). Het uitbreken van de kredietcrisis in
2008blijktdescherprechter inonsveranderde
koopgedrag op dewoningmarkt. Ineens zit de
schrikerflinkinennietalleenbijdeconsument,
maar ook bij overheden, investeerders, finan-
ciers en zeker ookbinnendemakelaardij.Niet
onbegrijpelijk, want over het algemeen is de
mensrisicomijdend.
Het isdaaromeigenlijkergverrassenddatvan
schrik niets te merken was in de beginjaren
van deze eeuw. Om de enorme hausse op de
koopwoningmarkt te kunnen volgen, namen
consumenten en hypotheekverstrekkers na-
melijk steedsmeer risico’s.Hogerehypotheek-
sommen, hogere maandelijkse woonlasten en
minderaflossenopdehypotheekschuldwerden
acceptabelgeacht,geziendeelkaarsnelopvol-
gendeprijs-enverkooprecords.Ditnoemenwe
ookwelhetpsychologischeffectopdekoopwo-
ningmarkt: in een stijgendemarktwilmen zo
snelmogelijk‘instappenenmeedoen’.
Sinds 2008 beteugelen in eerste instantie de
hypotheekverstrekkersderisico’sweerdoorhet

aanpassenvanhunproductenenhetaanscher-
penvandemaximaleleencapaciteit.Dewoon-
consument valt ook wat meer terug op zijn
risicomijdende gedrag. Over een wat langere
periode bezien, zijn de ontwikkelingen van de
laatstedriejaarookalseen‘normalisering’van
de woningmarkt te beschouwen. Een stukje
afkoeling. Uit onderstaande grafiek blijkt dat
hetaantaltransactiesin2010weeruitkomtop
hetniveauvanrond1995maarnogveruitsteekt
bovendatvan1985.

HarryBoumeester
OnderzoeksinstituutOTB,TUDelft

EEr lijkt een dubbele dip te ontstaan op de Nederlandse koopwoningmarkt, zo 

concludeerden recent al enkele kenners.  Zij baseren zich daarbij op de sterke 

terugval in het aantal transacties op de markt van bestaande woningen en op de 

nieuwbouwmarkt. Maar over een wat langere tijdshorizon beschouwd, kunnen we 

misschien ook spreken over een normalisering van de dynamiek op de woningmarkt.

Eengenormaliseerdemarktals
basisvoorhernieuwdvertrouwen

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Nu isdeomvangvandevoorraadkoopwonin-
genin2010welgroterdanin1995eniserdus
een relatief beperktere dynamiek op de wo-
ningmarktmomenteel.Incombinatiemetlicht
dalende prijzen ligt dan de keerzijde van het
psychologischeffectopdeloer:eengebrekaan
vertrouwenom‘intestappenenmeetedoen’.
Hier,damesenherenmakelaars,ligtuwbelang-
rijksteaandachtspunt.Legdepotentiëlekopers
goeduitdatdehuidigekoopwoningmarkteer-
derals‘normalerenrobuuster’tedefiniërenis,
dandeomstandigheden indeperioderondde
eeuwwisseling. Een markt waarop weliswaar
minder snelle winsten zijn te maken, maar
waarop ook de risicoprofielenminder extreem
zijngeworden.

Bron:Kadaster(bijgeschatting1985-1995doorOTB)



Makelaar Louis Huijts van Corio Inter-
nationaal Beheer in het LimburgseVal-
kenburg wilde op één voorwaarde zijn
kijkophetvakmetonsdelen.“Wegaan
het niet hebben over kreten als ‘aan-
dacht voor je klanten’ of ‘persoonlijke
dienstverlening’.Demakelaardiedenkt
datjedaarnogmeewegkomt,slaatde
plankmis.Aandacht voor je klantenen
persoonlijke dienstverlening dien je als
makelaar sowieso te geven anders heb
jegeenbestaansrecht.Daarnaast zul je
echtmetietsmeermoetenkomen.”Dat
‘meer’neemthijdanookzeerserieus.Er

zijn inhetverhaalvanLouisHuijtsveel
raakvlakkenmetdevisievanJobvanZo-
meren,directeurvanERAContour:“Het
geluk komt vaker voorbij als je flexibel
bent.Jekuntbestbedreigingenhebben,
als daar maar meer kansen tegenover
staan.”OokaanLouisHuijtsisdereces-
sie niet onopgemerkt voorbij gegaan.
“In de woningverkoop hebben we net
zoveel last als ieder ander, maar door
onze breedte vangenwe toch elke dag
eenvisje.”

complexeonteigeningszaken
Op dewebsite van Corio ontbreken in-
derdaadronkendewoordenals‘persoon-
lijkebenadering’.Wel ligtdenadrukop
de vele certificeringen en specialismen
van het kantoor. Zo beschikt hij onder
andereoverdeCertificeringB.O.G..Maar
ook de papieren om in België te kun-
nenwerken.“WekunnenWOZ-taxaties,
complexe onteigeningszaken en plan-
schadeclaims doen.We zitten in zowel
departiculiereals indezakelijkemarkt,
in koop en huur. Verder zijn we actief
met projectontwikkeling, met mooie,

authentieke Limburgse objecten in het
hogeresegment.”

Wegvandemassa
“Je kunt blijven hangen in wat er niet
kan, maar er zijn uiteraard ook altijd
kansen. Zo kennen we de ruimte-voor-
ruimte regeling.Die houdt in dat land-
bouwershunbedrijfbeëindigen,waarna
wemet zo’n oudehoeve kansrijke ont-
wikkelingenkunnenrealiseren.Deoude
silo’senbijgebouwenwordengesloopt,

32

MAKelAARVANdeMAANd

“Hetleegstandsrisicometnamevan
studentenpandendienietonderhevigzijnaan

conjunctureleschommelingenisgering,
hetrendementisrelatiefhoogvergelekenmet

derentediedebankenbieden”

H“Het is van tweeën één’, zegt makelaar Louis Huijts. ‘Of je zoekt een specialisatie 

die volstrekt uniek is. Of je bouwt je verdienmodel zo breed mogelijk uit. Wij 

kiezen voor dat laatste. Daarom redden we het. Zelfs in deze moeilijke tijden. 

Zelfs in deze krimpregio.”

j u n i  2011

“Zoekhetindebreedte”
LouisHuijtspaktelkemogelijkheid
diehijvoorbijzietkomen
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in de oude hoeve komen sfeervolle ap-
partementen met een authentieke uit-
straling. En dat alles in een prachtige
omgeving.Daarblijfthoedanookaltijd
eenmarktvoor.Hetgaatomkopersdie
geeneenheidsworstwillen,dieletterlijk
en figuurlijk wegwillen van demassa.
Door die breedte kon Louis Huijts on-
derandereookoptimaalprofiterenvan
hetfenomeendatmendoordehuidige
recessieopzoek isnaaranderevormen
vanbeleggen. “Er zit bij veel particulie-
ren echt nog behoorlijkwat vermogen.
Sparen en beleggen zien ze even niet
meerzitten.Wijkunnenhenechterhel-
penmet beleggingspanden in het cen-
trum vanMaastricht. Het leegstandsri-
sicometnamevanstudentenpandendie
niet onderhevig zijn aan conjuncturele
schommelingen is gering, het rende-
ment is relatief hoog vergeleken met
derentediedebankenbieden.Immers,
de huuropbrengst blijft op peil, ook als
dewaardevanhetpandzelfzoudalen.
Debemiddelingdaarinisnueenstevige
pijleronderonzeonderneming.”

collectievekrachtvanZuydlandma-
kelaars
Hoewel Corio voor zichzelf al een heel
breedspeelveldheeftgecreëerd,blijven
eraltijdwitteplekkenindedienstverle-
ning.Maarookdaarisietsopgevonden.
“We zijn mede betrokken geweest bij
de oprichting van het collectief Zuyd-
landmakelaars, acht onafhankelijk ope-
rerende makelaars die actief zijn in de
Zuid-Limburgseregio.Hetvoordeelgaat
verder dan samen voordeliger millime-
tersindedagbladeninkopen.Zohebben
we tijdens eenbijeenkomst inChateau
St. Gerlach projectontwikkelaars, wo-
ningbouwverenigingen, fiscalisten, ac-

countants en notarissen ontvangen. Zo
wildenwelatenziendatwijgezamenlijk
kwaliteiten regionalespreidingbieden.
Als collectief vormenwe zo samen een
feitelijk goed alternatief voor de grote
makelaarskantoren, met veel expertise
encontinuïteit.”

Krimp
DeinspanningenvanCoriolatenziendat
ineenkrimpgebiedalsZuid-Limburgalle
creativiteit en ondernemerskracht aan-
gewendmoetenworden.Datprobleem
ziet Louis Huijts in zijn eigen gezin tot
uiting komen. “Mijn zoon heeft gestu-
deerd in Nijmegen en nu een baan in
DenHaag.Dieisvoorlopigverlorenvoor
deze regio, vrees ik. Daar banen voor
hoog-opgeleiden in Zuid-Limburg niet

voorhetoprapenliggen.Erwordenwel
pogingengedaanomzehiertehouden,
dooro.a.deUniversiteitvanMaastricht,
het Academisch Ziekenhuis en DSM in
combinatiemet bijvoorbeeld de T.U. in
Eindhoven, maar er is hier simpelweg
nogteweinigwerk.NaarhetOosten,in
ParkstadLimburg(o.a.Heerlen,Kerkrade,
Landgraaf,NuthenVoerendaal),zijnde
problemen nog veel groter. Maastricht
als economische motor met o.a. haar
Universiteit en Academisch Ziekenhuis
iseendeelvanonze redding,maar iets
dergelijksontbreektdaar.
Hetligtechterbuitendemachtvanelke
makelaar om de grote bewegingen in
dezeregiotekeren.Ditzalvooralmoe-
tengebeurendoordelokaleoverheidin

combinatiemetwoningbouwverenigin-
gen.Nu reedsworden er allerlei initia-
tievengenomenomdewoningvoorraad
in balans te krijgen/houden. Zo wordt
er in Parkstad Limburgnagenoeggeen
bouwvergunningmeerafgegevenofer
moet eerst gesloopt worden, en dan
het liefst nog meer, voordat er terug-
gebouwdwordt.Degrotevraagis:wat
doenwemetdiekleinewoningendiezo
ronddejaren‘50en‘60zijngebouwd?
Jekuntzesamenvoegentotruimeeen-
gezinswoningen,maarwiegaatdereke-
ningbetalen?Makelaarskunnenweinig
doen,hoogstenshelpenomdiegereno-
veerdeensamengevoegdewoningente
vermarkten.Welzie ikvanuithetWes-
teneenbewegingvangepensioneerden
dieindeprachtigeenrustigeomgeving

vanZuid-Limburgwillenwonen.Zekun-
nen hier een gelijkwaardige, goedko-
perewoningkopenwaarbijzijnoggeld
overhoudenook.Metdatgegevenkun-
nenwenogmeerdoen:wijbiedenbin-
nenkort een twintigtal appartementen
– prachtig gelegen met zicht over de
Geulvallei–onderandereinhetWesten
aan. Zo kunnen we onze mooie regio
nog meer onder de aandacht brengen
voor permanente en semi-permanente
huisvesting(tweedehuis).
Ikblijfenthousiastoveralleswatikdoe.
En ik doe bijna alles. Dat houdt ons
overeind.”

Tekst:HenkdeKleine
Beeld:CorioInternationaalBeheer

“Zokunnenweonzemooieregionogmeeronder
deaandachtbrengenvoorpermanenteensemi-

permanentehuisvesting(tweedehuis)”

OudeennieuwesituatieprojectUbachsberg
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ZakelijkeenergievanE.ON,
serieusbeter

“Wijgeveniederbedrijfeengoedereden
omenergiebijonsaftenemen”

Veelondernemersstaanargwanendtegenoverenergiebedrij-
ven.Deveranderingenindeafgelopenjarenhebbengezorgd
voor een ondoorzichtige energiemarkt. Tegelijkertijd zijn de
kostenvoorenergieforsgestegen–eentrenddiewaarschijn-
lijknogwelevendoorzalzetten.Voorondernemersishetvaak
lastigomduidelijktehebbenwaardekostenophunfactuur
vandaankomen.E.ONbiedtnietalleeninzichtindezekosten,
maardenktookmeeoverbesparingsmogelijkheden.Hetgaat
uiteindelijk toch om het bedrag onder de streep. E.ON biedt
adviesoveralleenergiezaken,zoalsdevaakmoeilijk leesbare
factuur, het reduceren van energieverbruik, maar ook over
duurzaamondernemen.

Serieusaandacht
Gerard van den Bogaart is al lang actief in de energiemarkt
en werkzaam bij E.ON als manager Marketing & Customer
RelationsB2B.
“E.ON Benelux is in nog geen 5 jaar marktleider geworden
in de groot-industrie. Daar zijnwe trots op.We geven ieder
bedrijfeengoederedenomenergiebijonsaftenemen.Maar
webeseffendatwemetnameinhetMKBnogveeltewinnen
hebbeninNederland.

Ons product onderscheidt zich niet van andere aanbieders.
Immers, stroom is stroom en gas is gas. Dus zettenwe een
stapjeextraomeropanderepuntenbovenuit testeken.We
willenbewijzendathetbeter kan.Wehantereneen scherpe
prijsenlevereneenuitstekendeservice.Onzeheleorganisatie
is daarop ingericht. Niet alleen grootverbruikers, maar ook
zakelijkekleinverbruikershebbeneeneigenaccountmanager.
Kortelijnen,directcontact.Datwerktprima.Wezijndesnelste
groeier inde zakelijkemarkt.Allemaaldoor te luisterennaar
onzeklanten,zewegwijstemakenindeondoorzichtigeener-
giemarktendoorsimpelwegonsbestvoorzetedoen.”

energieuitambitie
Sinds 2005 is E.ONBeneluxactief inhet leveren vanenergie
aandeparticuliereenzakelijkemarkt.Hetbedrijfstreeftnaar
eenveiligeentoekomstgerichteproductieenleveringvanelek-
triciteitengasvoordegehelemarkt.JaarlijksinvesteertE.ON
miljarden euro’s innieuwe technologieën. Een investering in
deambitieomschonerenefficiënterenergieteleveren.



e.oNBenelux
Dr.Holtroplaan2-28
5652XREindhoven

t 040-2577600
e zakelijk@eon.nl
i www.eon.nl/zakelijk

[foto:GerardvandenBogaart]
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Het succes van een vastgoeddeal hangt maar al te vaak af van snel handelen.  

Ziet u kansen in een bepaald object, dan wilt u dus snel weten of u het         

gefinancierd kunt krijgen. Of uw aanvraag nu via uw intermediair of direct    

binnenkomt, bij de RNHB Hypotheekbank weet u binnen een werkweek waar 

u aan toe bent.  En als het moet nóg sneller. 

RNHB Hypotheekbank is gespecialiseerd in de financiering van beleggings-

vastgoed en bedrijfspanden in het middensegment. Behalve op een snelle, 

klantvriendelijke service kunt u rekenen op flexibele financieringsoplossingen. 

Daarbij kunnen wij vaak nét even verder gaan dan grote, niet gespecialiseerde 

hypotheekverstrekkers. Zo kijken wij niet alleen naar ‘de stenen’, maar ook naar 

de ondernemer achter het object en zijn visie.  

Meer weten over onze persoonlijke benadering van de vastgoedmiddenmarkt? 

Bel dan 030 - 755 20 00 of kijk op www.rnhb.nl.

Financier van de vastgoedmiddenmarkt.

Als u kansrijk vastgoed wilt fi nancieren,
zorgen wij snel voor de doorbraak

RNHB_Muur_Vastgoed_advi.indd   1 20-11-2008   12:40:12


