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AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN VOOR MAKELAARS IN VASTGOED

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.

…dat houden wij zo
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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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Prijsindexbestaandekoopwoningen

Keerpuntopwoningmarkt:grootstestijging
consumentenvertrouwenooit

Consumentenvertrouwen,seizoengecorrigeerd

Hetliefstwoneningrotestad

Aantalverkochtewoningenapril2013
April2013–6.554
Daling20.4%t.o.v.april2012–8.236
Daling26,6%t.o.v.maart2013–8.933.

Woningtypen
Dalinghoekwoningent.o.v.april2012–24.3%
Dalingvrijstaandewoningent.o.v.april2012–13%
Dalinghoekwoningent.o.v.maart2013–35.9%
Dalingvrijstaandewoningent.o.v.maart2013–20%.

Aantalgeregistreerdehypotheken
April2013–10.693
Daling24,8%t.o.v.april2012–14.227
Daling27.8%t.o.v.maart2013–14.820.

Aantalexecutieveilingen
April2013–141
Daling37.6%t.o.v.april2012–226.

Bron:Kadaster

DeEigenHuisMarktindicator,diehetvertrouwenopdewoningmarktmeet,beleeft
de grootste stijging sinds het begin van demetingen in april 2004. DeMarktin-
dicator stijgt in mei met 6 punten van waarde 57 naar 63. Daaruit concludeert
VerenigingEigenHuisdatersprakeisvaneentrendbreuk.Tenopzichtevandeneu-
traalwaarde100isdesituatieopdewoningmarktnogallesbehalvenormaal,maar
de negatieve spiraal in het consumentenvertrouwen is hiermee doorbroken. De
stijgingvandeEigenHuisMarktindicatorduidteropdathetaantalkooptransacties
indekomendeperiodezaltoenemen.Bankenspelenhierbijechtereencrucialerol.
Zondervoldoende financieringstrandt immers ieder initiatief vanwoningzoekers
omeeneigenhuistekopenalsnog.

UitdejaarlijkseAtlasvoorGemeentenblijktdatAmsterdamenUtrechtdemeest
aantrekkelijkewoonplaatsenvanNederlandzijn.Deverbeterdebereikbaarheiddoor
deafgenomenfiledrukmaarookdeaanwezigheidvanwerk,universiteiteneneen
historischebinnenstad,zijnredenenomvoordezestedentekiezen.Ookdesociale
voorzieningen,hetcultureleaanbodendehorecazijnredenwaaromdezesteden
populairzijn.Amstelveen,DenBoschenHaarlemstaanookindetopvijf.DenHaag
staatopdezesdeplaatsenRotterdamkomtnietindetopvijftienvoor.Vandevijftig
onderzochte gemeenten eindigden Emmen, Spijkenisse, Sittard-Geleen, Venlo en
Heerlenonderaandelijst.
OpvallendestijgersopderanglijstzijnAmersfoort,Hilversum,Haarlemmermeeren
Almere.DebelangrijkstedalerszijnLeeuwarden,ArnhemenZwolle.

Het stadsbestuur komtgedupeerdewoningbezitters tegemoet inde erfpacht. Zij
komenmetnieuweerfpachtvoorwaarden.Denieuweerfpachtregelswordenmak-

kelijkertedoorgrondenenhetlangdurigafkopenvande
erfpacht voor woningen wordt afgeschaft. De principes
vanheterfpachtstelstel staanniet terdiscussie.Datbe-
tekentdathetvoorhuizenkopersnietmogelijkwordtde
grondonderhunwoningteverwerven.

De erfpacht kan halfjaarlijks worden overgemaakt, of
voor 50 of 75 jaar worden afgekocht. Aan het eind van
een afkoopperiode wordt een nieuwe pachtprijs, de ca-
non,bepaalddoorexpertsvandegemeente.Het isvaak
onduidelijk hoe de nieuwe afkoopsom tot stand komt.
Sommige huizenbezitters zien hun maandlasten zelfs
metduizendeneuro’sstijgen,metveelpersoonlijkleeden
rechtszakentotgevolg.

Degemeentebezitongeveer80%vandegrondindestad.
Iedereen die een huis of een bedrijfspand koopt op die
gemeentegrond,moet pacht betalen aan de gemeente.
De gemeente verdiende in 2012 ruim 100 miljoen euro
aanhetsysteem.

NieuweerfpachtregelsAmsterdam
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Voordederdemaalsinds2009zittenweineenrecessie.Ookinheteerstekwartaal

van2013isdeNederlandseeconomiegekrompen.Huishoudenshebbenditkwartaal

bovendienminderbesteeddaneenjaareerder.Endewerkloosheidisverder

gestegen.Zogingenerin2012alleenalbijna100woningbouwersfailliet.Minister

DijsselbloemvanFinanciënsteltdatdeNederlandseeconomieworsteltmeteen

aantalhardnekkigeproblemen,waaronderdewoningmarkt.Dijsselbloemheefthet

erdanookoverdat‘dewoningmarkteenblokaanhetbeenisvandeeconomie’.
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NONONSENSE

EdHamming
VoorzitterVBOMakelaar

O fkandewoningmarktdemotorworden
vaneconomischherstel?Ikproefbij
Dijsselbloemtocheenkleinspoortjevan

optimismealshijverklaartdatdehuizenmarktinde
loopvanhetjaarofandersvolgendjaarzijn
dieptepuntzalbereikenenzalgaanherstellen.Eerder
hebbenDNBenhetCPBzichookinditsoorttermen
uitgelaten.EnookministerBlokspreektindit
nummervanVastgoedAdviseurzijnvertrouwenuitin
dewoningmarkt.Hijisoptimistisch.Isditeen
georkestreerdesamenzangonderleidingvanRutte?
Verplichtvertrouwenuitstralenomtochvooraldat
sentimentonderconsumentenpositiefomtebuigen
zodatwemetz’nallendeportemonneeweergaan
trekken?Ofmoetenweinderdaadminder‘somberen’?

Zolangzamerhandzijnzijnietmeerdeenigendiehet
positievewoordverkondigen.Langzaammaarzeker
nemendegeluidentoedatwedekenteringopde
woningmarktnaderen.ZoconcludeertVereniging
EigenHuisopbasisvanhaargraadmeter–diehetver-
trouwenindewoningmarktmeet–,datdenegatieve
spiraalvanhetconsumentenvertrouwenindewoning-
marktisdoorbroken.Destijgingvandegraadmeter
wasinmeidegrootstesindshetbeginvandemetin-
genin2004.OokindeOTB-columnvanVastgoedAdvi-
seurklinkenvoorzichtigpositievegeluidendoor;er
wordtgesprokenoverstabilisatieengewenning.En
datkloptook.Deprijsdalingissindseindvorigjaaraan

hetafvlakken.Enhetisnietzodaterhelemaalniet
wordtgekocht.Ikzieweermeer‘Verkocht’-borden.Ik
hoorvanonzeVBO-makelaarsookdatdeboodschap
omreëelteprijzensteedsbeterlandtbijverkopers.
Zowelmakelaarsalswoningconsumentenrakenmeer
gewendaandenieuwewerkelijkheidvan2013;de
bomengroeiennietmeertotindehemel.Nietqua
financieringsmogelijkhedenennietquaverdiensten.
Alshetvertrouwenterugkeert,despelersopde
woningmarktzichaanpassenaaneennieuwewerke-
lijkheid,debankenookweermeegaandoen,dankan
hetaantalkooptransactiesweergaantoenemen.

DaarnaastwijstDijsselbloemookterechtophetfeit
datNederland–integenstellingtotanderelanden–
geenenormeleegstandheeft.Erisgeengrootover-
schotaanwoningen.Sterkernog,detijddatweweer
temakenkrijgenmetschaarsteindestedelijkegebie-
denisnietverweg,alsdezeüberhauptalwegis
geweest.Alsdebankendoenwaarvoorzeinhetleven
zijngeroepen(lees:financierentegeneenredelijkeen
reëlehypotheekrente),dankomtdiekenteringdichter-
bij.Endanisdewoningmarktopeensgeenblokmeer
aanhetbeen.

eenblokaanhet
beenofmotorvan
deeconomie?
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ACTUEEL|Woningmarkt

Isheteigenlijkwelprettigomministertezijnindezetijd?
eker! Ik ben in 1998 de politiek in gegaan omdat
ik dingenwil veranderen die niet goed gaan. Dat
betekentweldatallebetrokkenenookbereidmoe-

tenzijnomteveranderen,en inderdaad:dat isnietaltijd
eenvoudig.Wezienalsinds2008eenvastgelopenwoning-
markt,ener isheel langnietsgebeurd. Ikbenblijdatde
maatregelendieditkabinetgenomenheeft,denodigedui-
delijkheidhebbengegeven.Huurdersenkoperswetennu
waarzeaantoezijn.Nieuwehypothekenmoetenworden
afgelost; sociale huurwoningen worden weer bereikbaar
voormensenmeteenkleinebeurs.”

Indezomervan2012verscheenWonen4.0.waarookVBO
Makelaaraanmeewerkte.Vandatplanzienweweinigterug
indemaatregelen.
“Ik vond Wonen 4.0 een stoer plan. Geweldig dat zo’n
divers gezelschap het voor elkaar kreeg om het eens te
wordenoverdetoekomstvandewoningmarkt.

Erwasalleenéénprobleem:toenwebeslotenomeendeel
vanhetplanoptenemeninhetRegeerakkoord,stakereen
stormvanprotestop.Alsnelwasduidelijkdathetplanom
de huur te koppelen aan deWOZ-waarde nog teweinig
uitgewerkt was om succesvol te kunnen zijn. Bovendien
leverde het geen bijdrage aan het algemene financiële
probleemwaarmeeweinditlandworstelen.”

Dushetgaatomdefinanciën?
“Het gaat om de combinatie van financiële én hervor-
mingsmaatregelen.Diehangenookheelnauwsamen.As-
pirant-huizenkopers klagendat debanken terughoudend
zijnalshetgaatomhypotheekverstrekking.Dieterughou-
dendheidheefteenoorzaak:hetisvoordebankenmoeilijk
omkapitaaluithetbuitenlandaantetrekken.Buitenland-
se partijen vertrouwen onze banken niet zo: hypotheken
worden–andersdaninanderelanden–nietafgelostende
LoantoValueishoog.HetCentraalPlanBureauendeAu-
toriteitConsumentenMarktkomentotdezelfdeconclusie.
Opallebeidieaspectenhebbenweingegrepenomervoor
tezorgendathetvertrouwenwordthersteld.Dankunnen
bankenookwatruimhartigerworden.”

Maardebankenvoldoentochalaandeeisenvanbufferher-
stel?Moetunietwatmeerdrukophenuitoefenen?
“Natuurlijkzijnwevoortdurendingesprekmetdebanken,
maardrukuitoefenen?Nee!DeproblemeninAmerikazijn
ontstaan doordat de overheid pressie uitoefende op de
banken: ook mensen met lage inkomens moesten hoge
leningen kunnen krijgen. Dat voorbeeld verdient beslist
geennavolging.

WélmoetenwedeNederlandsehypotheekmarktaantrek-
kelijker maken voor buitenlandse banken. Méér concur-
rentie zou goed zijn, maar de buitenlandse banken heb-

Stef Blok kreeg niet de gemakkelijkste klus, toen hij op 5 november 2012 werd benoemd tot

ministervoorWonenenRijksdienst.Nederlandverkeerde–enverkeert–ineencrisis;deeconomie

stagneert, en veel bouwvakkers verliezen hun baan. De hypotheekschuld is gigantisch en de

woningmarktzitopslot.DesondankssprakVBOMakelaarmeteenoptimistischeminister,die

hetvolstevertrouwenheeft indemaatregelendie sindszijnaantredenzijngenomen.Hij ziet

licht aan de horizon: 2013 wordt nog een zwaar jaar, maar daarna zullen de effecten van de

maatregelenzichtbaarworden.

ministerstefblok:
 “kopersenhuurders

wetennuwaarze
aantoezijn”

Z“
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ben zich teruggetrokken omdat ze teweinig vertrouwen
hadden indemarkt.Het stemtmijdanook tevredendat
dietrendnuenigszinswordtomgebogen.Wezienbijvoor-
beelddatdeNIBCweerhypothekengaataanbieden.
Ikzieeendeelvandeoplossingookineengroteredeelna-
mevanpensioenfondsenaandefinancieringvanhypothe-
ken.DeCommissieVanDijkhuizenheeftookdieconclusie
getrokken,endaarbenikblijmee.Feitisdatdebesturen
vandiefondsenwordengevormddoorwerkgeversen-ne-
mers.Diemoetenweltotelkaarwillenkomen.”

Het zou ook helpen als de restschuld kan worden meegefi-
nancierdonderNationaleHypotheekGarantie.
“WoningeigenaarskunnendeNHGmeenemenalszever-
huizen,maarnieteenrestschuldonderNHG;datklopt. Ik
benvanmeningdatwealsoverheidnietsteedsmeerga-

rantiesmoetengeven.Bovendienwilikeerstmeerinzicht
indeoorzaakvanhetfinancieringsprobleem.Alsblijktdat
iemandgewoonteweinigverdientomeenhypotheeken
eenrestschuldtebetalen,moetenwenietdebelastingbe-
talervoordatprobleem latenopdraaien. Ikwildusgraag
voorbeelden van de oorzaken van die financieringspro-
blemen. Die krijg ik binnenkort ook, is me beloofd door
VerenigingEigenHuis.”

Volgenseenaantaleconomenzouerveelmeermoetenwor-
dengeïnvesteerd.Datzouvolgensheneenpositieveinvloed
hebbenopdeeconomie.
“Meerinvesterenisgeenoplossing,wantjehebtwelzeker-
heidoverdeuitgaven,maarnietoverdeinkomsten.Datis
ookgebleken:sindshetbeginvandecrisishebbenwevele
miljarden in de economie gepompt. Het tekort is alleen
maargrotergeworden,endeeconomieisernietopvooruit
gegaan.Wegevennogsteedsteveeluit.Kennelijkreageert
deeconomienietopdit typemaatregelen;hoegraagwe
datookzoudenwillen.Wekijkenmomenteelallemaalmet
jaloerseblikkennaarDuitsland.Daargaathetgoed,maar
deDuitsershebbeninhetbeginvandeeeuwalforsemaat-
regelengenomen.Datwordtweleensvergeten.”

Watisdanwéldeoplossing?
Wehebbentweebelangrijkemaatregelengenomen:nieu-
we hypotheken moeten worden afgelost en huurprijzen
wordenmeermarktconform.Datheeftgezorgdvoordui-
delijkheid:kopersenhuurderswetenwaarzeaantoezijn.
Zekunneneenberekeningmakenenbekijkenwatvoorhen
debestekeusis:hurenofkopen.
Overigens:mijnministerieheeftalveelgedaanomdeom-
slagtemaken:wehebben50miljoenbeschikbaargesteld
voor Startersleningen en 150 miljoen voor het energie-
besparingsfonds; de btw op verbouwingen en renovatie
ging naar 6%, en de overdrachtsbelasting is permanent
verlaagd.Dat laatste is jarenlangbepleit doormakelaars,
enwijhebbendiemaatregelgenomen.”

Uhebtookeenverhuurdersheffingingesteld.Dewoningcor-
poratiesstellendatzedaardoornietmeerkunneninvesteren
–bijvoorbeeldinduurzaamheid.
“Decorporatieshieldenindevoorafgaandejaren1miljard
europerjaarover.Huninvesteringscapaciteitbedraagtca.
9miljardeuro,dusdieheffingvaltnogalmee.Immers:ze
krijgenookaardigwatruimteomdehurenteverhogen.Ik
roomdiehuurverhogingalleenaf.De eerstedrie jaren is
deheffinginderdaadwatforserdandehuurverhoging.De
corporatieskunnendatheelgoedopvangendoorefficiën-
tertegaanwerken.Datkanzo’n800miljoeneuroopleve-
ren.Erisveelbureaucratieindiesector.Ineenmomentvan
eerlijkheidgevenzedatzelfookweltoe.Maarhetislogisch
datzehetnietleukvinden.”

stefblok,ministervoorwonenenrijksdienst

StephanusAbrahamBlokisop10december1964geboreninEmmeloord.Nahet
gymnasiumeneenstudieBedrijfskundeinGroningenbegonhijzijnloopbaanals
stagiairbijdeSociétéGénéraleinParijs(1987-1988).Daarnabekleeddehij–totzijn
lidmaatschapvandeTweedeKamerin1998–verschillendefunctiesbijABN-Amro.
Van25augustus1998totaanzijnhuidigeministerschapwashijTweedeKamerlid
voordeVVD(envanafoktober2010fractievoorzitter).HijhieldzichindeTweede
Kamervooralbezigmetfinanciën,economischezaken,socialezakenenrijksuit-
gaven.Vandecember2002totseptember2004washijvoorzittervandeTijdelijke
Commissie Onderzoek Integratiebeleid. Drs. S.A. Blok is op 5 november 2012 be-
noemdtotministervoorWonenenRijksdienstinhetkabinetRutte-Asscher.

“Natuurlijkzijnwevoortdurendingesprekmetdebanken,
maardrukuitoefenen?Nee!”
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Ubentookverantwoordelijkvoordeinvoeringvanhetener-
gielabel.Heefthetenergielabellightdatuhebtvoorgesteld,
nogenigewaarde?Of ishetalleenbedachtomtevoldoen
aandeEuropeseeisen?
“Latenwehetvandepositievekantbekijken.Alsweniets
doen,komtergeenenergielabel.DeTweedeKamerheeft
het oorspronkelijke plan van tafel geveegd. Erwaren be-
zwaren tegendekostenendecomplexiteit vanhet label
éntegendevoorgesteldesancties.Datiseengegeven;dat
plankomtergewoonnietdoor.
Daarom heb ik een vereenvoudigd energielabel voorge-
steld,datdoordeconsumentzelfkanwordeningevuld.Een
deskundigekandan–opafstand–hetenergielabelbepa-
len.Datishetenergielabellight.Zo’nlabeliseenindicatie
vandeenergieprestatievandewoning,enhetisvoldoende
omjehuisteverkopen.Hetzorgtdusnietvoorvertraging
inhetverkoopproces,wateenbelangrijkbezwaarwasbij
hetoorspronkelijkeplan.
Daarnaast stel ik een ‘zwaar’ energielabel voor, dat kan
dienenalsbasisvoorhetaanvragenvaneenhogerehypo-
theek of het doorvoeren van een huurverhoging. Ik denk
datweopdezemaniereenuitwegkunnenvindenuitde
impassedieisontstaan.”

Wie zijn huis wil verkopen en niet beschikt over een ener-
gielabel,krijgtvolgensuwplaneenbestuurlijkeboete.Hoe
effectiefisdat?
“Ikdenkdatdewoningverkoperslimgenoegisomtebe-
denkendathijbeterzo’ngoedkooplight-labelkanaanvra-
gendaneenboetebetalen.”

U bent positief over de toekomst van de woningmarkt. In
2014moetdieweergaanaantrekken.
“Inderdaad:erissprakevaneen‘uitsteleffect’,enweheb-
benniet–zoals inSpanje–eenoverschotaanwoningen.

maatregelenuithetregeer-enwoonakkoord

• Socialeverhuurdersmogendehuurelkjaarverhogentotdemaximalegrensis
bereikt. Mensen met lage inkomens worden gecompenseerd. Inkomens boven
43.000eurokunneneenverhogingvan4%plusinflatiekrijgen.Gehandicapten
diehunhuishebbenlatenaanpassen,wordenuitgezonderdvanhuurverhoging;

• Woningcorporatiesbetalenditjaar50miljoeneuroaanverhuurdersheffing.Die
looptindekomendejarenoptot1,7miljardeuro;

• Eris50miljoeneurobeschikbaarvoorStartersleningen;
• Nieuwehypothekenmoetenbinnen30jaarvolledigwordenafgelost;
• Erkomteenfondsvoorenergiebesparing.Deoverheidsteekt150miljoeneuroin

datfonds.Hetisdebedoelingdathetbedrijfslevennogeens450miljoeneuro
bijdraagt;

• De btw op arbeidskosten bij verbouwingen en renovaties gaat voor één jaar
naar6%;

• Deoverdrachtsbelastingisblijvend2%;
• Derenteovereenrestschuldisgedurende10jaarfiscaalaftrekbaar;
• Dubbelehypotheekrenteaftrekgedurendedriejaarblijftin2013bestaan.

Integendeel;erzijn inNederlandeenmiljoenmensendie
graagwillenverhuizen.Metdewoningmarktkomthetdus
welgoed.”

Daarzullendemakelaarsentaxateursblijmeezijn.
“Ja, en je ziet ook dat er nieuwemarkten ontstaan voor
actieve makelaars. Mensen die hun huis niet kunnen
verkopen,willenhet inveelgevallengraagverhuren.Ook
daarvoorhebbenwederegelsverruimd,enjezietookdat
verhuur voormakelaars steeds belangrijker wordt. Daar-
naastzienweeengrotebehoefteaanmiddeldurehuurwo-
ningen.Veelmensendieeersteenpoosjewillenhurenvóór
zeeenhuiskopen,hebbenbelangstellingvoorzo’nwoning.
Datisookinteressantvoormakelaars.”■

Tekst:CarolaPeters
Beeld:BerndBohm,Roger
Wouters
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evraagwaarwemetdehuidigesituatieop
dekoopwoningmarktstaan,houdtopdit
momentveelmensenbezig,zowelberoeps-

matigmaarookalswoningzoekendeconsument.
Echter,ookikkannietindetoekomstkijken,maar
metterugkijkenkanweleenzogoedmogelijkant-
woordopdezevraagwordengeformuleerd.Eerst
maarwatverderterugindetijd.

DatookinNederlanddekoopwoningmarktaanhet
beginvandezeeeuwoverspannenwas,isbekend.De
marktwaszichzelfdanookalvoordecrisisaanhet
corrigeren:minderkoopvraagvanpotentiëlestarters
enafvlakkendekoopprijsstijgingen.Doordeeconomi-
scheenfinanciëlecrisesdiein2008ontstonden,
kwamdezecorrectieineenstroomversnelling.Een
‘draaikolk’zoalsinhetbeginvandejarentachtig,met
koopprijsdalingenvan20%perjaar,bleefechteruit.
Degemiddeldekoopprijsligtnuookwelbijna20%
lagerdaneind2007enhetjaarlijksaantalverkopenis
bijnagehalveerd,maardatishetresultaatinvijfjaar.
Metnameindetweedehelftvan2011endeeerste
helftvan2012isersprakegeweestvaneenflinke
prijscorrectie.

Wasdezecorrectievandemarktvoldoende?Waar
staanwenu?Wanneerweinzoomenopdemarktont-
wikkelingenvandelaatste12maanden,iservanaf
september2012eenzekerestabilisatiewaartenemen
opdehypothekenmarktendekoopwoningmarkt.
Dedalendetrendinaantallentransactieseninde
verkoopprijzen,wordtlangzaamomgebogenineen
zeerlichtestijging.Deinvoeringvandeaange-
scherptevoorwaardenvoordehypotheekverstrekking
endehypotheekrenteaftrekper1januari2013zorgt
vooreenforseverstoringvandekoopwoningmarkt.

Eenenormeboostaanheteindvan2012wordtopge-
volgddooreenevengroteterugvalinjanuarijongst-
leden.Indemaandendaaroptreedtweereen
gematigdestijginginhetaantaltransactieseneen
stabilisatievandeverkoopprijzenop.

Gewenning
Degedaaldeverkoopprijzenenhypotheekrenteheb-
bendekoopwoningenbeterbetaalbaargemaakt,wat
maarvooreendeeltenietisgedaandoordebeper-
kingvandeleencapaciteitvanhuishoudens.Boven-
dienwordthetvertrouwenindekoopwoningmarkt
onderdewoonconsumentendelaatstevijfmaanden
steedsmindernegatief.Erlijkteensoortgewenning
tezijnontstaanmeteennieuwewerkelijkheid:min-
derrooskleurigeeconomischeomstandigheden,poli-
tieknoodzakelijkehervormingenenmindergeld
verdienenaandekoopwoning.Diegewenningkan
eengoedevoedingsbodemzijnvooreentoenemend
vertrouwen.

Almetalzouikwillenconcluderendat‘delichten
minderopdonkerroodstaan’.HaddenwijhierBelgi-
scheverkeerslichtengehad,danstondhetlichtmis-
schienaloporanje;onderwegnaargroen.Aan
potentiëlekopersdieeenwoningzoekenomwatlan-
gerinteblijvenwonen(enzichminderdrukmaken
overrendementenopdekortetermijn)zouikalvast
eenNederlands‘lichtgroen’advieswillengeven.

HoestaatdeNederlandsekoopwoningmarkteropditmomentvoor?Alsikeen100%

betrouwbaarantwoordkongevenopdezevraag,danzatiknuwaarschijnlijkin

warmereoorden.DatikdezecolumnzitteschrijvenachtermijnbureauinDelft,zegt

dusveelmaarnietalles.

COLUMN
WoningmarktanalyseOTB

hoestaanweervoor?
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D

HarryBoumeester,
OnderzoeksinstituutOTB,

TUDelft
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enenergielabel, prima.Maar een energielabel ver-
plichtstellen?Datblijktsteedseenstapwaardepo-
litiekmaarnietuitkomt.Eerstwarenhetdefouten

inrekenmethoden,diemoestenwordenverholpen.Daarna
leiddehetgegroeidewantrouwensteedsweer totuitstel
vansanctiemaatregelen.Europastelteenenergielabelvoor
allewoningenweliswaarverplicht,maarhetmoetdecon-
sumentnietaltemoeilijkwordengemaakt,wasdestelling
diedeTweedeKamervorigjaarbetrok.Hetoudevoorstel
vaneencontrolebijdenotaris,diesnelenookzonderveel
kostenkanvaststellenofereenenergielabelisafgegeven,

sneuveldeindecemberjl.,toendefractiesvanCDAenVVD
hetplanresoluutafwezen.ZijdwongenministerStefBlok
opnieuwmetde EuropeseCommissie tegaanonderhan-
delenovereenindicatieflabel,ookwel‘energielabellight’
genoemd. De huiseigenaar levert daarvoor zelf de gege-
vensaanenhoeftdaarvoordusgeenerkendeadviseur in
teschakelen.

BlOKNiEtZEKEr
Meijl.gafministerBlok(VVD)ineenoverlegmetdeTwee-
deKameraandathijzelfnietgeheelzekerwasofdiemis-
siewelzalslagen.Hijzegdetoezijnuiterstebesttezullen
doenombijEurocommissarisOettingerbegriptekrijgen.
Devraag ishoedezezalaankijken tegende interpretatie
vaneencruciaalonderdeel(artikel17)indeEuropesericht-
lijn, waarin staat dat de huiseigenaar de metingen voor
het energielabelmoet laten verrichten door een daartoe
opgeleideenerkendeenergieadviseur.
Maar ook als de Europese Commissie het voorstel ac-
cepteert, is het geen oplossing waar consumenten en
makelaarsgelukkigmeemoetenzijn,meentRogierSpoel,
managerBeleid&CommunicatiebijVBOMakelaar. “Het
tweesporenbeleid maakt het proces juist ingewikkelder
voordeconsument.Deeigenaarmoetnuzelfallerleige-
gevensenopnamesgaandoen.”Ook ishetnietduidelijk
waaropdestellingisgebaseerddathetenergielabelinhet
nieuwevoorstelslechtsenkeletientjeszoukunnenkosten.
“Als eenmakelaar of een andere adviseur controlemoet
gaan uitvoeren, zijn hier ook kosten aan verbonden. Als
menvervolgensgéénofeenondeugdelijklabelheeft,volgt
eenboete.Hierdoorkunnendekostenverbovendatvan
eenvolwaardiglabeluitstijgen.”Omdittevoorkomenstelt

Hetenergielabelheeftallekenmerkenvaneenhoofdpijndossier.Steedsgingerietsmis.Eenstormvanklach-

ten.EenaanmaningvandeEuropeseCommissie.Eenkoppigparlement.EneenRaadvanState,dieopnieuw

moetoordelenovereenvoorsteldatinletterengeestindruisttegendeEuropeserichtlijn.

energielabel:
eenhoofdpijndie
maarnietweggaat

E

‘Brussel,zoekhetmaaruit’

Verwachte besparing gemiddelde eengezinswoning

Isoleren vloer 
van begane grond

eenmalige kosten: € 1.800

jaarlijkse
besparing

Vervanging enkel glas 
door HR++ glas

eenmalige kosten: € 3.500

jaarlijkse
besparing

Isoleren
spouwmuur 

eenmalige kosten: € 1.400
 

Combi-ketel 
met Hoog Rendement *

eenmalige kosten: € 2.200

De berekening is gebaseerd op een gemiddelde woning van dit type en gemiddeld huishouden (met 3 personen), bij een gasprijs van € 0,58 per m3

*)   vervanging van een VR combi-ketel door een HR 107-combiketel.

Isoleren schuin dak, 
verwarmde zolder

eenmalige kosten: € 4.500

 

 

€
 
190

€
 
250

jaarlijkse
besparing

€ 550

jaarlijkse 
besparing

€ 180

jaarlijkse 
besparing

€ 530

© 2012, Milieu Centraal
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VBOMakelaarvooromdemakelaarerbijtebetrekken.“Een
boetevrijeoptiezouzijn,omviahetKadastereenvormvan
alarmeringintestellenviademakelaar.Nainschrijvingin
hetKadasterkrijgtdeverkopendepartijbijvoorbeeldnog
drie maanden respijt om een energielabel te overhandi-
gen”,aldusSpoel.

iNDiCAtiEPOrtuGAlWElViAADVisEur
InzijnbriefaandeTweedeKamerreptministerBlokover
‘diverse EU-lidstaten’ die ook een indicatief energielabel
hebbengeïntroduceerd.Hij verwijstdaarbij explicietnaar
eenPortugesewebsite,waarparticulierenzichkunnenla-
tenregistreren.MaardeindicatiemoetinPortugalwelzijn
opgestelddooreengediplomeerdeadviseur.Andersdanin
NederlandzijnverkopersinPortugalaljarenlangverplicht
hetlabeltevermeldeninwoningadvertenties.

Ook valt op dat de notarissen in Frankrijk, Griekenland,
LitouwenenHongarijekennelijkgeenproblemenhebben
methetcontrolerenvanenergielabels.Wiebijheneenwo-
ningzonderenergielabelaanbiedt,kandeverkoopwelver-
geten.Deweerstandbijhetnotariaattegenhetblokkeren
vandeverkoopwas inNederlandeenbelangrijk struikel-
blok.Oud-ministerPietHeinDonneromschreefdezevorm

vansanctionerenalsdevoordeoverheidmeestefficiënte
en goedkoopste oplossing. InOostenrijk is de controle in
handen van makelaars. Ook deze variant, waar dus ook
VBOMakelaar zich sterk voor heeft gemaakt, dreigt het
onderspittedelven.

BrussElsEBEMOEiENis
Blok zoekt de verklaring voor de sterkeweerstand tegen
een ‘zwaar energielabel’ in de afkeer van bureaucratie,
maarwijthetookaanhetgebrekkiginzichtdathuiseige-
naren zouden hebben in hun eigen energierekening. In
januarivroegBlokzichineennotitieafhoehetkandathet
in Zwedenwel is gelukt om90% van allewoningen van
een label te voorzien.Nederlandblijft nu stekenop 30%.
Hetantwoordopdievraagblijfthijschuldig.Vaststaatdat
hetenergielabeleenwankelestarthadwaarbijernogveel
verbeterdmoestwordenaandemeetmethode.Nudatwel
goedinproceduresisgeregeld,dreigtdittenietgedaante
worden door een beperkte politieke manoeuvreerruimte
om tegenwicht te bieden tegen de brede lobby voor een
uitgekleed label eneengroeiendwantrouwen tegennog
meerBrusselsebemoeienis.Hetenergielabelisdoelopzich
gewordeninplaatsvaneenmiddeltotmeerduurzaamheid
enlagerewoonlasten.

CDA-Kamerlid Raymond Knops gaf voor de vergadering
inmeialaandatzijnfractieomdieredenookhetnieuwe
voorstelnietzalsteunen.“Wijvindenderichtlijnechtveel
tevergaan.Datiseeninmenginginhetnationaledebat.”
Knops onderschrijft wel de conclusie dat het invoeren
vaneenboetesysteemhet energielabel ingewikkelder zal
makeninplaatsvaneenvoudiger.Knops:“Ikbegrijpdepo-
sitievanBlokdathijenerzijdswiltegemoetkomenaande
wensenvandeKamerenookBrusselblijwilmaken,maar
ikblijfgewoonveelmoeitehoudenmetditvoorstel.Brus-
sel,zoekhetmaaruit.Wijgaandatgewoonnietdoen.Laat
zo’nproceduredanmaareens lopen. Ikwilweleenszien
waterdangebeurt.”■

Tekst:RobertvanTil
Beeld:MilieuCentraal,
CDAenVBOMakelaar

hoewilnederlandvoldoen
aandeeuropesewetgeving?

In het oude voorstel is het label gekoppeld aan een
energiecertificaat,datdooreenerkendeenergieadvi-
seurisafgegeven.Dekoperkaninéénoogopslagzien
inwelkeklasse(vanAtotG)dewoningisingedeeld.
Bankenkunnendeleencapaciteitbaserenopditlabel.
Erliggenadviezenhoedewoningenergiezuinigerkan
worden gemaakt. De controle ligt bij de notaris. Als
er geen energielabel is, zou de notaris de transactie
moetenblokkeren.

Hetnieuwevoorstelgaatuitvaneenlabel,waarvoor
deverkoperzelfviaInternetdegegevensmoetinvul-
len. De controle is in handen van deskundigen die
steekproefsgewijs op afstand controleren op afwij-
kingen.Consumentendiegeenenergielabelhebben,
kunnen worden bestraft met een boete. Zij kunnen
opeigeninitiatiefnogsteedseendeskundigeinscha-
kelenvoorhetberekenenvandewerkelijkeenergie-
zuinigheid. Deze informatie kan bij de verkoop een
rolspelen,maar leidtniettoteenandere indeling in
energieklasse omdat deze blijft gekoppeld aan het
indicatievelabel.

V.l.n.r.:Deherendrs.R.W.KnopsenR.SpoelMSc
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ONLINE

makelaarspoll

consumentenpoll

reguleerdehuurmarkt
Reguleerdehuurmarktdooreenaparte
huursectieopterichtendiemakelaarsén
bemiddelaarsvandenodigekennisentools
voorzietommisverstandeninhuurmarkt
terugtedringen.
Bron:LedennetVBOMakelaar

Koopofhuur
Ikbenstarterenopzoeknaareenwoning.
Ikverkiesopditmomenthuurbovenkoop
omdaternogteveelonduidelijkheidisop
dekoopmarkt.
Bron:www.VBOmakelaar.nl

NextGenerationApp

HetAmsterdamse3D-bedrijfCrozzRoads
brengtdeNextGenerationAppopde
markt.Hetiseentool,diemetbehulpvan
interactieveanimatie,fotografie,filmen
AugmentedRealitybouw-en
vastgoedprojectenpresenteert.

realistischeweergave
DeNextGenerationAppzouverkoopvanaftekeningoverbodigmaken.
Deappbiedtdemogelijkheidominenrondomhet(nogtebouwen)project
tebewegen,maarookomvanafdeiPaddebinnenhuisarchitectuurte
manipuleren.Ditmaaktdetoolgeschiktvoorprojectontwikkelaars,architecten,
gebouwbeheerdersenvastgoedspecialisten.MetdetoepassingvanAugmented
Reality,wordthetprojectdriedimensionaalinhetgezichtsveldvandegebruiker
geprojecteerd.Hierdoorwordtdeafstandtussendewerkelijkheidenvirtuele
wereldverkleind.

VolgVBOMakelaarvia
http://twitter.com/VBOMakelaar

tweetsoverdemarkt

@PaulusJansensP:steltschriftelijkevragenaanmin
BZKenVJoverparticuliere#erfpachtnavartikel
#VBOmakelaarentoezegging#Donnerdd11dec2011

@VBODirectiert@rtlznieuws:Vastgoedsectorbereid
totmeertransparantie:Vertegenwoordigersvande
Nederlandsevastgoedsectorzijnbereid...http://t.
co/5bVDs5FqsG

@JacquesMonasch:RT@rogierspoel:#VBOMakelaar
helemaaleensmet#PvdA@albvri#energielabel:
cobouw.nl/nieuws/algemee…#Bloklabelmisleidend,
hindertbespar…

@rogierspoel:Bankenwordengedwongenmeerin-
spanningteverlenenbijbetalingsachterstandenhypo-
theek@nunl#VBOnu.nl/geldzaken/3484…

@Vastgoedactueel:[blog]‘10triggerswaaromdehui-
zenmarktaangaattrekken’fd.nl/beurs/columns/…
@StatistiekCBS:#Bouwkosten#woningeninNeder-
landminderhardgestegendangemiddeldindeEU.
ow.ly/llQbA

@VEH_Woningmarkt:Consumentenvertrouwentoe-
genomenen#bankenmoetenkredietverleningver-
soepelen.Bekijkhétkwartaalberichtvan#VEHhttp://
ow.ly/l5Es8

@MaartenMakelaardij:MorgeninterviewVastgoed
Magazine.DankzijVBOMakelaar,MMaangedragen
alsmakelaardijv.v.onderscheidendvermogen.Com-
pliment.

@PatriciaDieben:#VBOMakelaarsluitzichaanbij
TEGoVABelanginternationaletaxatiestandaardwordt
steedsgroterow.ly/lh2U4

@VBOdirectie:Helftvan#wozbezwarengehonoreerd!
Tijdvooreenalternatief!#vastgoedgetaljurofoon.nl/
nieuws/weblog.…

surfenophetnet

%72,73Eens

%27,27Oneens

%25Eens

%75Oneens



DEGEBruiKErBEtAAlt
Viseurwas het helemaalmet de vastgoedmagnaat eens
datdehuurdersdecontractkostenzoudenmoetenbetalen.
DeMonnikbood zijnhuizenaanendatwasalheelwat.
Viseurplaatstede tehuuraangebodenwoningenopzijn
website.Hetbetrof12huurhuizen.Hetmoetgezegdwor-
den:binnenvierwekenhadViseurvoorallewoningeneen
huurder gevonden. Viseur maakte de huurcontracten op
enhij lietdehuurderseencommissiebetalentergrootte
vandemaandhuur.Allehuurdersbetaaldenzondermor-
ren.Viseurhadechterdepechdatenkelewekendaarnain
deplaatselijkekranteenjuridischartikelverscheen.Daarin

werd gezegd dat het niet toegestaan was voor een ver-
huurderofdiensmakelaaromaaneenhuurderkostenin
rekeningtebrengen.Erwasimmersgeenopdrachttotbe-
middelingverstrektdoordehuurders.Dekrantwerdken-
nelijkgoedgelezen.BinnendekortstekerenontvingViseur
van alle 12 huurders een sommatie waarbij de betaalde
commissiewerdteruggevorderd.Hetwasonverschuldigd
betaald.Viseurbeslootdebrievennaast zichneer te leg-
gen.Dehuurderslegdenechterhelaasdeclaimnietnaast
zichneer.Hettwaalftalhadelkaarkennelijkgevonden.De
huurdersvondeneenadvocaatdieViseurdagvaardde.Vi-
seurverloordeprocedure.Derechteroordeeldedatergeen
opdrachttotbemiddelingwasverstrektdoordehuurders
aanViseur.Erwasvoordemakelaargeenrechtsgrondom
courtageteverlangen.Dewetbepaaldebovendiendateen
beding,waarbij de verhuurder een voordeel in het huur-
contractopnamtenbehoevevaneenderde,zoalsdeverhu-
rendmakelaar,nietigis.Viseurkonzijnzuurverdiendegeld
terugbetalen,vermeerderdmetrenteenproceskosten.Dat
deednatuurlijkpijn!

NiEuWEAANPAK
Viseur besloot het over een andere boeg te gooien. Hij
verzon een list. Op dewebsitemeldde Viseur dat hij ten
behoeve van huurderswoningen zou zoeken. Indien een
huurderzichmelddebijViseurdanverklaardedezehuur-
derautomatischdathijopdrachthadverstrektaanViseur
omeenpassendehuurwoningtezoeken.DeedViseurdat
ook?Nou,niet echt. ‘Toevallig’ kwamenallehuurders te-
rechtbijdewoningendieViseuropzijnwebsitehadstaan
enafkomstigwarenvanzijneigenrelatie.IndeAlgemene
VoorwaardenvanViseur,diezijnhuurdersmoestenonder-
tekenen,stondechterdatdehuurdersgebruikhaddenge-

DeMonnik,eengoedekennisvanViseur,vroegaanViseurofhijzijnwoningbestandzouwillenbeheren.Het

gingdanomhetselecterenvanhuurders,hetafsluitenvanhuurcontracten,hetoverhandigenvandesleutels

enzovoorts.Hetwaseenhoopwerkenhetmochtnatuurlijknietskosten.Viseurmoestzijnhonorariummaar

halenbijdehuurders.DatleekViseurgeenprobleem.Washetinderdaadgeenprobleem?Ofliepdezeactieuit

opeencommerciëleramp?

UITDERECHTSPRAAK

wiebetaaltdemakelaar?
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maaktvandedienstenvanViseuralsaanhuurmakelaar.In
hethuurcontractwerddaarnaastdebepalingopgenomen
dathetbeheervandegehuurdepandendoordeverhuur-
derwas toevertrouwdaanViseur. Jaja,Viseur isbestwel
slim.VondViseurzelf.

sNElVErDiEND
Dezakengingenweergoed.AlmetalhadViseur in een
jaartijd30woningenverhuurd.DatleverdeViseur30maal
eenmaandhuurop.Datwasduskassa.HelaasvoorViseur
wasereentelevisieprogrammadatzicheveneens ‘Kassa’
noemde.Indatprogrammawerdende‘schandaligeprak-
tijken’vanverhuurmakelaarsaandekaakgesteldwaarbij
ten onrechte ‘veel’ geld uit de zakken van de huurders
werdgeklopt.Viseurhadhetprogrammazelfnietgezien.
Hij werd er op geattendeerd door één van de huurders
diemiddelseene-mailberichtterugbetalingvorderdevan
de aan Viseur betaalde aanhuurcourtage. Deze verwees
naarhettelevisieprogramma.Viseurwasvanzelfsprekend
nieuwsgierigenbekeekhetprogramma.Viseurvondhet
inéénwoordeenergerlijkenwelheelergfouteaflevering.
Viseur vond de door de programmamakers geschetste
‘praktijken’ niet schandelijk; neen, hij vond de tv-uitzen-
dingschandelijk.

sNElVErlOrEN
De huurders van Viseur dachten daar anders over. Op-
nieuwontvingViseurvanvrijwelallehuurdershetbericht
dat hij het zuurverdiende geld moest terugbetalen. De
huurders beweerden dat zij onverschuldigd hadden be-
taald.Viseurvonddatallemaalcompleteonzin.Hijhadbo-
vendienzijnzaakjesgoedvoorbereid.Haddendehuurders
nietgetekendvoordeAlgemeneVoorwaarden?Enhadden

de huurders niet aan Viseur een zoekopdracht verstrekt?
Enhadhijdiehuurdersnietuitstekendgeholpenaaneen
alleraardigsthuisje?Enzoudendiehuurdersnietzoonzin-
nigmoetenklagen,maarViseureerderbedankenvoorzijn
goedediensten?Kortom:Viseurstondinzijnvolsterecht,
dachthij.

Ook deze huurders vonden gemakkelijk de weg naar de
kantonrechter,mededankzijdegratisrechtsbijstanddiezij
genoten.Viseur liethetgelatenoverzichheenkomen.Hij
meendedathijeenvoudigwegnietkónverliezen.

Daar dacht de rechter echter anders over. De rechter
oordeelde dat het in dewet verboden is om courtage te
verlangen van zowel de verhuurder als dehuurderbij de
bemiddelingvanhuurvanzelfstandigewoningenwaarbij
de huurder een particulier is. Het betoog van Viseur dat
de verhuurder hem geen courtage had betaald, wees de
rechter vandehand.Hetwasniet striktnoodzakelijkdat
deverhuurderdemakelaarcourtagebetaalde.Hetginger
omdatdemakelaardebelangenvandeverhuurderbijde
totstandkomingvaneenhuurovereenkomstbehartigde.

Derechtervondbovendiendaternietdaadwerkelijksprake
wasvaneenopdrachtvaneenconsumentaanViseurals
aanhuurmakelaar.DedienstenvanViseurwarendehuur-
deropgedrongen.OoknuweermoestViseurzijnzuurver-
diendegeldinleveren.EnViseur?Dievonddatallemaalde
schuldvan‘dieD66-rechter’dietoevalligwelvandebelas-
tingcentenvanViseur(te)rijkelijkwerdbetaald.

(De namen zijn gefingeerd; de uitspraak wordt op verzoek
toegestuurd)■
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Tekst:Mr.J.A.M.vandeSande,
advocaatteRotterdam
www.vandesandeadvocaten.nl
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oonfraude kent vele vormen en gedaanten.
Vooral de grote steden hebben moeite met
het indammen van het groeiende leger van

fraudeurs. Huisjesmelkers en exploitanten van illegale
pensions doen nog steeds goede zaken. Zij trekken zich
nietsaanvanwelkeregeldanook.Solidebeleggersenhuis-
eigenarenkrijgendaarentegensteedsmeertemakenmet

 |
ACTUEEL|Huurmarkt

W

Dehuurmarktisweinigtransparant.Hetwemeltvandebureausenbureautjesdiehetnietzonauwnemenmet

deregels.Huisjesmelkerij,hennepplantagesenanderevormenvanwoonfraudelijkenonuitroeibaar.Tochzaler

ietsmoetengebeuren.Meerdannu.Enookandersdannu.Werkaandewinkel,vindtonderzoekerPeterRisseeuw.

vbomakelaarlegt
vingeropgebrekkig
functionerenhuurmarkt

Miljoenenschadedoorwoonfraude

illegale onderverhuur, ‘huurshopping’ en andere vormen
van fraude.De schadewordtnoggroter, alsdezokeurig
sprekendeengoedgekledehuurdereenstromanblijktte
zijnvooreennetwerkvanhenneptelers.

Dat de keuze bij deze laatste groep vooral valt op huur-
woningen, is niet toevallig. Huurders die in het nauw
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worden gedreven, kunnen snel en ongemerkt van het
toneelverdwijnen.Zelatenzicheenvoudiguitschrijvenuit
de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Probeer hem
danmaareenstevinden.Deschade–vanbijelkaarmeer
dan 100miljoeneuro–komtveelalophetbordjevande
verhuurder.

Directeur Hein Bos van de vereniging van particuliere
beleggers Vastgoed Belang kan zich daar mateloos aan
ergeren.“Deenigehoopisdandatzeooitweerergensop-
duikenenjeeendeurwaarderophenkanafsturen.”
Volgens hem is het bestrijden van de hennepteelt voor
huiseigenaren enbeleggers bijna onbegonnenwerk.Ook
alswel bekend iswie de schade heeft aangericht, is het
vooreenhuiseigenaarvaakondoenlijkomdeschadever-
goedtekrijgen.

“ParticulierebeleggershebbengeentoegangtothetGBA.
Zekomendusnooit teweten,welkepersonenerophun
adressenstaaningeschreven.Vroegerkondenzehetaan-
tal inschrijvingen per adres aan een maximum binden.
Ookdatisafgeschaft.Corporatieshebbenwelinzage.Om
onrechtmatige bewoning te bestrijden, zou die privacy-
drempeldusopdeeenofanderemaniermoetenworden
geslecht.”

Jeroen Groenewoud, advocaat bij het Amsterdamse kan-
toorUngerHielkemaadvocatenenalsdocentondermeer
betrokkenbij cursussendieVastgoedBelangorganiseert,
begeleidde een aantal spraakmakende zaken. Zo ontdek-
teneenbroerenzusuitBrabantdathetdoorhengeërfde
enverhuurdehuis–medealsgevolgvaneengebrekkige
screeningdoordemakelaar–wasverbouwdtothennep-
plantagemet900planten.Totovermaatvanrampvergat
hetdoordepolitieingeschakeldebedrijfbijdeontmante-

lingvandekwekerijdehoofdwaterkraandichttedraaien.
Hetresultaat:85.000euroschade.

“Deopstalverzekeraarhieldhetheelkort:hetpandisinge-
bruikgeweestalswietplantage,dushetiseenbedrijf,dus
nietverzekerdconformdepolis,diebepaaldedathetpand
was verzekerd als woonhuis. Bij mij kwam de stoom uit
mijnoren,netalsoverigensbijdekantonrechteraanwieik
hetbriefjelietzien.Wekregengeengeld,weluiteindelijk
naeenprocedureeenveroordelendvonnistegendehuur-
der.Dehuurder,thanszonderwoon-ofverblijfplaats,zou
85.000euromoetbetalen.Hijboodeenbetalingsregeling

aanvan50euroindemaand.Nietechteenserieusvoor-
stel.Depolitiegafopdrachttotdeontruiming,maarwijst
naarhetontruimingsbedrijfvoordeaansprakelijkheidvoor
de(water)schade.Datbedrijfzegt:wijdoenaltijddekraan
dicht,dustoenook.NadathetprogrammaZemblaeraan-
dachtaanbesteedde,draaidedeverzekeraarietsjebij.Dus
wieweet.”

Boshooptdater–ondanksdemoeizaamverlopendevoor-
bereidingen– tochwerkwordtgemaakt vande certifice-
ringvanverhuurmakelaars.

“Achter de certificering zit een gedragscode met proces-
vereisten,zodatdeverhuurderzorgvuldigwordt ingelicht.
Alsdatgoedgebeurtendemakelaarconformhetcertificaat
handelt,kunjeookvoorkomendatverzekeraarsnietuitbe-
talen. Dat betekent een extrawaarborg voormensen die
gebruikmakenvaneengecertificeerdeverhuurmakelaar.”

V.l.n.r.:Deherendrs.B.H.M.Bos,drs.P.A.Risseeuwendrs.R.Paping

Bos:“Ikhoopdatertochwerkwordtgemaaktvande
certificeringvanverhuurmakelaars”



 20  | | VASTGOED ADVISEUR j u n i  2013

ADEquAAtCONtrOlErEN
Peter Risseeuw, onderzoeker bij het bureau Periscoop,
onderzocht in opdracht van VBOMakelaar hoe demarkt
voor verhuurbemiddeling in elkaar steekt. Zijn conclusies
bevestigendaterveelmis is indehuurmarkt,nietalleen
door de hennepteelt,maar ook door andere vormen van
misbruikenfraude.

Eenlichtpuntisdeconstateringdatergeenaanwijzingen
zijndatregulieremakelaars,dielidzijnvaneenbrancheor-

ganisatie, deel uitmaken van de criminele netwerken die
gericht zijn ophet gebruiken vanhuurwoningen voor de
hennepteelt,ofoplichtingdoorhuurshoppers.
“Maarals schakel inhetverhuurproceszijnmakelaarsen
bemiddelaars toch vaak medeverantwoordelijk als het
misgaat”, meent Risseeuw. “Hun zwakke plek zit in het
nietadequaatcontrolerenvandeidentiteitendesolventie
van(potentiële)huurders.Hierdoorkunnenhuurdersmet
kwadeintentiestegemakkelijkdoordescreeningkomen.”
Maarookalseendeelvandemakelaarshunscreeningop
orde hebben, blijft de sector last houden van een aantal
bemiddelingsbureaus,diezichnietsaantrekkenvanwelke
regelingdanook.Zij–eninhunkielzogooksommigere-
gulieremakelaars– sturenvolgensRisseeuwbewustaan
opzohoogmogelijkehuren,ookalsdiebovenhetwettelijk
maximumuitstijgen.
En ‘omdatmakelaars enbemiddelaarsopgrondvanhun
beloningsmodel baat hebben bij hogere huren, oefenen
ze(-)eenaccelererendewerkinguitopdeopwaartseprijs-
druk.Praktijkdeskundigengevenaandatdecreativiteitvan
dezebemiddelaarseensturendefactorisbijpogingenom
deHuurwetteomzeilen’.

DuBBElECOurtAGE
Amsterdam gooide in 2011 het roer om, toen het moest
vaststellen dat het niet lukte om het vergunningstelsel
–hetenigeinNederland–tehandhaven.Op3aprilzette
degemeenteraaddevergunningomineenalgemenerege-
ling,metalsdoelom‘zichteconcentrerenopbureausdie
overdeschreefgaan,endaarstevigtegenoptetreden’.
Daarmeewildegemeentewoningzoekendenenhuiseige-
naren‘beschermentegenbureausdiemisbruikmakenvan
deschaarsteopdewoningmarkt’.
Tot dat misbruik wordt ook de gewoonte gerekend om
zowel bij de verhuurder als de huurder courtage in reke-
ning te brengen. Volgens Risseeuw is de niet toegestane
tweezijdigebeloning‘scheringeninslagopdehuurmarkt’.
Volgenshemwordtongeveer63miljoeneuroperjaarten
onrechteaanhuurders in rekeninggebracht,ditbovenop
dereguliereomzetvan75miljoeneuro.
DirecteurRonaldPapingvandeWoonbondvindtdaton-
aanvaardbaar.Hijachthet“nietinhetbelangvanverhuur-
dersènmakelaarsdatsommigenvanhenzichnietaande
spelregels houden. De belangen van huurders en make-
laarslopenparallel.Deafspraakisdatbemiddelingskosten
ofwel bij de huurder of bij de verhuurderworden geïnd,
dan zouhet ook zomoeten zijn dat het staande praktijk
is,ennietandersom.Onzetaakishetdaaroptelettenen
aandekaaktestellen.DerolvanVBOMakelaarenandere
brancheorganisatiesisteroepen:‘zohoorthetniet’.”
De gemeente Amsterdam heeft het verbod op dubbele
courtageopnieuwinhaarverordeningopgenomen,maar
houdtnogweldewegvrijvoorkantoren,diedecourtage
alleeninrekeningbrengenbijdehuurder.

Paping:“Ikachthetnietinhetbelangvanverhuurders
enmakelaarsdatsommigenvanhenzichnietaande

spelregelshouden”
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DeHogeRaadbrachtdaarvorigjaareennuanceringopaan
ineenzaaktegeneencorporatiedienieuwehuurdershoge
‘administratiekosten’ liet betalen. Volgens die uitspraak
moetdehuurderwordenbeschermdalsdeze‘tenopzichte
vandeanderepartijnietineenvoldoendegelijkwaardige
positieverkeertomtevoorkomendateendergelijkdoorde
wederpartij voorgesteld beding in de huurovereenkomst
wordtopgenomen’.

KANtONrECHtErACHtErHuurDEr
Beginditjaarwerdeenverhuurmakelaarveroordeeldtot
terugbetaling van de bedoelde courtage van 1666 euro
plus kosten. De betreffende huurder had gereageerd
op een advertentie op Pararius.nl. In de visie van de
rechtbank is die handeling niet hetzelfde als het verle-
nen van een zoekopdracht. Het was de verhuurder die
opdracht gaf om de advertentie te plaatsen en daarbij
een passende huurder te zoeken. Daarmee trad hij op
als feitelijkeopdrachtgever/lastgever. ‘Voorde totstand-
koming van een dergelijke overeenkomst is niet vereist
datdeze schriftelijkwordt vastgelegd,nochdatpartijen
een vergoeding hebben afgesproken’, aldus het vonnis.
Nogsteedszijnerechtermakelaarsenbemiddelaarsdie
deze voorwaarden in hun huurcontracten hanteren. Als
decourtageverplichtbijdeverhuurderligt,danzullenzij
tochechthunverdienmodelmoetenveranderen.
VBO Makelaar heeft een initiatief voor de huurmarkt
ontwikkelddatinjuniopdeAlgemeneLedenvergadering
instemmingwordtgebracht.Eenonderdeelisalduidelijk:

Tekst:RobertvanTil
Beeld:Woonbond,Periscoop,
VastgoedBelang

de huurmarkt moet worden gereguleerd. Makelaars én
bemiddelaarsmoeten over de benodigde kennis en tools
beschikken ommisverstanden in de huurmarkt terug te
dringen.■

screeningmoetbeter
Makelaarsenbemiddelaarsschieteninderegeltekortin
descreeningvankandidaat-huurders.Ditonderdeelvande
dienstverleningmoetdusbeter.Ditiséénvandeconclusiesuit
hetonderzoeksrapport‘Tehuur:ruimtevoorverbetering’van
hetbureauPeriscoopinopdrachtvanVBOMakelaar.Volgens
hetbureauhebbencorporatieshunzaakjesbeteropordedan
makelaarsenbemiddelaars.Bij1opde10huurdersgaatinhun
systeemeenbelletjerinkelen.Bemiddelaarskunnenaansprakelijk
wordengesteldwegenshetnietnakomenvandezorgplicht.In
Rotterdamisvoorditfeitreedseenmakelaardoordegemeente
beboetmet48.000euro.

Eenaantaltips:
• Accepteeralleenhuurdersmeteenbankrekening;
• Eisinzageindeorigineleidentiteitspapierenvanallegezinsleden
enkopieerdezezelf.Idemditovoorinkomensverklaringen,
loonstroken,bankafschriften,belastingaangiftenenuittreksels
vanhetGBA;

• Vraagookfoto’smeteenvoldoendehogeresolutie;
• Controleerofdehuurderzelfeenkoopwoningbezit.
Belastingaangiftesgevendaarinzichtin.Waaromzouhijdan
willenhuren?

• Vraagnietéén,maardrieofvijfloonstrokeneneenjaaroverzicht.
Datbemoeilijktdefabricagevanvervalsingen;

• Zoekzelfdetelefoonnummersopvanopgegevenwerkgevers
inopenbarebronnen.Erwordtregelmatigverwezennaarfake-
werkgevers,dieinhetcomplotzitten;

• Overhandigpassleutels,alsaanalleverplichtingenisvoldaan,
waaronderhetvoldoenvandeeerstemaandhuurende
borgsom;

• Vragenstaatvrij.Beldewerkgever.Vraagdusooknaarde
genotenopleiding,schulden,vorigewerkgevers,openstaande
boetes,toekomstperspectief,enz..



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



COLUMN
BedrijfsmatigVastgoed

VBo Makelaar  | VASTGOED ADVISEUR |  23

eTEGoVAontwikkeltenbeheertdeEuropean
ValuationStandards(EVS),dieaansluitenbij
deEuropesewet-enregelgeving.Dezegere-

nommeerdeinternationaleverenigingvantaxateurs
stelt–vanzelfsprekend–denodigeeisenaanbranche-
organisatiesdiehetlidmaatschapwillenverwerven.
HetresultaatvandepresentatiedieiknamensVBO
Makelaarhebgehouden,isuinmiddelsbekend:onze
organisatiewerd‘fullmember’vandeTEGoVA.

Datlidmaatschapisvoorbehoudenaanmakelaars/
taxateursBedrijfsmatigVastgoeddiewerkenvolgens
deEVS.Zijhebbenanno2013zo’n70.000collega’sin
30landen.Deindividuelemakelaarsentaxateurskun-
nenvervolgensinaanmerkingkomenvoordetitel
RegisteredEuropeanValuer(REV).

Methetlidmaatschapvandezeinternationaleorgani-
satiekunnenwijlatenziendatonzetaxatiesvanhoge
kwaliteitzijn.Daarvraagtdefinanciëlewereldookom.
Delaatstejarenverkeertdieingroteverwarring,waar-
doorderoepomadequaterichtlijnen,transparantieen
gestandaardiseerdetaxatiessteedsgroterwerd.Kwali-
teitenintegriteit;daargaathetominde
taxatiewereld.

internationalekwaliteit
AlveeltelangwordtdiegedomineerddoorRICS-taxa-
teurs.Daterookandere,gecertificeerdetaxateurszijn
dieeenhogekwaliteitleveren,isvoorveelbanken
absoluutnietinteressant.GeenRICS-lid?Geentaxatie
ofadvies!

Datbetekentdateengrotegroeptaxateurs(dieveel
tijdenenergieheeftgestokeninhetversterkenvande
professionaliteit)buitenspeldreigdetewordengezet
doorbanken,deoverheideninstantiesalsdeAFM.Zij
kiezenalsnelvooreenRICS-adviseur.Maardegemak-
kelijkeweghoeftnietaltijddejuistewegtezijn.Diver-
siteitindemarkthoudtiedereenscherpenstuwtde
marktnaargroterehoogte.

uitdaging
TEGoVAgaatdeuitdagingmetRICSaan.Hetiseen
goedezaakdatzoweldeNederlandseBeroepsorgani-
satievanAccountantsalsdeAutoriteitFinanciële
MarktzichachterdeuitgangspuntenvandeTEGoVA
hebbengeschaard.Aanonsnudeschonetaakombij
definanciëleinstantiesaantetonendatVBOMakelaar
lidisvaneengerespecteerdeinternationaleorganisa-
tie,diehogekwaliteitsstandaardenhanteert.Éndie
nietgestoeldisopdeEngelseoptiek!Hettuchtrechtis
opdezemanierookgewaarborgd.Bovendienlatenwe
ziendatweanticiperenopvragenvanaccountants
overdegedragscode.Wanthetstaatvastdatdievra-
genzullenwordengesteldbijdeeindejaarscontroles.

Onzeledenkunnennugaanwerkenaandekwalificatie
RegisteredEuropeanValuer.Datmoetvooronzegoed
opgeleideenzeerervarentaxateursgeenprobleem
vormen.Ikbenbenieuwdwanneerwehetglaskunnen
heffenopheteersteVBO-liddathetREV-certificaatin
ontvangstkannemen!

JekomtnogeensergensalsvoorzittervandesectieBedrijfsmatigVastgoed.Op

18meiverbleefikinhetschilderachtigeBruggemetzijnvelehistorischepanden.

Diezijnhetaansprekendebewijsvandestellingdatkwalitatiefgoedepanden

(de‘solids’vandeMiddeleeuwen)altijdvoorwerpvanherbestemmingkunnenzijn;

vaakmeteenbijzonderfraairesultaat.Voorwaareenactueelthema!Hetdoelvan

mijnbezoekwasalevenactueel:opdiegedenkwaardigezaterdagpresenteerdeik

onzeorganisatiebijTheEuropeanGroupofValuerAssociations(TEGoVA).

hetTEGoVA-lidmaatschap
staatvoorkwaliteit!

D

Ing.SiepRoelfzema,
voorzittersectie

BedrijfsmatigVastgoed
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edereenkannogwelenigetijdnaarelkaargaanzitten
staren, om te zien of de woningmarkt weer op gang
komt.Beterishetalsiedereengezamenlijkoptrektom

startersuithunstoeltekrijgen.Metdieinstellingkwamen
de meest uiteenlopende partijen bij elkaar, tijdens de
aftrapvoorhetDrentsWoningmarktoffensiefop24april,
inhetProvinciehuis inAssen.Bijdiebijeenkomstschoven
makelaars vanVBOMakelaar,NVMenVastgoedPROaan
tafelmetvertegenwoordigersvanprovincieengemeenten,
financiële instellingen, woningcorporaties en niet in het
minstmensenuitdebouw-enduurzaamheidssector.

NamensVBOMakelaarwarenmakelaars Sylvia Zorge en
Ruud Pat de boegbeelden bij dit gezamenlijke initiatief.
Zij denken dat dit ongekend brede appèl aan de starters
in Drenthe het begin van ietsmoois kan betekenen. Syl-
via Zorge: “De provincie Drenthe was de grote aanjager
hierachter en dat hebben wemet z’n allen opgepikt. En
met enthousiasme.Want je kuntwel bij de pakken neer
gaan zitten, je kunt ook nieuwe wegen bewandelen en

InéénmachtigebewegingdestartersinDrenthemobiliserenenzodeheleregionalehuizenmarktaanslingeren.

DatisdegedachteachterhetDrentsWoningmarktoffensief.Driewekenlang‘shockandawe’.

i

drentheschudtstartersmassaalwakker

zo eenomslagpuntbewerkstelligen. Endatdannietmet
eenongefundeerde feelgoodshow.Daarprikkenmensen
doorheen. Jemoetmetechteargumentenkomen.Endie
zijn er, in veelheid. Juist nu en zeker hier in Drenthe is
het enorm interessant om een woning te kopen.” Ruud
Patvalt zijnVBO-collegabij: “Het is tijdvooreenpositief
geluid, gestoeld op even nuchter nadenken. Het is toch
absurddatNederlandnaGriekenlandhetEuropeselandis
methetlaagsteconsumentenvertrouwen.Hetisvooreen
grootdeeleengevoelskwestie.Datkunjedoorbrekenmet
aantoonbaarhardevoordelen.Dathebbenwegedaan, in
gezamenlijkheid.TijdenseendriewekendurendeStarters-
manifestatie,van25meitot15juni,hebbenwealleDrentse
koopwoningen tot 200.000euroopeenongekendbrede
manierindeschijnwerpersgezet.Wehebbenstarterseen
uniekpakketgebodenenookhuizenbezittersaangezettot
hetverbeterenvanhunwoning,omdaarechtewaardeaan
toetevoegen.25Meihebbenruim4.000woningeigenaren
hunwoningtot200.000euroopengesteld.”

MOMENtuMCrEërEN
SylviaZorge,dietevensVBO-bestuurslid is,schetstwaar-
omjuistnúhetvliegwielvanstartersopdewoningmarkt
kangaandraaien.“InDrenthezijndehuizenprijzenrelatief
laag,voor200.000euroofminderkun jehiereenprima
woningkopen.Dehurenstijgen,derenteislaag,datlegt
eengoedebodem.Ditisechteenheelgunstigmomentom
tebewegen,ismijnovertuiging.”OokRuudPatishoopvol.
“Inderdaad,mensen zien dat hurenduurwordt en daar-
meekomtkopenweerinbeeld.Vanwegediebehoefteaan
vertrouwenishetdanbelangrijkdatjeookindesfeervan
de financiering iets kuntbetekenen.Dat is hier gebeurd.
EenaantalDrentsegemeentenheeftspeciaalvoorditof-
fensief een starterslening in het leven geroepen.” Sylvia
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Zorge:“VroegerkendenweinNederlanddekoopsubsidie
vanhetRijk,diewordthiermeealshetwarenieuwleven
ingeblazen.Dat iseennietteonderschattensignaalvoor
kopers: dat een gemeente kennelijk zoveel vertrouwen
heeftdatzejewillenhelpenbijjefinanciering.Daarhangt
hetnutochvaakop.Zo’nstabielepartijhelptdanenorm.
Veel gemeenten hebben ook ingezet op duurzaamheid,
met speciale subsidieregelingen. Daarmee kunnenmen-
senduizendeneuro’svoordeelkrijgenopeenverbouwing
diedewoningenergiezuinigermaakt.Danpraat jesoms
tochovereenpakketterwaardevanzes-totachtduizend
euro.”

OokdeprovincieDrenthedeednadrukkelijkeenduitinhet
zakje.De provincieDrentheheeft iedereendie tijdens de
actieperiode van de Startersmanifestatie een bestaande
woning tot 200.000 euro koopt, een Energiepakket aan-
geboden,datbestaatuit eenEnergiebesparingsadviesop
maatendriezonnepanelen(ofeengelijkwaardigenergie-
besparendproductterwaardevan1.500euro).Hetaanbod
van de provincie vertegenwoordigt in totaal eenwaarde
van1.850euro,inclusiefdekostenvoorhetEnergiebespa-
ringsadvies.Hetiswelzaakdeuitvoeringin2013teregelen
entelatenplaatsvinden.

DuurZAAMHErstEl
Hetwoord‘duurzaam’vielalendatelementspeeldeinde
gezamenlijkeaanpakeenbelangrijkerol,zeggendemake-
laars.Provincieengemeentenhebbenvooralookdiekaart
gespeeld.Zijziendateenbeterehuizenmarkt–enookeen
kwalitatieverewoningvoorraad–demotorisvoorderegi-
onaleeconomie.Hetzetaannemersenvakmensenaanhet
werk.Bijkoopenverkoopkunnendezemensenaandebak.
Maarookalsiemandz’nhuisduurzamerwilmaken,levert

Tekst:HenkdeKleine
Beeld:ProvincieDrenthe

datwerk op èn uiteraard voordeel op langere termijn. Je
hebtlagerewoonlastenenhetmaaktjehuisaantrekkelij-
ker.DieinvalshoekverklaartwaaromookdeDrentsebouw-
sectorvanharteaanschoofbijhetWoningmarktoffensief.
Zorge: “Doorde inbreng vangemeenten, provincie ende
bouwsector hebbenwe een veel completer aanbod kun-
nenneerzetten.Alleactiesenargumentengrepenmooiin
elkaar.Hetismaarnetwaareenpotentiëlekopergevoelig
vooris.Hoemeersignalenjedangezamenlijkafgeeft,hoe
groterdekansdathetslaagt.”

MEDiADruK
Tijdens het Woningmarktoffensief worden onorthodoxe
middeleningezetomhetgrotepubliektebereiken.Sylvia
Zorge: “Bij de start ervan op zaterdag 25meiwaren alle
200makelaarskantoren inDrenthe open, een unicum. In
alle12Drentsegemeentenkondenmensennaarminibeur-
zenkomen.Daarvondenzeonderééndakalleinformatie
over vergunningen, (ver)bouwkosten, hypotheekvormen,
leningen,koopaktes.Maarookinformatieoverbeschikbare
kavels en duurzaamheid was beschikbaar. En ze konden
meteende juistemensen spreken. Elkegemeentegaf op
haar eigenmanier invulling aan de Startersmanifestatie.
25meihebbenweeengemiddeldevantweekijkersperwo-
ninggehad.Eninmiddelszijneralmeerdan10woningen
verkocht.Zohebbenwesameneenmooieaftrapgegeven.
Enwatbelangrijkis,wehopendatweiedereeneenbeetje
wakkerhebbengeschud.”■

SylviaZorge:“Jekuntwelbijdepakkenneergaanzitten,
jekuntooknieuwewegenbewandelenenzoeen

omslagpuntbewerkstelligen”

V.l.n.r.:JanWeide(NVM),RuudPat(VBOMakelaar),SylviaZorge(VBOMakelaar),SarinaPetri(VastgoedPRO)enJan
WillemOosting(NVM)
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ijdenshetseminardatop20maartjl.ter
gelegenheidvanonzeAlgemeneLedenverga-
deringwerdgehouden,steldeBerntsendat

detoekomstvanakkerbouwersenvanveehouderser
rooskleuriguitziet,maardanmoetenzewelbereid
zijnomhunbedrijfsvoeringefficiëntervormtegeven.

Immers:deprijzenvooragrarischeproductenzullen
sterkgaanstijgen,maarhetzelfdegeldtvoordegrond-
stofprijzen.Naarverwachtingzullendieelkjaarmet
4%gaanstijgen.Devraagiszógrootdathetniet
mogelijkisomvoorradenoptebouwen,engeringe
voorradenhebbeneennerveuzemarkttotgevolg,met
volatieleprijzen.Economischeaspectenzoalsexport-
beperkingen,speculatie,olieprijzeneneconomischeen
politiekeonrustversterkendateffect.

Communityfarming
Verderkrijgtdeagrarischesectortemakenmethet
nieuwebegrip‘communityfarming’.Datbetekentdat
bijschaalvergrotingenbijbedrijfsuitbreidingopeen
bepaaldelocatie,dedirecteomgevinggeïnformeerd
moetwordenoverdeplannenvandeondernemer
metzijnbedrijf.Ditdienttegebeurenalvorensmen
devergunningenscaningaat.Reden:metnameinde
intensieveveehouderij(varkensenkippen)accepteert
demaatschappijdebedrijfsuitbreidingennietmeer.
Erkomen–naardemeningvansommigegroeperin-
gen–teveeldierenopéénlocatie.Echter:hetdieren-
welzijngaaterdankzijdenieuwstetechnieken
behoorlijkopvooruit.Desondankskenikeen
gemeentewaarallesnuopslotzit,doorverlagingvan
destikstofnormnaar0,1%.Delaatstejarenwarener
ongekendveelbezwarenbinnengekomen.

Vindingrijkeondernemers
Schaarstezalnaarmijnmeningnietsnelontstaan,
wantwehebbentemakenmetvindingrijkeonderne-
mers.Varkenshoudersbijvoorbeeld,betalennualhoge
grondstofkosten.Datbetekentdatzij(netalsalle
andereboeren)steedsmeeraandachtzullenbesteden
aanprijsrisicomanagement,bijvoorbeelddooralterna-
tievegrondstoffenintezetten.Datmaaktdeboer
flexibel.

Erzijnnogmeermogelijkheden:veehouderskunnen
ooksamenwerkenmetakkerbouwers,enzekunnener
ookvoorkiezenomdegrondstoffenzelftegaanver-
bouwen.Datallesomminderafhankelijktezijnvande
steedsvolatieleremarkt.

Grondmarktjournaal
Natuurlijkzijnwijblijalshetgoedgaatmetdeagrari-
ers.Dangaathetimmersindemeestegevallenook
goedmetdeagrarischmakelaar.Alsdemarktflinkin
bewegingis,kunnenwijonzerolalsadviseurtenvolle
waarmaken.

Tipvooronzecollega’sdienietaanwezigkondenzijn
tijdensdeAlgemeneLedenvergadering:op20maart
isookheteerstegrondmarktjournaalgepresenteerd;
eenjournalistiekforumwaaraanVBO-makelaars
regelmatigkunnendeelnemen.Ookdaarkunnenwe
latenzienwelkekennisenkundeweinhuishebben!

Detitelvanonsseminar‘Schaarsteinovervloed’heeftdetongenende

toetsenbordenflinkinbeweginggebracht.Logisch,wantdepresentatievan

PierreBerntsen,directeuragrarischezakenvandeABNAMROBank,wasin

meerdereopzichtenverhelderend,maarookhierendaarcontroversieel.

schaarsteinovervloed?

COLUMN
AgrarischVastgoed

J.C.M.vanGestel,
bestuurslidsectie
AgrarischVastgoed

t
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Optimistenvoorspellen in 2014een stijgingvandewoningprijzen.Maarhardgaat
hetniet.HetWoonakkoorddatministerStefBlokinfebruarijl.sloot,heeft(nog)niet
hetgewensteresultaat.Erismeerruimtevoorstartersdoorhetextrabudgetvoorde

Prof. dr. Peter J. Boelhouwer is hoogleraar

HousingSystemsaandeTUDelft.Hijiseveneens

verantwoordelijk voor het onderdeel housing

policy van de master Real Estate and Housing.

Sinds 1 september 2003 is hij wetenschappelijk

directeur van het Onderzoeksinstituut OTB. Te-

vensishijvoorzittervanhetEuropeanNetwork

forHousingResearchendelandelijkeonderzoek-

schoolNETHUR.

“DemaatregelendieinhetWoonakkoordwordenvoorgesteld,gaanvoordelangetermijn
nietvergenoeg.DevoorstellenvanWonen4.0,deVROM-Raadendeeconomencommissie
vandeSERwarenveelingrijpender.Diegingenookuitvaneen‘eindpunt’,eenperspectief
waaropweonskondenrichten.DatperspectiefmisikinhetWoonakkoord.Deverschillen
tussenhurenenkopenwordengroter,enhetsysteemvandehypotheekrenteaftrekblijft
infeiteintact.

Wemoeten constateren dat er andere (politieke en financiële) belangen een rol spelen.
Anderszoueral langanti-cyclischbeleidzijnontwikkeld.Ermoetennuheelsnelprikkels
komenomdewoningmarkterweerbovenoptehelpen.”

Zijnerookpositievepunteninhetbeleid?
“Zeker: de uitbreiding van het budget voor Startersleningen, de verlaging van de over-
drachtsbelastingenhetbudgetvoorduurzaamheid;prima.Maarverderisheteendrama-
tischakkoord.DeCommissieHuizenprijzenverwoordthet juist: vóórde crisiswarenalle
betrokkenen –politici, banken en toezichthouders – veel te coulant.Metnamede aflos-
singsvrije hypotheek heeft voor veel ellende gezorgd.Maar in economisch zware tijden,
moet jedeonzekerheidniet verdergaan vergroten. Jemoet juist zorgen voor enige ver-
ruimingvandekredietmogelijkheden.Deangstdieernuonderconsumentenheerst,wordt
alleenmaarversterkt,endathelptdeeconomieverderinhetslop.

Detimingisdusuitermateslecht.Jezietookdatratingagency’saandringenophervorming
vandewoningmarkt.Hetstabiliteitscomité(waarvandeAFM,deNMAenDNBdeeluitma-
ken)bijtinzijneigenstaart:zewillenrisico’sverkleinen,maarzecreërenjuisteendiepecri-
sisopdewoningmarkt.DaardoordreigtNederlandzijnmooieTriple-Astatusteverliezen.”

DuswatmoetBlokdoen?
“Hijmoeterallereerstvoorzorgendatdefinancieringsmogelijkhedenruimerworden.Eige-
narenmoetenvoordefinancieringbijdebankeenleningkunnenkrijgen,dievervolgensvia
NHGkanwordenmeegefinancierd.DatkanooknualvolgensdeGedragscode.

MinisterBlok:pakdebankenaan.DemeestenvoldoenalaandenormenvanBazelIII.Ze
kunnendusheelgoedhypotheekleningenverstrekken,enooktegeneenlagererentedan
nuhetgevalis.Voorklantenmeteengoedtoekomstperspectiefkunnenzebestruimharti-
gerzijn.DaarvoormoetweldeAFMtotdeordewordengeroepen!”

MoeterooknogietsgebeurenmetdeLoantoValue?
“HetiseengoedemaatregelomdeLTVteverlagennaar100%;datvermindertderisico’s.
EnmisschienmoetdeLTVnogwellager.Inveellandenziejeookdateenaspirant-eigenaar
eerstwatspaargeldmoetvergarenengeenleningkrijgtvoordehelekoopsom.Datsysteem
iszogeknogniet.DekoppelingmetLoantoIncomemoetenwewellichtloslaten.Wemoe-
tenveelmeerkijkennaardeperspectievenvandeaspirant-koper.”

Prof.dr.PeterBoelhouwer
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Startersleningen.Endebtwvoorverbouwingengingnaar6%;vooréénjaarvoorlopig.
Endanisernatuurlijkhetinvesteringsfondsvoorenergiebesparendemaatregelenen
decombinatiehypotheek.Maarisdatvoldoende?Tweedeskundigengevenhunvisie.

Prof. dr. Johan B.S. Conijn is buitengewoon

hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit

van Amsterdam. Hij is ook verbonden aan de

Amsterdam School of Real Estate. Daarnaast is

hijsinds2010directeurbijOrtecFinance,waarhij

verantwoordelijk isvoorstrategischeadvisering

aanwoningcorporaties.

Tekst:CarolaPeters
Beeld:OrtecFinance,OTB

“Deministervoerthetregeerakkoorduit,enhijheeftenkelegoedemaatregelengenomen.
Voorheteerstzijnwebezigmetdehervormingvandewoningmarkt.Dehuurprijzenwor-
denmeermarktconform,endeextrahuurinkomstenwordenafgeroomd.Het isookeen
goede zaakdatde fiscalebevoordeling vande koopmarktwordt verminderd.Bij starters
door aflossen vandehypotheek te verplichten; bij bestaandewoningeigenarendoorhet
hoogste tarief te verlagen.Het gaatmet kleine stapjes,maar grote stappen zijn in deze
situatie ookniet verstandig.Daarmee kun je beterwachten tot de koopmarktweerwat
stabieleris.”

DusBlokdoethetgoed?
“Ophoofdlijnenwel,maardemaatvoeringiswatongelukkig.Ikbenzekerniettespreken
overdeverhuurderheffing,diemaarliefst1,7miljardbedraagt.Daardoorhebbenwoning-
corporatiesteweinigmogelijkhedenomteinvesteren.Eenongelukkigeendisproportionele
maatregel in een periode van economische neergang. Die heffing zou verlaagdmoeten
worden.”

Hetisnietallemaalkommerenkwel,vindtConijn:“UitonderzoekdatwebijdeAmsterdam
SchoolofRealEstatehebbenuitgevoerd,blijktookdatstarters(doordedalingvandewo-
ningprijzen)nubeterafzijndanvóórdecrisis.Voorstartersismééraflossenniethetechte
probleem.”

Maardebankenzijnnogsteedsterughoudendindehypotheekverstrekking?
“Daarhebbenweookmeteenhetgrootsteprobleemtepakken.Dieterughoudendheidis
welbegrijpelijk.Zezittenmeteenenormeberghypotheekschulden,endaardoormetrente-
enfundingrisico’s.Daarompleitikookvooreengroteraandeelvanpensioenfondseninde
financieringvanhypotheken.Zezoudeneendeelvanhunmiddelendaarvoormoeteninzet-
ten.Ikbegrijpweldatzenietstaantespringen:pensioenfondsenhoudenperdefinitieniet
zovanverplichtingen.Maarhetkanweleendeelvanhetprobleemoplossen.”

DeLoantoValueisnu105%.Moetdaaraanietsveranderen?
“Ikbendaarinwataarzelend.Inprincipevindikdehuidigeratio’szogeknogniet.Alsjede
LTVverlaagt,ishetvoorstartersmoeilijkeromtoegangtotdekoopmarkttekrijgen.Eriseen
alternatief:verlagingvandeschuldkunjeookbereikendoordestartertevragenomoverde
topvandehypotheekextraaftelossen.Destarterwoontdanalinzijnhuis,enkanvanuit
diesituatieextraaflossen.Datvindikeensympathiekeremaatregeldaneenstartereerstte
latensparenvóórhijeenwoningkankopen.

LoslatenvandeLTVlijktmegeengoedidee.Debankenhebbenerinhetverledeneenpotje
vangemaakt,endiesituatiemagnietterugkomen.Bankenmoeteninbeperktematemaat-
werkkunnenleveren,enzekunneninincidentelegevallenwelwatcoulanterzijn.Maardaar
ligtnietdeoplossingvanhetprobleem.”■

Prof.dr.JohanConijn
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Hijgrossiertinoneliners,PeterKoddevanDeltaMakelaardijinZierikzee.Eenvrolijkmensendaarheefthijalle

redentoe.“Ikhebditjaaralzeventigtransactiesgedaan.Wezulleniemandmoetenaannemenomdewerk-

drukaantekunnen.”Zijnonconventioneleaanpakloont.

‘denieuwemakelaaris
veelmeereenmarketeer’

W“ e leven niet meer in een crisis”, zegt Peter
Kodde, “we leven in een nieuwe realiteit.
Dedagenvan2008endaarvoorkomenniet

meerterug,dusmoetjegewoonnieuwewegeninslaan.”
EndatdoenPeterenzijnmedewerkers.Zerichtenzichop
vijfverschillendemarktenmetbijbehorendedoelgroepen:
de ‘normale’ woningen, exclusieve woningen, recrea-
tiewoningen, woon/winkelpanden en nieuwbouw. “Die

nieuwbouw valt bij ons uiteen in reguliere nieuwbouw
enrecreatiefvastgoed.Deeersteligtnuvrijwelstil,bijde
tweededaarentegengaathethard.Veelmensenhebben
bestnogwatgeld liggenendan iseenrecreatiewoning
hierinZeelandeenprimabelegging.Hetleverteenbeter
rendementopdanbijdebank.”Maarkennelijklopenook
deandereobjectengoed.“Jehoortmijnietklagen”,zegt
degoedlachsePeter.Heteerstekwartaalvan2013verliep

PeterKoddescoortbovengemiddeldgoed
metmarktgerichteaanpak

“Hetisnu2013.Alsjeomkwartoverachtbijdebushalte
gaatstaan,haaljenooitmeerdebusvanachtuur”
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zeergoed.Endatisniettedankenaanbijvoorbeeldprijs
stunten. “Daar doenweabsoluutniet aanmee. Sterker,
werekeneneenstevigecourtage.Enwebrengenvooraf
gemaaktekosten in rekening.”Hoekrijgthijdatverhaal
verkocht?“Wenemendetijdomdeklantmeetenemen
inhethele verhaal.Datbegint bij de juisteprijsstelling.
Jemoeterechtevendetijdvoornemenomdatgoedte
doen.Mensenwillennogweleensin2008leven,metdito
verwachtingen.Zewetendatdebuurmantoenvooreen
x-prijsverkochtheeft.Danzegik:hetisnu2013.Alsjeom
kwartoverachtbijdebushaltegaatstaan,haal jenooit
meer de bus van acht uur. Wat je niet kunt verkopen,
moetjeooknietindeetalagehangen.Dusweesreëel.En
alsklantenvasthoudenaanhun–inmijnogen–tehoge
prijs,danzijnhetmijnklantenniet.Ikziezevaakeenjaar
lateralsnogterug.Hetgaaternietomdatjeeenhuisin
demarktzet,maardat jehetverkoopt.Het is leukals je
een opdracht gegund wordt, maar je moet ‘m ook wel
uitvoeren.Eenessentieelverschil.”

MAKElAArWOrDtMArKEtEEr
OmdieredenmakenPeterKoddeenzijnmensenvoorelk
object een eigen marketingplan. “Sinds kort maken we
virtuelepresentaties,dankaneenpotentiëlekoperdoor
eenwoningrondwandelen.Webedenkenaandelopende
band acties.Wemaken bierviltjes diewe in het leukste
café vanZierikzeeneerleggen.Voor sommigewoningen
werktdat.Wehebbeneenseenheelhuisingepakt,onder
hetmotto ‘Komjecadeautjeuitpakken’.Ookhebbenwe
hotel-deurhangers aan alle voordeuren in de stad laten
hangen met reclame. Sommige panden communiceren
we op Facebook. Als je dat op de juistemanier,met de
goede informatie en op het juiste moment doet, dan
zie je de impact.Mensen zitten ’s avondsmet hun iPad
op de bank, danmoet je binnenkomen. Datwordt heel
veel ‘geliked’,mensen delen hetmet elkaar. Voor al die
inspanningenvragenweeenvergoedingvooraf.Logisch,
want we leveren er gewoon werk voor. We lopen heel
hardvoordeklanten.Albeltiemand’savondsomelfuur,
ikneemop.”

OMDENKEN
Peter Kodde zou je het schoolvoorbeeld van de nieuwe
VBO-makelaar kunnennoemen.Hij benadert alles vanuit
eenandereinvalshoek.“Ikgeloofookhelemaalnietindat
nieuwefenomeenvanabonnementen.Klinktaardig.Maar
denkna:bijzo’nabonnementheefteenmakelaarnietde
grootste drive om hard te lopen. Dat abonnement loopt
tochwel.Alsjeerdaarvaneenstukofwathebt,gaatieook
goed.Zodoenwehetdusniet.Ikwerkooklievermeteen
‘vanaf-prijs’dandatjemeteenhoogindeboomklimt.Zo’n
vanaf-prijs, daar komenmensenop af.Die soms tehoge
vraagprijswerktvakerblokkerend.”

NiEuWErEAlitEit
Het lijkt erop alsof demalaise van 2013 opDeltaMake-
laardij nauwelijks vat heeft. “Natuurlijkmoeten ookwij
hardaandebak.Maarveelvanwatwemalaisenoemen,
heeft temakenmetachteruit kijken.Als je vooruit kijkt,
danzie jedatheternietmeertoedoetofeenmakelaar
injasje-dasjegekleedgaat.Wijlopenhiergewooncasual
rond, in spijkerbroek. Dat is namelijk helemaal niet van
belang, die buitenkant.Watwèl vanbelang is: elke dag
opnieuwfrissedingenbedenken.Ikdoedatalsikaanhet
hardlopen ben, of een stuk fiets.Dan komende ideeën.
Dielaatikuitvoerendoorm’nreclamebureau.Snelacties
opzetten. Je eigen klanten en vooral potentiële kopers
verrassen.Datverrassenhoudtdusook in:vertellenhoe
het echt zit,met die prijs van dat huis. Vertellen dat je
wel degelijk nogwat kunt kopen in deze tijd,maar dat
je niet naar die belachelijke financieringen uit een nog
recentverledenmoetkijken.Vergeetdat.Hetisookheel
verstandig om een stuk aflossing mee te nemen, dat
warenwehelemaalvergeten.DeBlok-hypotheekisgeen
handig instrument,maarhetdenkenerachterkloptwel.
De aloude spaarhypotheek was ook helemaal zo slecht
nogniet.Watnunodigis,isduidelijkheidenvertrouwen.
Datkomtwelweerterug,naarmatemeermensenlanden
in2013.Erzitheelveelgeldindemarkt,datzienweaan
demanierwaaropdierecreatiewoningenlopen.Dathaal
jeerpasuitalsjeduidelijkheidschept.”■

Tekst:HenkdeKleine
Beeld:DeltaMakelaardij

“Watnunodigis,isduidelijkheidenvertrouwen.Dat
komtwelweerterug,naarmatemeermensenlanden

in2013”
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kentdatwel.IedereentwijfeltoverdeWOZ-
waardeendebruikbaarheiddaarvan.Ook
wetenweallemaaldatenevoorbeeldtenoe-

menvandatenehuisdatzomooiisverbouwd,terwijl
datnietdoorklinktindeWOZ-waarde.“Dathuiskan
zekerverkochtwordenvoordedubbeleWOZ-waarde.”
Maartegenwoordighoorikvaakhetomgekeerde.Kort-
geledennogvaneenHaagsenotarisdiebetrokkenis
bijeengedwongenverkoop.Hijvraagtzichhardopaf:
‘WatisdieWOZ-waardenogwaard,alsergeenkoperop
afkomt?’

DietwijfelisookdoorgedrongeninLonden.Inhet
hoogstegebouwopCanaryWharfzeteltMoody’s,een
vandedriekredietbeoordelaarsdiewereldwijdactief
zijn.Ditbedrijfbeoordeeltdekredietwaardigheidvan
bankenenderisico’svanhypotheekproducten.De
medewerkervanMoody’s,eenmanineenkeuriggrijs
pakmeteenheledikkeordneronderzijnarmwaarop
metzwartestift‘WOZ-Appraisals’staatgeschreven,
schudtmijnhand.Hijsteltmijdieenebelangrijke
vraag:‘hoenauwkeurigisdeWOZ-waarde?’Engeeft
gelijkzijnconclusie;‘ikdenkdatdeWOZ-waardemin-
dernauwkeurigisdanuitstatistiekenblijkt’.Dietwijfel
hebiknietweggenomen.

Watzijndevoorondersteldefeiten.Volgensdeinter-
netpaginavandeWaarderingskamerwordtvan96,6%
vandewoningendeWOZ-waardenietbestredenen
wordtdehelftvanhetaantalbezwarengehonoreerd
meteenverlagingvandeWOZ-waardevangemiddeld
11%.Datbetekentdatdoordebezwaarbehandeling
circa1,8%vandewoningeneenlagereWOZ-waarde
krijgt,watdusheelweinigis.Hetgaathierombezwa-
rentegentehogeWOZ-waarden,terwijldesterkever-
halenopverjaardagenenuitjesmetcollega’svaak

gaanovertelageWOZ-waarden.Ookzijnhetvaakver-
halenuitdeoudedoostoenersprakewasvanstevige
jaarlijkseprijsstijgingenendusmetgrotekansop
afwijkingentussendeactuelewaardeendesomsvier
jaaroudeWOZ-waarde.Echter,sinds2007wordtde
WOZ-waardeiederjaarvastgesteldenkunnenwoning-
bezittersjaarlijksbezwaarmakentegeneentehoge
waarde.Trouwens,eentelageWOZ-waardekanmen
nogsteedsnietaanvechten.

WOZ-waardenmindernauwkeurig
Maarhoegoedkennenwoningeigenarendewaarde
vanhunwoningeigenlijk?Dewetenschappelijkelitera-
tuurgeeftbewijsdat,vooralineenmarktmetdalende
prijzen,eigenarendewaardevanhunwoningtehoog
inschatten.DitblijktookuithetmeesterecenteKwar-
taalberichtWoningmarktvandeRabobankwaarin
staatdatdevraagprijsonvoldoendeaangepastisaan
dalendeverkoopprijzen.Wellichtdatdaaromde
Haagsenotaristeveelvraagtvoordewoningdiehij
gedwongenmoetverkopenenheeftde‘Moody’sman’
eenpuntalshijconcludeertdatdeWOZ-waardemin-
dernauwkeurigisdandeWaarderingskamersugge-
reert.Maarmisschienverklaarthetookwaaromzo
weinigeigenarenbezwaarmakentegeneentehoge
WOZ-waarde.Uiteindelijkvoelthetergprettigomeen
durewoningtehebben.

ErzijntwijfelsoverdeWOZ-waarde,tenminstealsjepraatmetvriendenen

vriendinnen,collega’senfamilieleden.Maaruitstatistiekenblijktnietsvandetwijfel.

VolgensdeWaarderingskamermaakteslecht3,4%vanallehuishoudensbezwaar

tegendeWOZ-waarde.TochmoestikbijMoody’sopbezoekomuitlegtegevenover

deWOZ-waarde.

COLUMN
RabobankNederland

PauldeVries,
seniorwoningmarkteconoom

KennisenEconomischOnderzoek
RabobankNederland

watisdewoz-waarde
nogwaard?

u
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ministerievoorwonenenrijksdienst,
denhaag
Het ministerie voor Wonen en Rijksdienst zetelt net als de
ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en Veiligheid en Justitie aan de Turfmarkt in Den Haag.
Het gebouw werd in februari 2013 officieel opgeleverd. In
december2012werdalgestartmetdegefaseerdeinhuizing.
In nauwe samenwerking met de opdrachtgever heeft de
Rijksgebouwendiensthetprogrammavaneisenvertaaldnaar
een flexibel kantoorgebouw waarin meerdere indelingen
mogelijk zijn. Hierdoor sluit het gebouw aan bij de huidige
werkprocessen en is het ook eenvoudig aan te passen aan
toekomstigebehoeftenvandeministeries.

De nieuwbouw staat naast de huidige ministeries aan de
TurfmarktopdeplekvanvoormaligwooncomplexdeZwarte
Madonna. Het nieuwbouwcomplex is ontworpen door de
Duitsearchitectprof.HansKollhoff.Hetgebouwisontworpen
als een plint van waaruit de twee torens als hoogbouw
oprijzen.Hettotalebrutovloeroppervlak is 132.030m2ende
hoogtevandetorens140meter+6meterdakopbouw.
Hetprojectheefthetkeurmerk‘BewusteBouwers’ontvangen.
Ditkeurmerkwordtgegevenaanbouwplaatsendiehunrolals
goedebuurserieusnemenenrespectvolmethunomgeving,
milieueneigenmensenomgaan.Aandachtvoordeomgeving,
hetmilieuenveiligwerkenstaandaarbijcentraal.
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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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Drie-kamer-appartement op tweede etage

simeliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium
quotus ar-

roget annus. scriptor abhinc annos centum
qui de cidit, inter perfectos vet-

eresque referri debet an inter vilis atque novos? excludat iurgia finis, “est vetus

atque probus, centum
qui perficit annos.”
vraagprijs: € 395.000,- k.k.

DEN
BESTEN

m
akelaarInformatie:

www.dbmakelaar.nl

Tel. 0123 45 67 89

Burg. van Trichtlaan 6Drie-kamer-appartement op tweedeverdieping met vrij uitzicht overlanderijen

€ 395.000,- k.k.

DEN BESTENmakelaar

www.denbestenmakelaar.nl

Nieuwerkerk aan den IJssel
Te koop

vraagprijs: € 795.0
00,- k.k.
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l
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• Kostenbesparend
• Gebruiksvriendelijk
• Professioneleuitstraling
• 24/7onlinebeschikbaar



Kijkvooreendemoop
www.vbomediacontrol.nl

Ofneemdirectcontactmetonsop:
0174–285060/0182–610100
info@vbomediacontrol.nl
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ADVERTORIAL

Wordtuwklantsnelengoedtelefonischtewoordgestaanoverzakenronddekoopofverkoopvaneenhuis?

Krijgtuwklantdejuisteinformatiedieopdatmomentnoodzakelijkisomtoteengoedcontacttekomen?

Hetgoedenprofessioneelbereikbaarzijnvoor(potentiële)klantenbepaalthetsuccesvanuwkantoor,ook

tijdensdevakantieperiode!

doorschakelmogelijkheid
tijdensdevakantieperiode

t

“DoorhetinschakelenvandeVBOBackOfficeService
hebiknietalleenmeertijdvoorcommerciëleacties,

maarookmeertijdvoormijngezin.”
TwanKesseler,lidVBOMakelaar

“DankzijdeVBOBackOfficeServicebenikaltijd
opeenprofessionelewijzebereikbaar.”

Mie-LanKok,lidVBOMakelaar

ijdensdevakantieperiode(maandag1julit/m
30septembera.s.)heeftudemogelijkheidom
uwtelefoondoorteschakelennaardeVBOBack

OfficeService.Normaalgesprokenisdezeservicealleen
voorVBO-ledenbeschikbaar,maarmomenteelkunnenook
niet-VBO-ledenmetdezeuniekeservicekennismaken.

Gaatubinnenkortopvakantieenwiltu
nietuwkantoorsluiten?Danisdituwkans!

VOOrDElEN
Erzijndiversevoordelen,zoals:
• Optimalebereikbaarheid

• Detelefoonwordtmetuwbedrijfsnaamopgenomen

• Opelkgewenstmomenttijdenswerkdagentussen
9:00uuren17:30uurkuntudoorschakelen

• Uwtelefoonwordtprofessioneelbeantwoorddoor
gediplomeerdemakelaars

• Gesprekkenkunnendirectwordendoorverbondenof
telefoonnotitieskunnenviae-mailworden
doorgegeven(bijspoedkanereengratisSMSworden
gestuurd)

• Goedekwaliteittegenkostprijs

• AangebodendoorbrancheverenigingVBOMakelaar,
dievolledigopdehoogteisvanalleontwikkelingenin
devastgoedbranche

• Duidelijkgespreks-enkostenoverzicht

Meerinformatie?
Wiltumeerinformatieofwiltugraaggebruikmakenvan
despecialevakantieaanbieding,neemdancontactopmet
deBackOfficevia070-3458703ofbackofficeservice@vbo.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. 


