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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.



Bezuinigingen moeten de komende vier jaar de 
boventoon gaan voeren. De benodigde bezui-
nigingen hebben in 2010 als een zwaard van 
Damocles boven de woning- en vastgoedmarkt 
gehangen. Er zijn veel rapporten geschreven. 
Er is veel gespeculeerd over de woningmarkt, 
veel geroepen tijdens de verkiezingscampagne, 
veel met woningmarktinstrumenten geschoven 
tijdens de diverse formatiepogingen. Maar nu is 
er duidelijkheid middels het regeerakkoord. In 
grote lijnen weten we wat we de komende vier 
jaar kunnen verwachten. Het nieuwe kabinet 
heeft gekozen voor rust op de koopwoning-
markt; er wordt de komende periode niet aan 
de hypotheekrente gemorreld. Gelukkig! Rust 
moet zorgen voor herstel van het vertrouwen 
van de woonconsument. En dat hebben we hard 
nodig voor herstel van de woningmarkt. 

Er wordt ruimte geboden aan woningen voor 
senioren, ruimte voor de (krimp)regio’s en de 
verschillen die er tussen die regio’s zijn, ruimte 
voor kleinschalige bouwlocaties en ruimte voor 
particulier opdrachtgeverschap. Dat kan niet 
anders betekenen dan dat er meer maatwerk 
komt en er meer vraaggestuurd gebouwd moet 
worden. Een goede zaak. Er wordt 500 miljoen 
extra geïnvesteerd in wegen en spoorwegen. 
Dat lost niet alle problemen op, maar zorgt wel 
voor meer mobiliteit. En mobiliteit betekent 
doorstroming. 

Doorstroming is ook het toverwoord voor de 
woningmarkt. Doorstroming tussen huur en 
koop en doorstroming binnen de koopmarkt 
zelf. Daar moet de komende jaren hard aan wor-
den gewerkt. Het kabinet mag niet de vingers 
in de oren stoppen en hopen dat een gezonde 
markt vanzelf komt. De woningmarkt moet 

Ruimte voor vertrouwen

Ed Hamming
Voorzitter VBO Makelaar

No Nonsense
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onder de loep worden genomen. De opgelo-
pen schuldenlast vraagt om aflossingsgerichte 
maatregelen. De prijzen van koopwoningen 
worden door de markt bepaald via vraag en 
aanbod. In tegenstelling tot de huurprijzen die 
worden gereguleerd. Om de woningmarkt ge-
zond te krijgen en doorstroming te bevorderen 
zullen zowel de huur- als de koopmarkt moeten 
worden aangepakt. 

En daar moet nu een aanvang mee genomen 
worden. We mogen het momentum nu niet 
missen. Er is draagvlak voor verandering bij 
betrokken partijen. Sterker nog, in de vakwereld 
lijkt redelijke consensus te heersen over hoe een 
integraal plan om de woningmarkt te hervor-
men, eruit moet zien. 

Het credo van het nieuwe kabinet om rust te cre-
eren, is verstandig. Maar er moet wel gezamen-
lijk worden gewerkt aan een hervormingsplan 
dat zo rond 2040 zijn uiteindelijke beslag op 
de woningmarkt moet vinden. Nu gezamenlijk 
werken aan een plan en over vijf, zes jaar starten 
met gefaseerd implementeren. Geleidelijkheid 
en communicatie zijn daarbij sleutelwoorden. 
Vooral niet te snel doorvoeren en met de woon-
consument goed communiceren over wat hij of 
zij wanneer kan verwachten. Het vertrouwen 
mag na herstel niet opnieuw door aangekon-
digde maatregelen worden verstoord. 

HHet kabinet Rutte is een feit. Het regeerakkoord is gepresenteerd, de ministeries 

krijgen een gezicht. Het ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer (VROM) wordt opgedeeld. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

vormen samen met Verkeer en Waterstaat het nieuwe ministerie Infrastructuur 

en Milieu. Volkshuisvesting zal onder het ministerie van Binnenlandse Zaken 

gaan vallen. Wat voor gevolgen het splitsen van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening zal hebben, moet de komende tijd duidelijk worden. Waar wordt 

bijvoorbeeld de Stedelijke Vernieuwing ondergebracht?  
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Deskundigheid en 
integriteit: wat is 
de volgende stap?
‘Hoe de deskundigheid en integriteit 
van de makelaar/taxateur te borgen?’. 
Deze vraag stond 14 september jl. 
centraal in de afsluitende forumdis-
cussie van het VBO Jubileumcongres. 
Een onderwerp dat al jaren hoog op 
de agenda staat, niet alleen bij de 
brancheverenigingen, maar ook bij 
aanpalende organisaties zoals banken 
en consumentenorganisaties.

Vier jaar rust voor 
koopwoningmarkt?  
Laat de koopwoningmarkt de ko-
mende vier jaar met rust, en gebruik 
die periode om een integrale hervor-
ming van de woningmarkt voor te 
bereiden. Die hervorming moet zowel 
economisch als juridisch tot in details 
worden uitgewerkt, zodat we over 25 
jaar beschikken over een efficiënte 
woningmarkt.
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Aan de basis van de forumdiscussie lag 
een stevig onderzoek van het Onder-
zoeksinstituut OTB (‘25 jaar dienstverle-
ning van de makelaar/taxateur’), waarin 
de verschillende organisaties afgelopen 
zomer hun visie gaven. Dit onderzoek 
droeg eraan bij dat zich, onder leiding 
van Roel Smit (hoofdredacteur van Vast-
goed) een levendige discussie ontspon. 

Ook achterdeur sluiten 
Karel Schiffer, directeur Stichting Waar-
borgfonds Eigen Woningen, schetste 
het beeld van de makelaar/taxateur als 
‘niet-ideale schoonzoon’. Oftewel het 
imago is niet optimaal. Marlies Pernot 
van de Vereniging Eigen Huis (VEH) 
vulde aan dat consumenten niet altijd 
goed weten waar een makelaar kan hel-
pen. Makelaars moeten nog duidelijker 
maken waar hun toegevoegde waarde 
ligt. VastgoedPRO-voorzitter Jan-Kees 
Duvekot: “De sector van makelaars en 
taxateurs is een zeer homogene be-
roepsgroep waar de hele beroepsgroep 
wordt aangekeken op één slechte erva-
ring met een makelaar/taxateur. Alle 
discussieleden zijn het er over eens dat 
het om enkelen gaat, maar dat er nog te 
veel ‘zwakke schakels’ rondlopen die het 

aanzien van de sector schaden.  “De kern 
van het probleem is dat we last hebben 
van de zwakke schakels. Daar komt bij 
dat er 6.500 makelaars staan ingeschre-
ven bij de SCVM en VastgoedCert”, zei 
NVM-voorzitter Ger Hukker. “Dat zijn er 
meer dan er tandartsen zijn. En daar kom 
ik toch wat regelmatiger. Er zijn gewoon 
veel makelaars. Niet dat daar nu de kern 
van het probleem ligt, maar het speelt 
wel mee in het leveren van kwaliteit.”
En dan is er nog de ongrijpbare, maar 
wel omvangrijke groep van niet-georga-
niseerde en niet-geregistreerde vakge-
noten. Ook deze beïnvloeden het imago 
van de beroepsgroep en frustreren de 
inspanningen op het gebied van certifice-
ring, permanente educatie en tuchtrecht. 
“Certificering, permanente educatie, 
tuchtrecht en een toereikende beroeps-
aansprakelijkheidsverzekering zijn enorm 
belangrijke resultaten van de zelfregule-
ring. Dit is de weg die we moeten be-
wandelen. Maar met deze eisen hebben 
we nog steeds 30 à 40% niet te pakken. 
En uiteindelijk schaadt dat de branche”, 
aldus VBO-voorzitter Ed Hamming.

Volgens hem zit de voordeur nu redelijk 
op slot en komt het erop aan om ook de 
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H‘Hoe de deskundigheid en integriteit van de makelaar/taxateur te borgen?’.  Deze 

vraag stond 14 september jl. centraal in de afsluitende forumdiscussie van het VBO 

Jubileumcongres. Een onderwerp dat al jaren hoog op de agenda staat, niet alleen 

bij de brancheverenigingen, maar ook bij aanpalende organisaties zoals banken en  

consumentenorganisaties. 

Deskundigheid en 
integriteit: wat is 
de volgende stap?



achterdeur te sluiten. “We zitten nog 
wel met 3.000 andere individuen, die 
ook met visitekaartjes op straat rondlo-
pen. Terwijl de brancheverenigingen er 
alles aan doen om de kwaliteit hoog te 
houden, krijgen wij de rekening gepre-
senteerd. Zelfregulering doen we voor 
zover we kunnen, maar wij kunnen niet 
beslissen over een groep die niet lid is 
van een branchevereniging.”

In zijn visie is de belangrijkste stelling 
van de discussie: moet je vragen of de 
overheid kan helpen om, net als bij-
voorbeeld voor verplegend personeel en 
apothekers, ook voor de makelaardij een 
licentiesysteem in het leven te roepen? 
Of kunnen we dit als brancheorganisa-
ties met de certificerende instellingen 
zelf oplossen? Zowel Duvekot als Hukker 
beamen deze stelling. 

Niet meer terug
Een terugkeer naar de beëdiging en titel-
bescherming noemde Hukker ‘een stap 
terug in de tijd’, maar de situatie dat ie-
dereen zich makelaar kan noemen, vindt 
hij ook niet acceptabel. 
“Vandaar dat we zeggen: niet terug naar 
de beëdiging en voor het leven make-
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laar of taxateur, maar wel een systeem 
met certificering en een licentie.” Het 
licentiesysteem zou zo moeten worden 
ingericht dat frauderende makelaars 
hun ‘makelaars-rijbewijs’ verliezen en 
dus niet – zoals nu het geval is – na een 
tuchtrechtelijke veroordeling gewoon 
als ongebonden makelaar verder kun-
nen gaan. Belangrijk is dan wel dat we 
het op de een of andere manier wette-

lijk geaccepteerd of geadopteerd krijgen 
zodat we niet de NMa achter ons aan-
krijgen, omdat we dan de markt zouden 
afschermen.”

De sector moet wel bedenken dat de 
Tweede Kamer huiverig staat tegen-
over het uitbreiden van overheidstaken, 
waarschuwde Kamerlid Bas-Jan van  
Bochove (CDA). De overheid ging er altijd 
vanuit dat certificering een voldoende 
zuiverende werking zou hebben. “In de 
discussie die vandaag wordt gevoerd, zie 

je dat dit dus niet voldoende is. De vraag 
is nu of je daar als overheid nog een 
conclusie uit trekt. Het is dan belangrijk 
dat alle organisaties gezamenlijk naar de 
overheid stappen en zeggen: dit wordt 
onze eerste gezamenlijke stap en hier 
moet u actief iets aan doen.”

Pernot ziet voor de overheid geen spe-
cifieke rol weggelegd. Ze zet liever in op 

een interactief waarderingssysteem met 
‘social media’, waarop consumenten hun 
oordeel kunnen achterlaten. “Makelaars 
die het echt niet goed doen, vliegen dan 
de markt uit. Dat is het enige wat je kunt 
doen. Je kunt er geen politie op zetten.”

Volgens haar heeft niemand baat bij 
een overheid die ‘een stempeltje op de 
linkerbil’ uitdeelt. “Je moet toch eigenlijk 
niet willen dat de overheid zo manifest 
in een beroepsgroep ingrijpt. Uit de re-
geling voor de financiële dienstverlening 

“De voordeur is al op slot, nu nog de achterdeur”,
aldus de heer Hamming

Deelnemers aan de formdiscussie onder leiding van Roel Smit waren v.l.n.r.: mevrouw Pernot (directeur Vereniging Eigen Huis) en de 
heren Hukker (voorzitter NVM), Duvekot (voorzitter VastgoedPRO), Gieskes (secretaris Waarderingskamer), Schiffer (directeur Waar-
borgfonds Eigen Woningen), Van Bochove (Kamerlid voor het CDA), Ed Hamming (voorzitter VBO Makelaar) en Boelhouwer (OTB).
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komen goede dingen voort. Maar ook 
daar zucht en steunt de branche over het 
circus waarin ze terecht zijn gekomen. 
We hebben er zelf aan meegewerkt en 
we zijn over een aantal punten ook erg 
blij, maar ik zie ook dat het kan door-
slaan (-). Ik geloof daarom toch meer in 
een zelfregulerend en zelfreinigend ver-
mogen van de branche. Die zou samen 
met de consumentenorganisaties een 
waarderingssysteem moeten opzetten, 

waarbij de consument bij iedere trans-
actie wordt ingeschakeld. Dat zal een 
heilzame werking hebben.”
Secretaris Jan Gieskes van de Waarde-
ringskamer noemde het in dit verband 
van ‘groot belang’ dat bij de invoering 
van een uniform vakbekwaamheidssy-
steem goed wordt gelet op internatio-
nale aspecten. Want niet alles kan en 
mag. “We moeten ook kijken naar wat 
er internationaal gebeurt. Er moet wor-

den aangesloten bij de internationale 
bekwaamheidseisen waar dat kan en 
waar dat mag.”  

De certificeringsystemen
Pernot en Duvekot hielden beiden een 
pleidooi voor het samensmelten van de 
twee certificeringsystemen. Volgens 
Duvekot heeft het geen zin ‘om voor 
automobilisten twee soorten rijbewij-
zen te handhaven, als ze allebei het 
recht geven om over dezelfde weg met 
dezelfde auto even hard te rijden. Maak 
er dan gewoon maar één rijbewijs van.” 
Ook pleitte hij voor een keurmerk voor 
de branche. “Dan moet je als niet aan-
gesloten makelaar/taxateur wel van 
goede huize komen om naar de consu-
ment uit te leggen dat je een goede 
makelaar/taxateur bent, dat je te ver-
trouwen bent, maar dat je jezelf niet 
wilt plaatsen onder het toezicht van het 
tuchtrecht.” 

“Tegen rotte appels dient dan wel kei-
hard te worden opgetreden. Voordat 
die ene certificerende instelling er is, 
zal er nog heel wat water door de Rijn 
stromen”, geeft Hamming aan. “Als 
dat zou leiden tot meer helderheid, 
dan ben ik niet à priori tegen. Maar ik 
denk dat twee certificerende instellin-
gen meerwaarde bieden en kwalitatief 
concurrerend naast elkaar kunnen be-
staan.” Voor Van Bochove – die tevens 
bestuurder is van de Raad voor Accre-
ditatie – maakt het niet zoveel uit of er 
één of twee certificerende instellingen 

“Geen overheid die een stempeltje op de linkerbil 
uitdeelt”, aldus mevrouw Pernot
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zijn. Voorop staat de eis ‘dat de consu-
menten duidelijk weten wat ze kunnen 
verwachten’. 

Maar hoe toegevoegde waarde te le-
veren in een beroep dat is uitgehold? 
Duvekot trok de vergelijking met een 
afwasmachine. “Het is niet vreemd als 
mensen in de zaal zeggen: ik wil de af-
wasmachine in de makelaardij zijn. Wat 
is er tegen om je klanten te faciliteren in 
gemak?” Volgens hem  is er ook niets op 
tegen dat de makelaar inspeelt op wat 
de consument nu eenmaal wil. “Als je 
het proces minder op doelen richt, maar 
meer op ondersteuning, kun je heel goed 
toegevoegde waarde leveren. Het vak 
kan uitgehold zijn door funda, door in-
ternet, noem het maar op, maar daar 
moet je juist ook kansen in zien.” 

Als er geen steun komt voor een licen-
tiesysteem, of er ontstaan problemen 
met de NMa of Europese wetgeving, 
dan moeten volgens Hamming de drie 
brancheverenigingen een gezamenlijke 
pr-campagne richting alle consumen-
ten in Nederland opstarten. Daar zal 
men dan in het gezamenlijk belang veel 
geld in moeten pompen en consequent 
moeten doorvoeren. Men moet worden 
opgeroepen alleen zaken te doen met 
geregistreerde en gecertificeerde make-
laars/taxateurs. Van Bochove beaamt 
dit. De brancheverenigingen moeten 
überhaupt het georganiseerd vertrou-
wen van een gecertificeerde instelling 

duidelijk maken aan de consument. Het 
is de consument nog steeds niet duide-
lijk bij wie hij of zij moet zijn. Ze moeten 
de consument informeren over de toe-
gevoegde waarde van de gecertificeerde 
makelaar. 

Koninklijke Makelaardij Nederland
Hoe ziet het speelveld er over tien jaar 

uit? Duvekot ziet één brede branche-  
organisatie die opkomt voor gemeen-
schappelijke branchebelangen met daar-
naast een aantal faciliterende vereni-
gingen, die de makelaars en taxateurs 
ondersteunen in de bedrijfsvoering.

Hukker: “Bij de NVM zal een aantal men-
sen rode vlekken in de nek krijgen, als 

ze over één certificering horen en dat 
zal andersom ook wel zijn. En dat heeft 
allemaal met het verleden te maken. 
Dat poets je niet in één keer weg. Een 
aantal jaren geleden rollebolden de le-
den nog over straat over de taxatie- en 
valdidatie-instituten. Inmiddels wordt 
bijna alles getaxeerd door taxateurs die 
zijn geregistreerd bij de SCVM of Vast-

goedCert. Dat hebben we in ieder geval 
met elkaar bereikt. Er wordt gewerkt aan 
een gemeenschappelijke agenda en dat 
smaakt naar meer.” 

Hamming denkt dat de branchevereni-
gingen er over tien jaar nog zullen zijn. 
“Ik benader het van de andere kant. 
Want”, was de stelling van de oud-top-
man van Vendex KBB, “we hebben ook 
een Hema en een Bijenkorf. Maar wel 
hoog op mijn verlanglijstje voor onze 
25ste verjaardag staat een gezamenlijke 
makelaarskoepel. Je kunt met een aan-
tal zaken waarover je het met elkaar 
eens bent de politieke lobby in. Dan 
moet je niet met tien dingen beginnen, 
maar met hooguit vijf.  Dan maken we 
een koepel, niet van Koninklijke Horeca 
Nederland, maar van Koninklijke Ma-
kelaardij Nederland en kunnen we een 
vuist maken. Dat is in het belang van alle 
Nederlandse makelaars en taxateurs.” 

Tekst: Robert van Til
Fotografie: Roger Wouters

“De sector van makelaars en taxateurs is een hele 
homogene beroepsgroep waar de hele beroepsgroep 
wordt aangekeken op één slechte ervaring met een 

makelaar/taxateur”, aldus Duvekot
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cOluMN BEDRijfsMAtiG VAstGOED

Immers: de gemeenten hebben nogal wat 
bevoegdheden gekregen om leegstand te 
bestrijden. Ze zijn niet verplicht om een 
leegstandsverordening vast te stellen, maar 
als ze dat wél doen, verplichten ze gebouw-
eigenaren om hun leegstaande panden te 
melden. De eigenaar moet ook een plan ma-
ken waarin hij verwoordt wat de toekomst 
van het gebouw is. Bij voortdurende leeg-
stand (na een jaar) kan de gemeente nieuwe 
gebruikers voorstellen waarover de eigenaar 
binnen drie maanden moet beslissen. Nala-
tige eigenaren riskeren een dwangsom. 
Het is overigens nog maar de vraag of de ge-
meenten haast zullen maken met het vast-
stellen van de verordening: dat kost immers 
tijd en geld (terwijl ze toch al moeten bezui-
nigen). Veel gemeenten zullen dus opzien 
tegen deze taak. Het uitvoerende aspect is 
geen probleem: professionele organisaties 
staan ongetwijfeld in de startblokken om de 
gemeenten te ondersteunen bij hun taak. 
De Vereniging Nederlandse Gemeenten is 
niet blij met de wet, die volgens haar on-
toereikend is voor een doeltreffende aanpak 
van de leegstand. Financiële prikkels zouden 
effectiever en efficiënter zijn. De vereniging 
denkt aan een leegstandsheffing voor eige-
naren die hun pand te lang ongebruikt la-
ten: daarmee krijgt de eigenaar een veel ac-
tievere rol in de bestrijding van leegstand.

Kansen voor makelaars
Over een actieve rol gesproken: als een ei-
genaar met (dreigende) leegstand wordt 
geconfronteerd, heeft hij al de nodige kan-
sen laten liggen. Er zijn nog steeds heel wat 
eigenaren die het belang niet inzien van 
tijdige upgrading van hun gebouw. Panden 
die energie slurpen, een slecht binnenkli-

maat hebben, nauwelijks onderhouden zijn 
en niet beschikken over moderne communi-
catiefaciliteiten; wie zit daarop te wachten? 
En als zo’n pand dan ook nog eens gesitu-
eerd is op een verpauperd bedrijventerrein, 
dan is de kans dat zich een gebruiker meldt, 
wel heel erg klein.

Vindt u dit een somber verhaal? Het te-
gendeel is waar: de hierboven beschreven 
situatie biedt gouden kansen voor actieve 
makelaars in bedrijfsmatig vastgoed. Zij we-
ten als geen ander welke panden aantrek-
kelijk zijn voor gebruikers. Dit is hét moment 
om met de eigenaren van panden die niet 
state-of-the-art zijn, te gaan praten over 
aanpassingen die het gebouw voorbereiden 
op een – hopelijk glansrijke – toekomst. Ge-
meenten en ondernemers moeten meer dan 
ooit samenwerken om de bedrijventerreinen 
aantrekkelijk te houden – of te maken. Voor 
de makelaar/taxateur is daarbij een belang-
rijke adviserende taak weggelegd. Hij/zij kan 
nieuwe gebruiksmogelijkheden voorstellen, 
en inventariseren welke mogelijkheden het 
pand heeft als de nodige verbeteringen zijn 
aangebracht. Alle partijen zullen blij zijn met 
zo’n kosten-batenanalyse, waarbij natuur-
lijk meteen bepaald wordt voor welke prijs 
het pand in de markt gezet wordt.
U ziet het: dit is geen somber verhaal. In-
tegendeel: meer dan ooit liggen er kansen 
voor de makelaar/taxateur om zijn/haar 
taak als adviseur voor het bedrijfsleven in-
houd te geven!

Ing. Siep Roelfzema
voorzitter sectie Bedrijfsmatig Vastgoed 

I

Wet Kraken en Leegstand biedt 
kansen voor actieve makelaars

In juni van dit jaar werd de Wet Kraken en Leegstand aangenomen. De 

gemeenten haastten zich om te melden dat ze bepaald niet op die wet zaten te 

wachten: het aantal kraakpanden valt reuze mee, en hetzelfde geldt voor de 

negatieve bijverschijnselen, stelden ze. Kraken is ‘een marginaal verschijnsel’ 

geworden. Eigenaren van leegstaande panden denken er over het algemeen 

heel anders over: zij zijn blij dat hun bezit hun niet onrechtmatig door krakers 

wordt afgenomen. Maar dat betekent niet dat ze niets te vrezen hebben!



Productie nieuwe woningen 
gekelderd in eerste jaarhelft

Nadat eerder de verkoop van nieuwbouwwoningen inzakte, 
is bekend geworden dat ook de woningbouwproductie is ge-
kelderd. In de eerste jaarhelft zijn slechts 18.000 woningen 
opgeleverd. Dat is een daling van 33%, berekende het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Op basis van het aantal afge-
geven woonvergunningen, verwacht het CBS dat die dalende 
trend zich in 2011 voortzet. In de eerste helft van 2010 werd 
voor ruim 25.000 woningen een bouwvergunning verleend, 
21% minder dan in de eerste zes maanden van 2009.

De productie is het sterkst gedaald bij de woningcorporaties. 
Zij kregen in het eerste halfjaar 34% minder bouwvergun-
ningen. Het aantal bouwvergunningen voor koopwoningen 
daalde met 18%. Een daling van de bouwvergunningen vertaalt 
zich doorgaans overigens pas twee jaar later in een lagere 
bouwproductie. De vereniging voor ontwikkelaars en bouw-
ondernemers NVB meldde vorige week dat in augustus slechts 
1.300 nieuwbouwwoningen zijn verkocht. De brancheorgani-
satie verwacht een totale woningbouwproductie van 55.000 
woningen voor heel 2010. In 2011 vreest de NVB een productie 
van slechts 43.000 woningen.
Bron: Vastgoedmarkt

cPB: pas in 2012 weer 
groei investeringen in 
nieuwbouwwoningen

Het CPB verwacht dat de investeringen in nieuwbouwwonin-
gen pas in 2012 weer toenemen. Het aantal bouwvergunnin-
gen bereikt in 2010 het dieptepunt en de nieuwbouwinveste-
ringen zullen in 2010 met 8,75% dalen. Ook in 2011 zit er nog 
geen schot in de nieuwbouwmarkt (0%). Pas in 2012 zal deze 
markt weer groeien, voorspelt het CPB in haar Macro Econo-
mische Verkenningen die tegelijk met de Miljoenennota zijn 
gepubliceerd.

Hoewel het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in het 
eerste halfjaar van 2010 vergeleken met het eerste halfjaar van 
2009 bijna verdubbelde, vertaalt dit zich nog niet gelijk in een 
opleving van de investeringen in woningen. De reden is dat 
nieuwbouwprojecten doorgaans pas van start gaan als zo’n 
70% van de woningen verkocht zijn. Gerekend met een bouw-
termijn van 1,5 à 2 jaar kan het herstel dus nog wel even op 
zich laten wachten. Voorgenomen bezuinigingen bij (lagere) 
overheden kunnen tot een langduriger stagnatie leiden, aldus 
het CPB. Daarbij komen in diverse grote steden publiek gefi-
nancierde bouwprojecten in gevaar, omdat grondverkopen van 
commerciële projecten stagneren en daarmee een belangrijke 
inkomstenbron opdroogt.

Het CPB denkt wel dat in 2011 weer meer zal worden geïnves-
teerd in de totale woningmarkt, nadat er in 2009 en 2010 nog 

sprake is van krimp. Dit is vooral te danken aan renovatie en 
toegenomen verkoop van bestaande woningen. In 2009 zijn 
de investeringen in de woningmarkt als geheel met 13,6% 
ingezakt, de grootste terugval in de woningbouw in 40 jaar. 
Met een geraamde daling van 7,5% blijft de markt voor wo-
ningbouw en -renovatie ook in 2010 nog in het slop zitten, pas 
in 2011 wordt een licht herstel voorzien (3,5%). 

De huizenprijzen blijven nu al een jaar lang min of meer stabiel 
en liggen nu ongeveer 5% lager dan het gemiddelde niveau in 
het topjaar 2008. Over het kalenderjaar 2009 bedroeg de da-
ling gemiddeld genomen 3,3%. In de loop van 2010 zullen de 
prijzen naar verwachting nominaal niet verder dalen.
Het aantal verkooptransacties lag in 2009 35% lager dan een 
jaar eerder en zal in 2010 ook nog lager uitkomen (-5%), na een 
lichte opleving in het begin van het jaar. 
Bron: PropertyNL

Huurprijzen Nederlandse 
hoofdwinkelstraten stabiel

In de periode van juni 2009 tot juni 2010 zijn de winkelhuren 
op de zes belangrijkste hoofdwinkelstraten van Nederland ge-
stabiliseerd. Dat geldt ook voor de overnamesommen. Dit na 
een correctie in de periode juni 2008 tot juni 2009. Dat blijkt 
uit het jaarlijkse rapport Main Streets Across the World 2010 
van internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield 
(C&W).
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Achter�de�Voorkant�
De�Smaragd,�Almere

De Smaragd is een van de markante onderdelen van 
het stadshart van Almere. Het veelhoekige en veel-
kleurig woonwinkelcomplex ligt in een verkeersluw 
voetgangersgebied. Het is geheel opgetrokken uit 
gekleurd glas met zigzaggende terrassen. Onder 
het gebouw ligt een ruime parkeergarage waar de 
bewoners een parkeerplek kunnen afhuren.

Vanaf de zevende tot de veertiende verdieping  
bestaat de Smaragd uit 72 luxe huurappartemen-
ten die door de draaiing van het gebouw per ver-
dieping verschillend zijn opgebouwd. De apparte-
menten zijn zeer licht, hebben een ruim balkon en 
een adembenemend uitzicht. De appartementen 
beschikken over twee tot vijf kamers en hebben een 
hoog afwerkingsniveau.  Het woonoppervlakte van 
de woningen varieert tussen de 67 m2 en 147 m2.

Ondanks de zwakke gebruikersmarkt is er nog vraag van Ne-
derlandse maar ook enkele bekende internationale retailers 
naar courante panden op de belangrijkste hoofdwinkelstraten. 
Het grote verschil vergeleken met enkele jaren geleden is ech-
ter dat de totale vraag naar winkelvastgoed op de hoofdwin-
kelstraten is teruggelopen. De druk op dit type vastgoed was 
een aantal jaren geleden nog zo groot dat nagenoeg geen win-
kelruimten werden aangeboden. Zodra er een kans bestond 
dat een unit op de markt zou kunnen komen, diende zich direct 
een groot aantal gegadigden aan.

Deze ‘lange rijen’ zijn sinds 2009 fors geslonken. Er is nog 
voldoende interesse voor goede winkelunits, maar retailers 
zijn niet meer bereid om de recordprijzen en overnamesom-
men van een aantal jaar geleden te betalen. De gemene deler 
onder retailers blijft nog steeds de vraag naar grootschalige 
winkelpanden.
Bron: Vastgoedmarkt

Banken vechten hard voor 
behoud groenfinanciering

Verschillende innovatieve projecten in de bouw dreigen het 
slachtoffer te worden van het schrappen van de extra heffings-
korting voor groen beleggen.

Banken reageren voortvarend op een passage hierover in het 
concept-regeerakkoord, door de handel in groenfondsen te 
staken. Ze willen paniekreacties bij klanten voorkomen. Die 
wachten de bui wellicht niet af en kunnen hun geld vast te-
rugtrekken. Projecten zouden in acute problemen komen. De 
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vreest het einde 
van wat ze noemt een “succesvolle vorm van publiek-private 
samenwerking”. De bankenclub vindt het voornemen in te-
genspraak met de ambitie van het kabinet in wording om on-
dernemerschap te stimuleren. Groenfinanciering in de bouw 
geldt – onder voorwaarden – voor projecten in het teken van 
duurzaamheid en energiebesparing. Kosten en risico’s vormen 
hierbij vaak een drempel. Deels hangen die samen met het 
pionierskarakter en onzekerheden over toekomstige ontwikke-
lingen. De fiscale korting trekt investeerders over de streep.

Succesvol
De NVB beklemtoont dat groen beleggen tot nu toe heel suc-
cesvol is geweest en bepleit een herbeoordeling van het voor-
nemen van de coalitieonderhandelaars. De bezuinigingsmaat-
regel zou meer schade aanrichten dan voordeel opleveren. 
BNP Paribas Groen Fonds ziet “onhelderheid over de exacte 
invulling” en wacht op definitieve besluiten. ASN verklaart 
dat nog onduidelijk is welke gevolgen de afschaffing zal heb-
ben voor zijn fondsdeelnemers en voor de waardering van de 
participaties. Paniekreacties in de markt kunnen intussen on-
herstelbare schade aanrichten en dat willen zij en ook andere 
banken voorkomen.
Bron: Cobouw.nl



Als makelaar zult u ongetwijfeld veel 
vragen krijgen over die regelingen. Als 
uw klant niets vraagt, kunt u hem/haar 
een goede dienst bewijzen door melding 
te maken van de regelingen. Inmiddels 
is er een waar woud van regelingen en 
subsidies ontstaan. Het overzicht dat 
hieronder volgt, is dan ook niet com-
pleet, want vrijwel dagelijks worden 
nieuwe regelingen gemeld, of blijkt dat 
subsidies inmiddels overtekend zijn. 
Daarom vindt u aan het eind van dit ar-
tikel een aantal internetadressen, waar 
u de complete informatie kunt vinden. 
In een PE-bijeenkomst krijgen VBO-ma-
kelaars binnenkort uitvoerig advies over 
alle regelingen.

In elk geval kunnen uw klanten een 
goede start maken met een Maatwerk-
advies Energiebesparing. Voor het in-
winnen van advies door een gecertifi-
ceerd adviesbureau kunnen zij subsidie 
tot € 200 aanvragen. Het advies geeft 
direct inzicht in de mogelijke energiebe-
sparende maatregelen in een woning, de 
kosten en de hoogte van de besparing. 

subsidies
Duurzame warmte (warmtesystemen): 
eigenaren van bestaande woningen ko-
men in aanmerking voor een subsidie op 
een duurzame-warmtemaatregel, zoals 
de aanschaf van zonneboilers, warmte-
pompen en micro-warmtekrachtkoppe-
ling (micro-WWK). 
financiering Energiebesparingkrediet: 
hiermee kan een lening voor energiebe-
sparende maatregelen in huis worden 
afgesloten (vloer-, muur- en dakisolatie, 
HR-ketels, zonnepanelen, zonnecollec-
toren of het plaatsen van een warm-
tepomp). Banken die deze kredieten 
verstrekken, zijn Greenloans en Freo 
Ecolening. 
laag btw-tarief én subsidie: tot 1 juli 2011 
geldt het btw-tarief van 6% voor alle 
renovatie- en herstelwerkzaamheden, 
dus ook voor het plaatsen van isolatie-
glas. Ook het plaatsen van een nieuwe 
cv-ketel is mogelijk tegen het lage btw-
tarief. Dat geldt voor alle woningen van 
minstens twee jaar oud. Tot 1 januari 
2011 is bovendien een subsidie mogelijk 
op isolatieglas van maximaal € 1.100. 
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Woning kopen of renoveren? 
Veel mogelijkheden voor 
subsidies!

HHet zal nog wel even duren voor het vertrouwen in de woningmarkt én het 

aantal transacties weer op het peil van enige jaren geleden zijn. Dat weten de 

overheid en de marktpartijen ook, en daarom zijn er tal van regelingen getroffen 

waardoor kopers meer financiële ruimte krijgen bij de aankoop en de renovatie 

van een woning. De subsidies op maatregelen om een woning energiezuiniger 

te maken, komen met name van de overheid; de marktpartijen hebben diverse 

stimuleringsmaatregelen in de aanbieding als het gaat om de aankoop van een 

woning.
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Financiering Regeling Groenprojecten: 
de ondergrens van € 20.000 is verval-
len. Aanbiedende banken verlenen een 
korting op de rente van een financie-
ring voor de aankoop van zonnecellen, 
zonnecollectoren en warmtepompen of 
voor het verbeteren van de woning met 
vier of vijf ‘energielabelsprongen’.    
De duurzaamheidslening van de Svn 
biedt huiseigenaren een financieel 
steuntje in de rug bij het treffen van 

energiebesparende maatregelen in en 
aan de woning. De eerste drie jaar wordt 
aflossingsvrij en tegen een vaste lage 
rente geleend. Na de eerste drie jaar 
wordt rente en aflossing betaald. De 
duurzaamheidslening heeft een looptijd 
van 10 jaar tot een bedrag van € 7.500 
en een looptijd van 15 jaar voor grotere 
bedragen (tot maximaal € 15.000).  
Overigens: voor de installatie van zon-
nepanelen is de subsidiepot leeg. Het is 
onbekend of de subsidies in 2011 weer 
worden verstrekt, en wat dan de voor-
waarden zijn. 

Stimulerings- en garantie-
regelingen
Voor de Startersleningen en de Koopsub-
sidie van de Rijksoverheid is inmiddels 
het doek gevallen. Een aantal gemeen-
ten neemt de Starterslening echter over. 
Ook marktpartijen (met name woning-
corporaties) hebben stimuleringsrege-
lingen voor aspirant-huizenkopers. 

Een aantal regelingen: 
Maatschappelijk Gebonden Eigendom 
(MGE): corporaties bieden woningen 
(veelal appartementen) aan voor een 
prijs die onder de marktwaarde ligt. De 
corporatie verzorgt het onderhoud en 
de administratie van de vereniging van 
eigenaren. Ze verplicht zich daarnaast 
de woning tegen een vastgestelde mi-
nimumprijs terug te kopen als de klant 
dat wil.  

Maatschappelijk Verantwoord Eigen-
dom (MVE): een koopconstructie waar-
bij de woningen worden verkocht voor 
een vaste, niet-onderhandelbare prijs. 
Deze wordt vastgesteld door taxateurs 
van de corporatie op basis van de vrije-
marktwaarde. Bij verkoop van de woning 
moeten de particuliere eigenaren hun 
woning eerst aanbieden aan de corpora-
tie. Die zorgt voor planmatig onderhoud 
aan de buitenkant van de woning, waar-
voor de eigenaar betaalt.    
Koopgarant: hier is sprake van een kor-
ting op de koopprijs en het delen van 
de waardeontwikkeling tussen koper en 
corporatie. De korting bedraagt mini-
maal 10% en er is een terugkoopgarantie 
en een waarborg voor goed onderhoud. 
Koopzeker: de bewoner van een corpora-
tiewoning koopt de woning met een kor-
ting op de getaxeerde marktwaarde. De 
hoogte van de korting wordt vastgesteld 
op basis van het Fair Value-beginsel en 
de aanwijzingen van het ministerie in de 

MG 2002-2006. Uitgaande van een 50%-
50% waardedeling bedraagt de korting 
25%. Bij verkoop is de eigenaar verplicht 
om de woning tegen taxatieprijs aan te 
bieden aan de corporatie, die op haar 
beurt verplicht is om de woning binnen 
drie maanden te kopen. Met verrekening 
van de oorspronkelijke korting wordt de 
waardeontwikkeling gedeeld tussen de 
bewoner en de corporatie.
Koop Goedkoop: bij dit principe wordt 
uitsluitend de woning gekocht; de grond 
blijft in het bezit van de woningcorpo-
ratie. Door de lagere hypotheek zijn de 
woonlasten voor de eigenaar dus lager. 
Voor het gebruik van de grond wordt 
grondhuur betaald (met korting). 
Koopcomfort: het verschil met vrije ver-
koop ligt in het feit dat de corporatie eer-
ste gegadigde is bij verkoop. Indien de 
corporatie de woning niet terugkoopt, 
mag deze op de vrije markt worden 
verkocht.   
Slimmer Kopen van Trudo: de wonin-
gen worden verkocht met hoge korting, 
afhankelijk van het type woning. Bij ver-
koop moet de eigenaar de woning eerst 
aanbieden aan Trudo. Na een onafhan-
kelijke taxatie betaalt Trudo de eigenaar 
de oorspronkelijke koopprijs plus een 
deel van de waardevermeerdering.

De volgende websites geven informatie 
over energiesubsidies en stimulerings-
regelingen: 
www.agentschapnl.nl; www.vrom.nl 
(wordt: www.rijksoverheid.nl), 
www.energiebesparingsverkenner.nl en 
www.meermetminder.nl.

Tekst: Rob Timmermans, VBO-makelaar

“Als uw klant niets vraagt, kunt u hem/haar een 
goede dienst bewijzen door melding te maken van de 

regelingen”
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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
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www.vbomediacontrol.nl
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& verkopen & verhuren in de regio

SeriousfunHierismijnhuis.nl is dé huizenportal van 
Nederland. Er zijn er al zoveel? Klopt, 
maar hierismijnhuis.nl biedt make-
laars veel méér. Zo hebt u de unieke 

mogelijkheid uw aanbod als fi lmpjes te presenteren. Zelf fi lmen, 
uploaden en u heeft 24 uur per dag open huis voor iedereen op 
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cOluMN BElAstiNGzAKEN

teruggaaf van voldane btw
Ondernemers die goederen leveren of diensten 
verrichten, zijn de btw in beginsel verschuldigd 
op het tijdstip van uitreiking van de factuur aan 
de afnemer. Het gegeven of de afnemer al dan 
niet heeft betaald, is niet van invloed op het mo-
ment van voldoening van de btw op aangifte. 
Op het moment dat blijkt dat de afnemer de 
factuur niet betaalt, heeft de ondernemer die 
de prestatie heeft verricht de btw op deze fac-
tuur meestal al voldaan. Het is niet toegestaan 
om de niet ontvangen btw te verrekenen in de 
aangifte omzetbelasting. Er bestaat wel een 
faciliteit om de afgedragen btw met betrekking 
tot de niet betaalde factuur terug te vorderen. 

indienen teruggaafverzoek
Deze faciliteit houdt in dat de ondernemer een 
verzoek om teruggaaf van btw kan indienen 
bij de belastingdienst, vanaf het moment dat 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de 
factuur niet zal worden betaald. Wanneer dit 
moment is aangebroken, is sterk feitelijk van 
aard. Belastingplichtigen hebben enige mate 
van beoordelingsvrijheid om dit moment te 
bepalen. De ondernemer dient de teruggaaf 
wel aannemelijk te maken door stukken te 
kunnen overleggen waaruit blijkt dat geen be-
taling zal plaatsvinden. Bijvoorbeeld een brief 
van de curator waarin staat dat geen betaling 
zal plaatsvinden of correspondentie met de 
afnemer, waaruit blijkt dat de afnemer niet zal 
betalen. Het verzoek kan worden ingediend tot 
uiterlijk het moment waarop de betaling niet 
meer in rechte kan worden gevorderd. Dit is 
bijvoorbeeld het geval als het faillissement van 
de afnemer is beëindigd. 

Gevolgen niet-betaling door schuldenaar
Ondernemers die recht hebben op aftrek van 
voorbelasting, mogen de btw in aftrek bren-

I
De afnemer betaalt niet – wat nu?

In tijden waarin het economisch gezien minder gaat, kunt u in de  

ongelukkige situatie terechtkomen dat uw afnemer de factuur niet betaalt.  

Dit brengt allerlei fiscale consequenties met zich mee. Wat zijn de btw-

gevolgen van oninbare vorderingen?

gen in het tijdvak waarin de btw aan hen in 
rekening is gebracht. Dit betekent dat zij de btw 
meestal al in aftrek hebben gebracht, als op een 
later tijdstip blijkt dat zij de factuur niet zullen 
betalen. Op het moment dat redelijkerwijs aan-
nemelijk is dat zij de factuur niet zullen betalen, 
moeten zij de teruggevraagde btw terugbeta-
len aan de Belastingdienst. Als de afnemer in 
staat van faillissement is gesteld of als er twee 
jaren zijn verstreken na de opeisbaarheid van 
de vergoeding, moet de btw die in aftrek is 
gebracht per definitie door de afnemer worden 
terugbetaald. 

Geen teruggaaf
In sommige bijzondere situaties bestaat geen 
recht op teruggaaf van de voldane btw. Dit is 
bijvoorbeeld het geval als een derde de vergoe-
ding op eigen naam of namens de schuldenaar 
betaalt of als de vordering op de afnemer wordt 
verrekend met een vordering van de afnemer 
op de leverancier. Verder verleent de Belasting-
dienst geen teruggaaf van voldane btw als de 
koopschuld van de afnemer wordt omgezet in 
een leenschuld bij de leverancier. De koopschuld 
is op deze manier betaald. Indien de leenschuld 
niet wordt afgelost, is teruggaaf niet mogelijk. 

conclusie
Wanneer u te maken krijgt met oninbare vorde-
ringen, heeft u mogelijk recht op teruggaaf van 
de reeds voldane btw. Let u goed op dat u geen 
btw teruggaaf laat liggen waar u wel recht op 
heeft! 

Margriet Anthonissen MSc.
Ernst & Young Belastingadviseurs LLP



In de eerste acht weken van 2011 vallen 
ze weer bij de meeste burgers en be-
drijven op de mat: de WOZ-beschikking 
van de gemeente. Elk jaar weer zijn veel 
mensen van mening dat de WOZ-waarde 
te hoog is vastgesteld met als gevolg dat 
onder andere de OZB-aanslag te hoog is. 
‘Kan dit zomaar?’, is dan de vraag die in 
het eerste kwartaal bij veel makelaars 
binnenkomt. Het is verleidelijk om daar 
met graagte op in te springen. Toch is 
terughoudendheid aan te bevelen, zo 
weet VBO-makelaar/taxateur Eric Flaton 
als geen ander. Hij ontwikkelde, samen 
met de Beroepsopleiding Makelaars BV, 
voor VBO Makelaar de WOZ-cursus die 
dit najaar voor het tweede opeenvol-
gende jaar van start gaat. In die cursus 
deelt hij onder andere zijn ervaringen als 
WOZ-taxateur. 

Hij is taxateur geweest bij de gemeenten 
Den Haag en Delft en momenteel wordt 
hij nog regelmatig door diverse gemeen-
ten ingehuurd. “Als je van mening bent 
dat de gemeente het fout heeft gedaan, 
is het erg handig om te weten hoe zij nu 
eigenlijk te werk gaat. Het is vooral zaak 
om niet zomaar mee te gaan in de indi-
anenverhalen die de ronde doen over de 

WOZ. Gebleken is dat er nog altijd veel 
onwetendheid leeft onder burgers over 
de WOZ. Maar al te vaak heb ik gemerkt 
dat ook collega-taxateurs onvoldoende 
kennis hebben over dit specialisme”.

laten we beginnen met uw achter-
grond, want die verklaart uw spe-
cialistische kennis aangaande WOz. 
Wat kunt u daarover zeggen?
Mijn ‘taxatieroots’ liggen in de WOZ. Een 
jaar of dertien geleden kwam ik in dienst 
bij de gemeente Den Haag. Ik startte als 
werkvoorbereider bij de afdeling Taxa-
ties en Vastgoed van de gemeentelijke 
belastingdienst. Dat was een perfecte 
leerschool waarin ik veel opstak van de 
ervaren taxateurs aldaar. Tevens had de 
gemeente Den Haag al in een vroeg sta-
dium het WOZ-proces zeer professioneel 

opgepakt. Na enige tijd ben ik alle beno-
digde opleidingen gaan volgen om zelf 
gecertificeerd WOZ-taxateur te worden. 
Die functie heb ik vervolgens ook mo-
gen bekleden bij de gemeente Den Haag. 
Vervolgens ben ik ook enkele jaren WOZ-
taxateur geweest bij de gemeente Delft. 
Tijdens mijn werk bij de gemeente merkte 
ik dat zelfs gerenommeerde makelaars op 
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OOok dit jaar organiseert VBO Makelaar weer een actie rond de WOZ. Wegens succes 

geprolongeerd, want vorig jaar al bleek de speciale WOZ-cursus te voorzien in een 

duidelijke behoefte. De cursus zorgt er voor dat de VBO-makelaar beslagen ten 

ijs komt waardoor pijnlijke missers worden voorkomen. Kennis van zaken op het 

gebied van de WOZ is de basis voor een uitstekende aanvulling op de ‘alledaagse’ 

dienstverlening. 

OKTOB ER 2010

WOZ-bezwaar? 
Weet wat u doet
WoZ-cursus�van�VBo�Makelaar�biedt��
kansen�en�voorkomt�uitglijders

“Of je het bezwaar nu doorzet of niet, in beide gevallen 
ben je toch met potentiële klanten in gesprek”



Wat zijn voor makelaars die aan de 
cursus mee willen doen straks de 
belangrijkste eyeopeners?
“We willen drie dingen duidelijk naar vo-
ren brengen: ‘Hoe werkt de gemeente?’, 
‘Wanneer heeft het wel of geen zin om 
bezwaar te maken?’ en natuurlijk ‘Wat 
zijn de commerciële kansen?’. Wat dat 
eerste betreft: gemeenten zijn er niet op 
uit om de WOZ-taxatie zo hoog mogelijk 
in te zetten. Dat kan er namelijk toe lei-
den dat zo’n gemeente dan overspoeld 
wordt met bezwaren en daar zit men 
ook niet op te wachten. Anders dan vaak 
gedacht wordt, blijven gemeenten dus 
liever wat aan de veilige kant zitten. 
Wat het tweede betreft: je ziet vaak dat 
iedereen zich gek laat maken door al-
lerlei grote bedragen. ‘Die WOZ-taxatie 
kan wel met € 25.000 omlaag!’, hoor je 
dan. Dat klinkt heftig. Tot je je realiseert 
dat daarmee de OZB, die voortvloeit uit 
die WOZ, soms met maar € 20 daalt. 
Moet je daar als makelaar dat hele circus 
voor optuigen? Want besef wel: je doet 
werk voor een klant die je vervolgens 
een factuur wilt sturen. Stel, je verliest 

het bezwaar en/of beroep. Het beoogde 
doel is dan niet bereikt en de kosten zijn 
opgelopen. Zo’n relatie zal geen warme 
gevoelens meer koesteren voor jou als 
‘deskundige’. Je kunt dus beter alleen 
bezwaar indienen als je echt behoorlijk 
zeker bent van je zaak. Alleen wanneer 
je succesvol bezwaar maakt, kan de klant 
namelijk ook de onkosten voor de make-
laar terugkrijgen, binnen normale pro-
porties uiteraard. Op de cursus maken 
we duidelijk hoe je die zekerheidsfactor 
vergroot en wat werkelijk een goed ad-
vies is voor de klant.” Het derde punt is 
natuurlijk ook van groot belang. Iedere 
professional wil graag een beloning zien 
voor zijn werk. Na de cursus zal men 
inzien dat er absoluut commerciële kan-
sen liggen in de WOZ.

Behandelt u zelf wel WOz-bezwa-
ren van klanten?
“Ik bied bestaande en nieuwe klanten 
een gratis WOZ-check aan. Dan voorkom 
je al dat je samen een traject met kosten 
en daaraan verbonden verwachtingen 
ingaat. Pas als ik de zaak als kansrijk zie, 
dien ik bezwaar in. Of je het bezwaar nu 
doorzet of niet, in beide gevallen ben je 
toch met potentiële klanten in gesprek. 
Ik zie dat als een kans om mijn kennis 
ten toon te spreiden en mijn naamsbe-
kendheid te vergroten. Die kansen zijn er 
voor de cursisten ook. Je leert dat je klan-
ten echt niet altijd een dienst bewijst om 
koste wat kost bezwaar te maken. En 
met de opgedane kennis voorkom je dat 
je een klant moet doorsturen naar een 
concurrent die wèl weet hoe het moet. 
Grote kans dat zo’n klant in het vervolg 
ook maar bij die concurrent aanklopt.”

Tekst: Henk de Kleine
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dit punt regelmatig de plank mis slaan. 
Dat kan schadelijk zijn voor de makelaar 
en zijn bedrijf, omdat klanten hem op dit 
punt als onkundig gaan beschouwen. Ik 
zeg wel eens: je moet pas met de WOZ 
aan de slag als je echt weet waar je het 
over hebt. Anders kun je het beter laten.”

Waaruit blijken die onkunde en on-
wetendheid? 
Bijvoorbeeld, het nog altijd wijd verbrei-
de misverstand dat de WOZ-waarde la-
ger zou zijn dan de vrije verkoopwaarde. 
Velen denken nog steeds dat de WOZ-
waarde zelfs maar 60% van de vrije ver-
koopwaarde is. Dat misverstand stamt 
nog uit de tijd dat de WOZ-beschikking 
tot wel vier jaar later werd genomen 
dan de waardepeildatum. In belasting-
jaar 2010 echter wordt al gewerkt met 
het prijspeil van 2009. Dan zijn de ver-
schillen nog maar klein. Ik word nog 
regelmatig door gemeenten ingehuurd, 
om WOZ-bezwaren te behandelen. Dan 
staat daar soms letterlijk als argumen-
tatie: ‘De WOZ-waarde is immers maar 
60% van de vrije verkoopwaarde.’  Zo’n 
bezwaar is binnen een minuut afge-
handeld. Zonde van ieders tijd en ener-
gie. Een tweede belangrijk punt: de Wet 
WOZ werkt met een aantal ficties en 
aannames. Zo zegt de wet dat je moet 
taxeren ‘alsof het object vrij van huur 
en gebruik is’. De verhuurde staat doet 
dus voor de Wet WOZ niet ter zake. Ook 
kent de Wet WOZ een bezwaardrem-
pel, afbakeningseisen en verschillende 
taxatiemethodieken voor verschillende 
objectsoorten. Taxeren volgens de WOZ 
is een vak apart.”

VBO-makelaar ton Meijer: “Met WOz-cursus expertise verbreden”

Ton Meijer uit Emmen volgde in januari 2009 de WOZ-cursus, die ook toen geleid 
werd door Eric Flaton. Ton Meijer: “Ik schreef me in omdat het op dat moment 
rustig was in de makelaardij. Ik wilde mijn expertise verbreden, meer diensten 
kunnen aanbieden. De WOZ-cursus heeft me geleerd dat de WOZ duidelijk heel 
aparte materie is. Na de cursus heb ik mailings de deur uitgedaan en adverten-
ties geplaatst. Dat heeft tot zo’n 25 reacties geleid. Twee daarvan leidden tot een 
WOZ-bezwaar. Maar in alle gevallen is alleen het contact met nieuwe relaties al 
waardevol geweest. Ik ga die mensen straks zeker weer benaderen. Kortom, ik heb 
veel aan de WOZ-cursus gehad.”



No cure en dus ook no pay
Viseur werd benaderd door een zekere 
Bart en Janny. Zij vroegen Viseur om hun 
woonhuis te verkopen. Bart en Janny ver-
telden Viseur daarbij dat zij via via aan 
Viseur waren gekomen. Viseur zou naar 
verluid een ‘toppie makelaar’ zijn, aldus 
het stelletje. Viseur was de laatste die dat 
zou tegenspreken. Viseur legde de be-
middelingsovereenkomst uit en vertelde 
daarbij dat, als er geen koopovereen-
komst tot stand zou worden gebracht, 
er ook geen courtage verschuldigd zou 
zijn. ‘Helemaal toppie’ zo antwoordde 
een enthousiaste Janny, en Bart knikte 
daarbij hevig met de opmerking ‘dat is 
toch wel echte top’. Viseur voelde zich 
direct een ‘topmakelaar’. De opdracht 
werd ondertekend en Viseur ging met 
verve aan de slag. Janny vroeg nog voor 
de zekerheid of, als heer Viseur niets zou 
presteren, hij dus ook geen centen zou 
krijgen. Viseur vond de woordkeus wat 
merkwaardig maar voortgedreven door 
de enthousiaste blikken van zijn nieuwe 
klanten beaamde Viseur deze bondige 
samenvatting van de rechtsverhouding 
tussen makelaar en opdrachtgever. 

in de roos?
Voor de woning van Bart en Janny was 
niet veel interesse. Althans: er waren wel 

de nodige kijkers maar zij haakten voort-
durend af na de eerste bezichtiging. Nu 
moet ook wel worden gezegd dat Bart 
en Janny niet bepaald van het opruime-
rige type waren. Tot groeiende ergernis 
van Viseur lag her en der wasgoed in 
de woning, de vaat was niet gedaan, de 
berging lag vol met vuilniszakken en de 
laatste keer was zelfs het water nog in 
het ligbad aanwezig. Viseur sprak het 
echtpaar daarover aan en steeds weer 
opnieuw vertelde het duo met glim-
mende oogjes dat het huis de volgende 
keer ‘toppie’ zou zijn. Niet dus. 

Na ruim een jaar werden de zoveelste 
kandidaat-kopers rondgeleid en uitvoe-
rig geïnformeerd door Viseur. Deze ge-
interesseerden, de familie Van de Berg, 
werden vergezeld door een bevriend 
echtpaar. Het moet worden gezegd: deze 
keer was het huis redelijk aan kant. Het 
visiterende viertal leek redelijk positief 
over het woonhuis. Op verzoek van Van 
de Berg zond Viseur nadere informatie 
over bestemmingsplan, beantwoordde 
Viseur vragen over een nieuwe rond-
weg en gaf een antwoord op de vraag 
welke kosten gemoeid zouden zijn met 
het vervangen van het enkel glas van 
de bovenverdieping door isolerend glas. 
Daarna vernam Viseur niets meer. Al-
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UUw collega Viseur heeft een hekel aan oneerlijkheid. Dat geldt temeer als die 

oneerlijkheid hemzelf treft. Onlangs dreigde Viseur het slachtoffer te worden van 

een, zoals hijzelf dat vond, duivels complot. De eerlijk verdiende courtage stond 

op de tocht. Of Viseur zijn honorarium ook daadwerkelijk mocht ontvangen, was 

nog maar de vraag. Vele makelaars waren Viseur in ieder geval voorgegaan. 

Recht op courtage?

OKTOB ER 2010



thans: Viseur vernam wel wat maar niet 
wat hij had verwacht of gehoopt. Vi-
seur kreeg een briefje van Bart en Janny 
waarbij hem ijskoud werd verteld dat 
de opdracht ‘hierbij’ was ingetrokken 
en dat volgens afspraak Viseur het niet 
in zijn hoofd moest halen om een reke-
ning te sturen. Viseur begreep er niets 
van en belde zijn gewezen klanten. Hij 
kreeg Janny aan de telefoon. Janny ver-
telde dat ‘meneertje de makelaar’ vooral 
niet moest hopen op betaling omdat er 
geen koopovereenkomst was gesloten. 
‘Meneertje Viseur’, zoals Janny hem aan-
duidde, werd ‘hartelijk bedankt maar 
niet echt’. Het behoeft geen toelichting 
dat Viseur verbouwereerd was. 

courtage? 
Viseur vertrouwde het zaakje niet. Hij 
begreep werkelijk niet waarom Bart en 
Janny hem zo vijandig benaderden. De 
enige verklaring was gelegen in de mo-
gelijkheid dat zij iets verborgen hiel-
den voor Viseur. Viseur besloot om de 
zaak in de gaten te houden. Regelmatig 
reed Viseur langs het woonhuis en drie 
maanden later stond er voor de woning 
een verhuiswagen. Viseur wist genoeg. 
Hij raadpleegde het Kadaster en ver-
wachtte dat Van de Berg het woonhuis 
had gekocht. Dat bleek echter niet het 

geval te zijn. De koper was een zekere 
De Ronde. Viseur gaf de moed op. Zou 
immers Van de Berg de woning hebben 
gekocht, dan zou vastgesteld kunnen 
worden dat deze koopovereenkomst tot 
stand is gebracht door toedoen van Vi-
seur. In dat geval zouden de verkopers 
Viseur courtage moeten betalen. Nu was 
er echter een probleem: Viseur zou moe-
ten bewijzen dat na beëindiging van de 
bemiddelingsopdracht mede door zijn 
inspanningen een koopovereenkomst 
tot stand was gekomen. Viseur zou dat 
echter nooit kunnen bewijzen. Hij kende 
immers deze kopers niet eens. Toch bleef 
Viseur met twijfels en vragen zitten.

Viseur besloot de stoute schoenen aan 
te trekken en belde aan bij het woon-
huis. Toen de deur werd geopend her-
kende Viseur de nieuwe bewoner direct. 
Het was het vergezellende echtpaar dat 
ook bij de rondleiding met Van de Berg 
aanwezig was geweest. Navraag leerde 
Viseur dat Van de Berg inderdaad had af-
gehaakt, maar dat de heer en mevrouw 
De Ronde in dat kader contact hadden 
opgenomen met Bart en Janny omdat 
zij de woning zouden willen kopen. Dat 
was kennelijk reden voor Bart en Janny 
om de opdracht aan Viseur spoorslags 
in te trekken. Aangezien pas daarna de 

koop gesloten werd, was er volgens hen 
sprake van ‘noo kjoer en dus ook noo 
peej’, toch?

Viseur kon zich met deze gang van zaken 
niet verenigen. Bart en Janny hadden 
echter geen boodschap aan de ziens-
wijze van Viseur, reden voor Viseur om 
zonder al te veel plichtplegingen de 
dagvaarding uit te laten brengen. Hij 
vorderde daarbij de courtage van een 
kleine € 7.000. Aangezien Bart en Janny 
bleven ontkennen dat De Ronde ooit 
contact had gehad met Viseur werd een 
getuigenverhoor gelast. De waarheid 
kwam toen duidelijk aan het licht. Bart 
en Janny hadden de opdracht ingetrok-
ken op het moment dat zij wisten dat De 
Ronde vrijwel zeker het huis zou kopen. 
De rechter veroordeelde Bart en Janny 
om de courtage te betalen. Zij waren 
immers contractueel verplicht om De 
Ronde in contact te brengen met de 
verkoopmakelaar Viseur. Dat zij dat niet 
hadden gedaan was hun eigen keuze ge-
weest. Bart en Janny bleven de courtage 
verschuldigd, ook al was Viseur in hun 
ogen een ‘top-zakkenvuller’.
De namen zijn gefingeerd.

mr J.A.M. van de Sande
www.vandesandeadvocaten.nl 
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Het TekenGilde staat aan de basis van kwalitatief tekenwerk, maar 

ook van de carrière van opkomende tekentalenten. Het leerwerkbedrijf 

wordt geleid door ervaren technisch tekenaars die uw tekenopdracht 

in handen leggen van hun leerlingen. Zo leren zij het vak, terwijl u 

voor een scherpe prijs beschikt over uw tekening. Bovendien draagt 

u zo bij aan de toekomst van onze leerlingen. Uiteraard hoeft u 

zich geen enkele zorgen te maken over de kwaliteit: het oog van de 

meester keurt elke tekening voordat het naar u gaat.  

Maak nu kennis met de kwaliteit van het TekenGilde 
TekenGilde is al werkzaam voor verschillende makelaars 

en woningcorporaties, maar staat altijd open 

voor een nieuwe kennismaking. Neem hiervoor 

vrijblijvend contact met ons op.

  de meesters van voordelig en 
 maatschappelijk verantwoord tekenwerk

TekenGilde  ►  Voorhelmstraat 25, 2012 ZM  Haarlem  

►  telefoon: (023) 82 00 384   ►  fax: (023) 82 00 385   ►  e-mail: info@tekengilde.nl   ►  website: www.tekengilde.nl

Maak nu kennis met de kwaliteit van het TekenGilde 
TekenGilde is al werkzaam voor verschillende makelaars 

Bel of mail ons 

voor een 

kennismakings- 

aanbieding.
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cOluMN AGRARiscH VAstGOED

Er is dan ook een duidelijke groei in bedrijven die 
biologisch willen gaan produceren. Zowel akker-
bouwers als melkveehouders zien mogelijkhe-
den. Maar ze moeten dan wel rekening houden 
met het feit dat een landbouwproduct of voe-
dingsmiddel alleen biologisch mag heten als het 
productieproces aan wettelijke voorschriften 
voldoet, de zogenaamde SKAL-certificering. En-
kele voorbeelden: gewasbeschermingsmiddelen 
zijn verboden, evenals kunstmest, en onkruidbe-
strijding mag alleen mechanisch plaatsvinden. 
Om de consument te beschermen tegen fraude, 
houdt Stichting Skal bij circa 3.100 bedrijven 
toezicht op de naleving van deze regels. Dat 
gebeurt door middel van inspectie, certificatie 
en sancties bij overtredingen. Boeren die willen 
overstappen op de biologische landbouw, moe-
ten daarnaast kunnen aantonen dat ze drie jaar 
op de niet-gangbare manier hebben gewerkt. 
In de praktijk betekent dit dat een boer die nu 
besluit om biologisch te gaan produceren, reke-
ning moet houden met drie overgangsjaren: pas 
in 2014 mag hij – als hij aan de Skal-voorschriften 
voldoet – zijn bedrijf ‘biologisch’ noemen. 
Als makelaars/taxateurs om advies gevraagd 
wordt, hoeft er niet drie jaar gewacht te wor-
den. Veel werkzaamheden kunnen in ‘voorver-
koop’ gebeuren: de boer kan al op zoek gaan 
naar afnemers, en ook de prijzen kunnen al 
worden vastgesteld.

Vraag en aanbod
Tot op heden is de vraag naar biologische pro-
ducten groter dan het aanbod. Als veel boeren 
gaan omschakelen naar de biologische land-
bouw, heeft dat vanzelfsprekend gevolgen voor 
de prijzen. Ook de handel heeft een scherp oog 
voor de verhouding tussen vraag en aanbod, en 
de retail probeert nu al stevig grip te krijgen op 

EEen steeds grotere groep consumenten stelt prijs op zogeheten biologische 

producten. Agrariërs die hun bedrijf op de gangbare manier voeren, halen 

daar vaak hun schouders over op. Wetenschappelijk bewijs voor een betere 

smaak van biologische producten is er immers niet. Ook de gezondheidsclaim 

kan niet worden waargemaakt. Elke keer opnieuw blijkt dat er op smaak- 

en gezondheidsgebied geen wezenlijk verschil is. Desondanks zien we een 

toenemende vraag naar deze producten, en de consument is bereid er extra 

voor te betalen. 

Gangbaar of biologisch produceren; 
wat is het verschil?

de prijzen. Dat vormt een extra probleem voor 
de agrariër, die vanwege zijn lagere productie 
hogere prijzen moet vragen dan zijn collega’s 
die gangbaar produceren. Makelaars/taxateurs 
die bemiddelen voor agrariërs in de provincie 
Flevoland, constateren geen verschillen in grond-
prijzen op basis van biologische of gangbare pro-
ductie. Biologische boeren beschikken kennelijk 
niet over grond van een betere kwaliteit.
Wie grond wil kopen van een biologische boer, 
hoeft de biologische bedrijfsvoering ook niet voort 
te zetten: de Skal-certificering vervalt gewoon. 
Dat is ook het geval als een biologische boer terug 
wil  naar de gangbare manier van werken.
Het is een goede zaak als makelaars en taxa-
teurs op de hoogte zijn van de Skal-certificering. 
Die heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoe-
ring, maar speelt ook een rol als een Skal-ge-
certificeerde boer grond wil verhuren aan een 
collega. Die moet óók beschikken over het Skal-
certificaat.

Tijdens ons jubileumweekend in de provincie 
Groningen kregen we veel informatie over dit 
onderwerp. Daarnaast bezochten de sectieleden 
de Eemshaven, de gemeente Slochteren, Meer-
stad en Blauwestad. Het is indrukwekkend wat 
kan worden bereikt als partijen bereid zijn om 
samen te werken én welke rol een actieve ma-
kelaar/taxateur in dat proces kan spelen. Niet 
voor niets hebben de overheden in Groningen 
veel overleg met onze collega’s in die provincie. 
Het is een goede zaak als andere overheden hun 
voorbeeld volgen!

Bert van Putte 
adviseur sectie  Agrarisch Vastgoed 



SW, de specialist in vastgoedverbetering www.swbv.nl

Je kunt ook te vér gaan met verfraaien

Misschien vindt u uw nieuwe hoek-

woning maar saai. Maar om hem 

nou een neogotisch uiterlijk te geven 

lijkt ons een geval van enigszins 

misplaatste onderscheidingsdrang. 

Wij denken bij verfraaiing liever aan 

zinniger zaken. Daar adviseren wij u 

dan ook graag in. 

Een bouwwerk én zijn waarde in top-

staat houden is voor SW de grote 

uitdaging. Met ruim een halve eeuw 

ervaring in vastgoedverbetering kan 

SW zich dan ook blijven ontwikke-

len, en vol vertrouwen de blik op de 

toekomst richten.
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SW, de specialist in vastgoedverbetering www.swbv.nl

Je kunt ook te vér gaan met klanttevredenheid

Misschien is uw jaren 60-woonblok 

saai en grijs. Maar om elk woonobject 

nou een unieke kleur te geven lijkt 

ons een gevalletje doorgeslagen 

democratie. Wij denken bij klant-

tevredenheid liever aan essentiëlere 

zaken. 

Een bouwwerk én zijn waarde in top-

staat houden is onze grote uitdaging. 

Met ruim een halve eeuw ervaring in 

vastgoedverbetering is SW dan ook 

de belichaming van continuïteit. 

Daardoor kunnen we ons blijven ont-

wikkelen, en vol vertrouwen de blik 

op de toekomst richten.
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Dat is de boodschap van Peter Boel-
houwer, hoogleraar Volkshuisvestings-
systemen aan de TU Delft. Het kabinet 
van VVD en CDA (met gedoogsteun van 
de PVV) vertoont geen tekenen van een 
streven naar een integrale hervorming 
van de woningmarkt: “De eigenwoning-
sector wordt gespaard en de huursector 
wordt krachtig aangepakt. Aan de hy-
potheekrenteaftrek wordt niet getornd, 
maar de huurders moeten wel veel meer 
gaan betalen. Dat is naar mijn oordeel 
een volstrekt verkeerde benadering. Ie-
dereen heeft het over de fouten van 
het huidige corporatiestelsel, en inder-
daad: ‘goedkoop scheef wonen’, waar-
bij iemand met een hoog inkomen een 
goedkope huurwoning bewoont, moet 
worden bestreden. Maar het is natuurlijk 
heel onverstandig om dan maar meteen 
de hele sociale huursector aan te pak-
ken. En wie heeft het over scheefheid in 
de veel sterker gesubsidieerde koopsec-
tor? Daar hoor ik niemand over.”
Hans van der Ploeg, directeur van VBO 
Makelaar, vindt net als Boelhouwer dat 
er vooral rust moet komen op de wo-
ningmarkt. “Door alle onduidelijkheid 

die er nu is, wordt de onzekerheid van 
de consument vergroot. De lange ka-
binetsformatie en de aangekondigde 
bezuinigingen met alle gevolgen van 
dien voor de koopkracht, maakt onze-
ker. De consument neemt een afwach-
tende houding aan en stelt belangrijke 
aankoopbeslissingen uit. Het nieuwe 
kabinet moet rust brengen maar wel 
starten met een lange termijn plan voor 
de woningmarkt. Daarom moet zo snel 
mogelijk worden begonnen met een 
brede maatschappelijke discussie over 
de aanpak van de woningmarkt. Wij zijn 
van mening dat aan die discussie moet 
worden deelgenomen door alle bij de 
woningmarkt betrokken partijen. Op die 
manier ontstaat het noodzakelijke en 
optimale draagvlak voor de te nemen 
maatregelen.”
Boelhouwer is het in grote lijnen eens 
met Hugo Priemus, emeritus hoog-
leraar aan de TU Delft, en lid van de 
SER-Commissie Sociaal-Economische 
Deskundigen (CSED). Priemus stelt: “We 
moeten de hele woningmarkt (koop en 
huur) in beginsel ontdoen van subsi-
dies. Dat betekent dat we niet alleen 

Vier jaar rust voor 
koopwoningmarkt?  
tijd�voor�voorbereiding�integrale�
hervorming�woningmarkt

ActuEEl

L“Laat de koopwoningmarkt de komende vier jaar met rust, en gebruik 

die periode om een integrale hervorming van de woningmarkt voor te 

bereiden. Die hervorming moet zowel economisch als juridisch tot in details 

worden uitgewerkt, zodat we over 25 jaar beschikken over een efficiënte 

woningmarkt. In die nieuwe situatie is geen plaats meer voor het systeem 

van hypotheekrenteaftrek: dat remt de doorstroming, de arbeidsparticipatie 

en dus de hele economie.”



de hypotheekrenteaftrek maar ook de 
overdrachtsbelasting, het eigenwoning-
forfait en de gereguleerde huurprijzen 
moeten afschaffen. Dat moet allemaal 
niet meteen gebeuren: het eindbeeld 
hebben we geprojecteerd in 2040. Ech-
ter: we moeten wel al beginnen met 
de voorbereiding, zodat het schokeffect 
zo klein mogelijk is. De tarieven van 
de inkomstenbelasting  kunnen in het 

nieuwe stelsel immers omlaag, en dat le-
vert welvaartswinst op. Hetzelfde geldt 
voor de afschaffing van de overdrachts-
belasting.”

Doorstroming
Boelhouwer: “Die maatregelen zouden 
makelaars als muziek in de oren moeten 
klinken: mensen zullen eerder geneigd 
zijn om te verhuizen (bijvoorbeeld om-
dat ze dichter bij hun werk willen wo-
nen), en makelaars moeten het hebben 
van die doorstroming.” Het verhaal dat 
afschaffing van de hypotheekrenteaf-

trek desastreuze gevolgen zal hebben 
voor de huizenprijzen, verwijst hij naar 
het rijk der fabelen: “In eerste instantie 
moeten we rekening houden met een 
prijsdaling van 5 à 10%, en het is nog 
maar de vraag of het zo ver komt. Im-
mers: de onzekerheid die nu boven de 
markt hangt, is ook slecht voor de wo-
ningprijs. We zien al prijsdalingen ten 
gevolge van die onzekerheid, dus waar-
schijnlijk is het uiteindelijke effect op de 
prijs nog minder dan die 5 à 10%. Dat is 
ook gebeurd in de landen om ons heen 
waar de hypotheekrenteaftrek de afge-
lopen jaren is afgeschaft. In het Verenigd 
Koninkrijk bijvoorbeeld, waar de conser-
vatieve regering Thatcher het initiatief 
heeft genomen voor die maatregel. Van 
grote prijsdalingen was geen sprake. Dat 
was alleen het geval in Zweden, waar 
het systeem in één klap is afgeschaft op 
het toppunt van een economische cri-
sis. Dat is natuurlijk heel onverstandig. 
Daarom pleiten wij ook voor een pas op 
de plaats: over een jaar of vier, vijf zal 
deze crisis waarschijnlijk tot het verle-
den behoren.”

Van der Ploeg: “Als we de doorstroming 
willen bevorderen, moeten inderdaad 
allerlei regelingen worden afgeschaft: 
de OZB bijvoorbeeld (een oneerlijke be-
lasting op bezit) en natuurlijk de over-
drachtsbelasting. Wat de aftrek van de 
hypotheekrente betreft: zo’n maatregel 
moet worden opgenomen in een totaal-
pakket. Alléén de hypotheekrenteaftrek 
afschaffen is onmogelijk: dat zou een 
zeer negatieve impact hebben op het 
herstel van de woningmarkt en dus het 
herstel van de gehele economie. Wij 
denken wel graag mee om aan die af-
trek op een alternatieve manier vorm te 
geven. Maar nogmaals: die maatregelen 
moeten worden ingebed in een totaal-
pakket.”

Boelhouwer stelt dat het vorige kabinet 
de onzekerheid op de woningmarkt al-
leen maar heeft vergroot. “Heel ironisch: 
het feit dat Balkenende IV heeft aange-
kondigd dat er niets zou veranderen in 
de fiscale behandeling van eigenhuis-
bezitters, heeft juist heel veel mensen 
aangezet tot nadenken over een forse 
hervorming van het woningmarktbeleid. 
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“Het nieuwe kabinet moet rust brengen 
maar wel starten met een lange termijn plan 
voor de woningmarkt”, aldus Van der Ploeg



Alle economen in binnen- en buitenland 
zijn van mening dat het huidige systeem 
oneerlijk, onefficiënt, onhandig én duur 
is. Het is prima om het eigenwoning-
bezit te stimuleren, maar de huurders 
betalen op dit moment de prijs voor dat 
beleid. En het kost ons handen vol geld.”
Hij is van mening dat subsidies wel de-
gelijk zinvol kunnen zijn: “Voor starters 
bijvoorbeeld. Zij kunnen in de huidige 
situatie heel moeilijk een woning kopen 
(of huren), en het is zinvol om hen finan-
cieel te ondersteunen. Daarom pleit ik 
voor een woontoeslag, die afhankelijk 
is van het inkomen en niet van het feit 
of de bewoner huurder of eigenaar is 
van de woning. Dan zet je de financiële 
middelen doelmatig in: voor de mensen 
waarvoor ze zijn bedoeld.”

Koopkrachtverlies
De economische crisis maakt bezuini-
gingen noodzakelijk, stelt het kabinet. 
Daarom werden eind 2009 ambtelij-
ke werkgroepen geformeerd die met 
voorstellen moesten komen voor bezui-
nigingen op hun werkterrein. De rap-
porten van deze Werkgroepen Brede 
Heroverwegingen verschenen in april 
van dit jaar. Een daarvan was het rap-
port dat de woningmarkt behandelt. 
Het geeft vijf mogelijke beleidsvarian-
ten waarmee volgens de opstellers mil-
jarden bespaard kunnen worden. Bij alle 
varianten wordt uitgegaan van koop-
krachtverlies van eigenaren én huurders 
(waarbij die laatste groep het hardst 
getroffen wordt).

Hugo Priemus vindt dat de werkgroep 
een te rigide opdracht heeft gekregen: 
”In de eerste vier jaar moet de zwak-
ke woningmarkt worden gespaard, en 
dat gebeurt niet in de plannen van de 
werkgroep: die gaat uit van maatregelen 
waarmee al in de komende kabinets-
periode een begin wordt gemaakt. Bo-
vendien: als de nieuwe coalitie een keus 
moet maken uit de beleidsvarianten 
van de ambtelijke werkgroep, is de kans 
groot dat het beleid even inconsistent 
blijft (of nog inconsistenter wordt).”

Priemus ziet dan ook meer in het rapport 
waaraan hij zelf heeft meegewerkt: het 
SER-rapport van de CSED ‘Naar een inte-
grale hervorming van de woningmarkt’, 
dat ook in april van dit jaar verscheen. 
De conclusies lijken in grote lijnen op die 
van het advies van de VROM-raad  ‘Tijd 
voor keuzes’ dat al in 2007 verscheen, en 
waaraan Peter Boelhouwer meewerkte. 
In het CSED-rapport wordt berekend dat 
de koopkracht voor iedereen behouden 
blijft. Er is één uitzondering: de groep 
‘goedkope scheefhuurders’: zij zullen in 
de nieuwe situatie hoogstwaarschijnlijk 
duurder uit zijn. Wellicht geldt dat ook 
voor degenen die nu extreem profiteren 
van de hypotheekrenteaftrek. Het instel-
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“Alles wijst erop dat de eigenwoningsector wordt 
gespaard en dat de huursector krachtig wordt 

aangepakt”, aldus Boelhouwer

V.l.n.r.: de heer J.O. van der Ploeg, prof. dr. ir. H. Priemus en prof. dr. ir. P.J. Boelhouwer



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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len van een vermogensrendementshef-
fing op de hypotheek gaat Boelhouwer 
(en de CSED) te ver. “Maar niets doen 
aan de hypotheekrenteaftrek, zoals nu 
het geval is, is ook heel onverstandig: 
als de rente weer gaat stijgen (en dat zal 
zeker een keer gebeuren), loop je zo weer 
een paar miljard extra mis.”

Huurliberalisatie
In de plannen van de CSED worden de 
huren vérgaand geliberaliseerd. De wo-
ningcorporaties hebben daar wel oren 
naar: ze willen de huren gemiddeld met 
14% gaan verhogen zodra een woning 
van huurder wisselt. In Amsterdam wil-
len enkele corporaties de huren bij mu-
taties zelfs ophogen tot 100% van de 
maximaal toegestane huur (het landelijk 
gemiddelde is 70%). In het regeerak-
koord staat dat de stijging van de huur-
prijs voor huishoudens met een inkomen 
tot 43.000 euro niet méér mag bedragen 
dan het inflatiepercentage. 

Boelhouwer: “Er is niets mis met gelei-
delijke huurverhogingen en een meer 
marktconforme huurvaststelling. Nu is 
het nog zo dat bijvoorbeeld de locatie 

niet bepalend is voor de waarde van 
de woning. Wij pleiten voor een betere 
afstemming tussen prijs en kwaliteit. 
De SER-commissie CSED stelt voor om 
de maximale huurverhoging voor be-
woonde woningen wettelijk vast te stel-
len op het inflatiepercentage plus 2%. 
Het woningwaarderingstelsel moet ook 
worden aangepast: een groter aandeel 
van de toegekende punten wordt dan 
bepaald door de WOZ-waarde. Het geld 
dat corporaties hiermee extra verdie-
nen, moeten zij storten in een fonds 
waarmee volkshuisvestingsproblemen 
worden aangepakt, zoals de huisves-
ting van starters en studenten en de 
problemen in de ‘krachtwijken’. De par-
ticuliere verhuurders, die ook profite-
ren van de hogere huurprijzen, kunnen 
bijvoorbeeld investeren in de bouw van 
woningen, maar ook meebetalen aan de 
woontoeslag. Als de huurprijzen markt-
conform zijn, kan iedereen kiezen welke 
kwaliteit, ligging en huurprijs het beste 
bij hem/haar past. Daarmee is ook het 
hele vraagstuk van het ‘scheef wonen’ 
van de baan.”

Hans van der Ploeg is het daar mee eens. 

“Maar met name in het hogere huurseg-
ment overtreft de vraag het huuraanbod. 
Er zal dan een inhaalslag moeten plaats 
vinden. In de huidige markt wordt er 
onvoldoende geïnvesteerd in het hogere 
huursegment. Door deze kunstmatige 
schaarste wordt het scheef wonen op dit 
moment in stand gehouden.” 

Eerst denken, dan doen, is zijn motto: 
“We zijn met onze sectie Agrarisch Vast-
goed een paar weken geleden op bezoek 
geweest in Blauwestad en Meerstad in de 
provincie Groningen. Duizenden wonin-
gen zijn daar gepland, terwijl er nauwe-
lijks werkgelegenheid is. Die woningen 
komen er naar alle waarschijnlijkheid 
dus niet. Over die ambitieuze plannen is 
kennelijk slecht nagedacht. We moeten 
voorkomen dat het nieuwe kabinet ook 
die weg opgaat: ondoordachte plannen 
uitvoeren die de economie én de wo-
ningmarkt alleen maar zwakker maken. 
Als in de komende vier jaar een brede, 
effectieve discussie kan worden gevoerd 
over de totale woningmarkt, kunnen we 
veel winst behalen.”

Tekst: Carola Peters
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Uw klanten een heldere  
uitvaartverzekering

U een tevreden klant

‘Iedere uitvaart uniek’, dat is het motto van Yarden. Door onze 
jarenlange ervaring begrijpen wij dat geen mens hetzelfde is.  
En dat iedere uitvaart daarom een unieke gebeurtenis is. 
Begraven of cremeren, koffie of champagne, sprekers, muziek  
of stilte: iedere uitvaart is maatwerk, waarbij de uitvaartwensen 
van uw klanten en hun naasten centraal staan.

Met de Yarden uitvaartverzekering die speciaal voor en door 
het intermediair is ontwikkeld, heeft uw klant een helder en 
transparant product met duidelijke voorwaarden. 

Een van de unieke kenmerken van de Yarden uitvaartverzekering 
is de volledige keuzevrijheid voor uw klant, waardoor deze zijn 
volledige vrijheid behoudt.  

Voor de acceptatie van uw klanten hanteert Yarden een  
zeer soepel beleid, met slechts twee gezondheidsvragen.  
Bovendien zijn kinderen t/m 18 jaar gratis meeverzekerd. 

De Yarden Uitvaartverzekering is dus een helder product dat  
zich door u goed en gemakkelijk laat adviseren. Nieuwsgierig? 
Neem contact op met uw Yarden account manager. Bent u nog 
geen intermediair van Yarden? Bel dan met de businessdesk: 
088 - 927 30 40.

95215 210x297 ATP Adv.indd   1 26-02-09   16:39
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Die minimale kwaliteit is vastgelegd in wet-
geving op diverse terreinen: het onderwijs, de 
gezondheidszorg, de werkgelegenheid, cultuur 
én het wonen. Naast de leerplicht met gratis 
onderwijs op de basis- en de middelbare school, 
bestaat er ook recht op studiefinanciering bij het 
voortgezet onderwijs. Door een verplichte ziek-
tekostenverzekering is medische hulp voor ie-
dereen toegankelijk. Wie buiten het arbeidspro-
ces valt, heeft recht op een of andere uitkering. 
En voor het wonen kunnen huurders een beroep 
doen op de huurtoeslag en eigenaarbewoners 
hun woonlasten verlagen door de hypotheek-
renteaftrek binnen de inkomstenbelasting.

Al deze onderdelen van ons sociale zekerheids-
stelsel hebben gemeen dat ze al decennia ge-
leden zijn ingericht, in een periode waarin de 
Nederlandse beroepsbevolking sterk in omvang 
toenam. In combinatie met een steeds groeien-
de welvaart in de jaren zeventig, tachtig en ne-
gentig kon het minimale kwaliteitsniveau verder 
worden opgerekt; ook voor burgers met minder 
kansen. Deze solidariteit kende echter ook een 
keerzijde, want de prikkel tot zelfredzaamheid 
verdween en er werd ook oneigenlijk gebruik of 
zelfs misbruik van gemaakt. Bovendien maakt 
de wetenschap dat er een vangnet bestaat, 
mensen minder risicomijdend. Dit zorgde voor 
haarscheurtjes in de maatschappelijke solidari-
teit. Maar veel belangrijker zijn de ‘vergrijzing’ 
en ‘ontgroening’ van de Nederlandse bevolking 
die solidariteit onbetaalbaar hebben gemaakt. 

Een krimpende beroepsbevolking tegenover een 
groeiende groep inactieven op de arbeidsmarkt 
en een sterk verminderde economische voor-
spoed hebben de overheid ertoe gedwongen in 
te grijpen in het sociale systeem. De afgelopen 
jaren is de studiefinanciering versoberd en het 
collegegeld verhoogd. De ziekenfondsverzeke-
ring is omgezet in een basiszorgverzekering. De 
criteria voor WW- en WAO-uitkeringen zijn aan-

gescherpt, terwijl de hoogte van de uitkeringen 
is beperkt. En meer recent loopt de discussie of 
de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd kan 
worden. Het sociale stelsel wordt niet losgela-
ten, maar wel ingeperkt tot een zekere basis. 

De discussie rond het subsidiëren van het wo-
nen is, in perspectief van het bovenstaande, 
niet onlogisch. Dat geldt voor het toewijzen van 
sociale huurwoningen en voor het in rekening te 
brengen huurniveau. En dat geldt ook voor het 
recht op hypotheekrenteaftrek voor eigenaar-
bewoners. Door deze ondersteuning kunnen 
individuele huishoudens een grote investering 
ineens plegen bij de aanschaf van een woning 
en de kosten daarvan spreiden in de tijd. De 
sterke groei van de koopsector en het sterk 
verminderde risicomijdend gedrag (grotere le-
ningen, andere hypotheekproducten en uitstel 
van aflossing) van eigenaarbewoners hebben 
de overheidskosten voor de woonkwaliteit in 
de koopsector echter tot enorme hoogte ge-
bracht. Ondanks de al getroffen maatregelen 
in de afgelopen decennia, zoals het niet langer 
gebruiken van renteaftrek voor consumptie-
goederen, de begrenzing van de aftrek tot 30 
jaar, de beperking van de aftrek tot alleen de 
hoofdwoning en de invoering van de bijleenre-
geling. De maatschappelijke solidariteit lijkt ook 
op dit terrein scheurtjes te gaan vertonen. Ook 
nu geldt dat het systeem niet losgelaten hoeft 
te worden. Maar verdere aanscherping van de 
voorwaarden lijkt mij onvermijdelijk, wanneer 
we weer naar een maatschappelijk verantwoor-
de hypotheekrenteaftrek toe willen.

Harry Boumeester
TU Delft, Onderzoeksinstituut OTB

AAl jaren lang wordt er vanuit vele Europese landen met jaloezie naar het 

Nederlandse sociale zekerheidsysteem gekeken. Een systeem dat is ontwikkeld 

vanuit, en ook gebaseerd is op, maatschappelijke solidariteit. Wie in Nederland 

woont, heeft recht op een bepaalde kwaliteit van leven.

Maatschappelijk verantwoorde 
hypotheekrenteaftrek 



“Er zijn in deze buurt nog steeds ma-
kelaars die op zaterdag geen bezichti-
ging doen!’ Rob Mutters roept het uit 
met ongeloof. ‘Dat is ongehoord, in dit 
werkgebied, in deze markt.’ Het werk-
gebied van zijn eenmanskantoor wordt 
gevormd door de driehoek Vianen-Go-
rinchem-knooppunt Deil. Het landelijke 
gebied trekt mensen die de drukte van 
Utrecht en Amsterdam willen en kun-
nen ontvluchten. Hier vinden ze een 
oase van rust, te midden van de grote 
verkeersaders naar de grote steden in de 

Randstad en Noord-Brabant. Rob Mut-
ters houdt een gloedvol VVV-betoog: ‘Je 
hebt hier alles. Bos. Weiland. Het riviertje 
de Linge kronkelt er door heen. Je hebt 
hier de nieuwe Hollandse waterlinie. De 
voorzieningen in de stadjes en dorpen 
zijn uitstekend. De streek is populair bij 
jonge tweeverdieners. Drukbezette ty-
pes. Bijna onmogelijk om daar op werk-
dagen rustige bezichtigingen mee in te 
plannen. Dat doe ik dan ook niet. Dus 
ik plan die bezichtigingen liever op de 
momenten dat het hèn schikt. Dat ze 
wèl rustig zijn en alle tijd hebben. Vaak 
is dat dan op een zaterdag. Dan ruim ik 

met alle liefde twee uur voor ze in. Eerst 
tien minuten aan de keukentafel zitten. 
Gewoon, luisteren waar ze mee bezig 
zijn. Dat helpt je bij het verhaal dat je 
dan gaat vertellen. Ik kom ze nog steeds 
tegen, de makelaars die het omdraaien. 
Die meteen over de woning beginnen. 
Zinloos, als je niet weet wat je klanten 
doen, willen en zoeken.”

Marketing en sales
Voorafgaand aan zijn overstap naar de 
makelaardij werkte Rob Mutters in de 

tandheelkunde. “Marketing en sales. 
Groothandel. Internationaal en natio-
naal. Daar maakte ik zelf ook wel eens 
de fout om met geheel verkeerde aan-
names een klant te willen overtuigen. 
Bijvoorbeeld die keer dat ik maar bleef 
vertellen over de uiterst voordelige prijs 
van ons product. Waarop een klant me 
wakker schudde. Die was helemaal niet 
op zoek naar de laagste prijs. Wel naar 
een kwalitatief optimaal product. Ik wil 
dus - in alles wat ik doe -uitgaan van de 
klant. Vandaar ook mijn motto: ‘Waar-
borg tot betrokkenheid’. Het draait nu 
wel bij, maar aan betrokkenheid heeft 
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MAKElAAR VAN DE MAAND

“Betrokkenheid is iets van de lange termijn.  
snel op de deal afgaan, dat is oud denken.  

En daar ben ik niet van”

DDe Makelaar van de Maand in deze editie is een collega die op latere leeftijd in de 

makelaardij stapte. Rob Mutters uit het idyllische Heukelum, op de grens tussen 

Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland, was 50 jaar toen hij in 2002 voor dit vak 

koos. Juist door die tweede jeugd kan hij vernieuwend denken en werken.

OKTOB ER 2010

Geen last van 
oud denken  
Rob�Mutters�kruipt�in�de�huid�van�zijn�klanten
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het in ons vak nog wel eens ontbroken. 
En aan een goede communicatie. Er zijn 
genoeg makelaars die na een bezichti-
ging alleen een briefje voor de bewoners 
achterlaten. Reken maar dat bewoners 
na elke bezichtiging zitten te springen 
om informatie. Die moet je meteen na 
afloop bellen.” 

Geloofwaardig
Rob Mutters hecht zeer sterk aan het 
persoonlijke contact, aan commitment. 
“Eerlijk gezegd geloof ik dat de kleine 
makelaarskantoren het best in staat zijn 
om in deze tijd goed te makelen. Je moet 
er altijd zijn voor je klant. Hun tijden zijn 
jouw tijden. En je moet je focussen op je 
core-business. Vandaar ook dat ik men-
sen om me heen heb verzameld die be-
langrijke deeltaken van me overnemen. 
Een fotograaf. Een tekenbureau voor de 
plattegronden. Telefonische back-office. 
Een gecertificeerd makelaar die op ge-
zette dagen bijspringt. Zo’n netwerk om 
je heen geeft rust. Met social media heb 
ik nog niet zoveel, eigenlijk. Ik heb met 
interesse geluisterd naar de bijdrage van 
Erwin Blom op de jubileumbijeenkomst, 
maar ik zie mezelf nog niet zo snel twit-
teren. Het verhaal van Pim van den Berg 
sprak me in die zin meer aan. We moe-
ten inderdaad anders kijken naar onze 
klanten, naar ons vak.”

Meer bieden
Door continu naar de snel veranderende 
markt te kijken, kwam Rob Mutters tot 

de stap om een tweede vestiging in 
Vianen op te zetten. “Daar zwaait mijn 
ervaren collega Jan Vendrig de scepter. 
Hij brengt een aantal zeer waardevolle 
nieuwe disciplines in, waar ik zelf min-
der focus op heb. Zo is hij EPA-adviseur. 
Ik ben ervan overtuigd dat, na de valse 
start, het energielabel erg belangrijk gaat 
worden. De energieprijzen zullen stijgen, 
de handhaving zal toenemen. Daarmee 
wordt dat een belangrijk onderwerp. Ook 
kunnen wij nu het Politiekeurmerk aan-
bieden. Dat biedt extra veiligheid en het 
kan leiden tot korting op verzekeringen. 
Dat is dus ook een aantrekkelijke extra 
service voor onze klanten. En ten derde is 
Jan Vendrig Seniorenadviseur. Zijn ken-
nis is van grote waarde voor gemeenten 
en projectontwikkelaars. Ze benaderen 
ons met de vraag hoe wij aankijken te-

gen wonen voor senioren. Dan zeggen 
wij dat nogal wat verkeerde aannames 
over bestaan. Zo zouden ouderen vooral 
appartementen willen. Wij zien dat ze 
liever eerst nog de stap naar een klei-
nere grondgebonden woning maken. En 
soms kunnen ouder wordende mensen 
met domotica en andere aanpassingen 
nog prima jaren in hun huidige woning 
blijven. Dat adviseer ik ze dan ook. Dat 
wil nog wel eens tot verbazing leiden. 
Dat is niet mijn invalshoek. Als ik men-
sen nú goed op dit vlak adviseer, komen 
ze vroeg of laat toch wel bij mij voor een 
andere opdracht. Betrokkenheid is iets 
van de lange termijn. Snel op de deal 
afgaan, dat is oud denken. En daar ben 
ik niet van.”

Tekst en fotografie: Henk de Kleine

Rob Mutters (l.) met Jan Vendrig (r.)
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Waarom Q-promotions drukwerk?
Q-promotions BV, in eerste instantie ontstaan uit de vraag naar posters, flyers en folders 

vanuit de horeca en evenementenbranche. Inmiddels uitgegroeid tot een van de meest 

toonaangevende drukwerkleveranciers in Nederland.

In 2001 gestart om het contact tussen u als opdrachtgever en 
de verschillende drukkerijen te faciliteren. In 2002 bleek dat de 
toenmalige werkruimte aan huis te klein werd en de eerste ver-
huizing een feit was. De kantoorruimte aan de Galjoenstraat 
te Tilburg is meer dan 3 jaar het epicentrum geweest voor 
dataverzameling, verwerking & verzending van documenten. 
Dit was ook de uitvalsbasis voor het eigen transport van de 
verschillende opdrachten door heel Nederland. Vanaf maart 
2006 is deze locatie verwisseld voor een modern gebouw aan 
de Andromedastraat op het industrieterrein Loven te Tilburg.

Vanuit het (in 2010 vernieuwde) moderne kantoor en de 
nieuwe infrastructuur voor dataverkeer is het mogelijk om 
die kwaliteit en service aan te bieden die voor Q-promotions 
BV zo kenmerkend is. Vanuit de aangrenzende transporthal 
worden op een effectieve en efficiënte wijze alle opdrachten 
gecontroleerd, gesorteerd, getransporteerd en afgeleverd door 
heel Nederland.

Hoe werkt Q-promotions
Onze ervaring is dat er veel eisen worden gesteld aan het 
aanleveren van bestanden bij drukkerijen. Niet alle eisen en 
mogelijkheden zijn bekend bij de opdrachtgevers. Vandaar dat 
wij een geavanceerd datasysteem hebben om de vaak grote 
bestanden op een correcte manier te kunnen verwerken tot 
drukklare bestanden. Grote bestanden kunnen eventueel op 
onze FTP-server geplaatst worden om zo door ons verwerkt 
te worden. Alle bestanden worden gecontroleerd op de door 
u aangegeven formaten en bijzonderheden waarna de be-
standen door ons bij de drukkerij als opdracht geplaatst word. 
De drukkerij verwerkt hierna zorgvuldig de door ons gegeven 
opdracht zodat wij een hoogstaand kwalitatief product aan 
onze klant kunnen leveren tegen een interessante en zeer 
concurerende prijs.

Naast dat wij u een kwalitatief en prijstechnisch perfect pro-
duct leveren garanderen wij u ook correcte service. In tegen-
stelling tot vele andere drukwerkleveranciers controleren wij 
uw opdracht kosteloos, rekenen wij geen administratiekosten, 
leveren we op tijd volgens afspraak en worden eventuele klach-
ten meteen behandeld en opgelost. Het traject van bestelling 
tot levering is volledig in eigen beheer. Wekelijks leveren wij op 
gemiddeld 300 adressen van 
Groningen tot en met Maas-
tricht persoonlijk en met onze 
eigen vervoersmiddelen de 
geplaatste opdrachten af. 

uw partner in drukwerk! 
www.q-promotions.nl



Het online veilen van woningen via uw “Eigen veilinghuis” maakt potentiële kopers 

zichtbaar, levert nieuwe opdrachtgevers op en zorgt ervoor dat u de marketing geheel 

kunt afstemmen op uw eigen makelaardij. Inmiddels zijn er al meer dan 250 makelaars 

met een “Eigen veilinghuis” actief en het aantal stijgt snel. Geïnteresseerd? Neem 

contact met ons op en wij leveren binnen 7 werkdagen geheel gratis en zonder verdere 

verplichtingen uw “Eigen veilinghuis”.

* Plaatsen van een veiling voor € 50,- kan tot 1 november 2010.

 maakt potentiële kopers 

Online veilen via 

“Eigen veilinghuis” 

succesvol!

Tel. 0413-785220 of 06-33711195 of 06-33866987

PREMIUM PARTNER PREMIUM PARTNER PREMIUM PARTNER

€ 50,-verplichtingen uw 

Van € 249,- voor *
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Leidseveer 30 - Postbus 2244 - 3500 GE Utrecht
Telefoon 030-755 2000 - Fax 030-755 2020 - www.rnhb.nl - info@rnhb.nl

Het 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
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