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No Nonsense

T

Al jaar en dag proberen stakeholders in de woningmarkt draagvlak bij de politiek te
creëren voor een integrale aanpak van de woningmarkt. Zo ook VBO Makelaar die
de gapende kloof tussen de huur- en koopmarkt en doorstroming op die koopmarkt
al heel lang voor het politieke voetlicht brengt. Onder het motto ‘beter naar
oplossingen zoeken dan vermijden’, moeten controversiële onderwerpen daarbij niet
worden geschuwd.

Controversieel of niet controversieel?
Controversiële onderwerpen zijn volgens Van
Dale: ‘betwistbare en tegenspraak oproepende
onderwerpen waarover grote meningsverschillen bestaan’. Het kabinet Balkenende IV vond
hervormingen voor de woningmarkt te controversieel en liet in het coalitieakkoord vastleggen
dat er voor die hervormingen geen voorbereidingen in denken en doen getroffen zouden worden. Toen kwam de crisis. Het kabinet nam diverse crisismaatregelen. Daarnaast werden 20
ambtelijke werkgroepen geformeerd om met
bezuinigingsvoorstellen te komen. De ambtelijke werkgroep Wonen kreeg de opdracht mee om
voor de komende vijf jaar 2,5 miljard aan bezuinigingsvoorstellen voor de woningmarkt te
formuleren. De woningmarkt was opeens niet
meer controversieel.
Inmiddels is het kabinet demissionair en zijn
voor juni verkiezingen uitgeschreven. Dat betekent dat een groot aantal onderwerpen niet
meer behandeld zal worden door dit demissionaire kabinet. Deze onderwerpen worden zogenaamd ‘controversieel’ verklaard en doorgeschoven naar een nieuw kabinet. Zo is de Wet Koop
Onroerende Zaken ‘controversieel’ verklaard. Een
goede zaak want als er iets controversieel is dan
is het wel het evaluatierapport Wet Koop Onroerende Zaken met de conclusie ‘dat de bedenktijd
van drie dagen bij de koop van een woning niet
voldoet’. Terwijl het VEH onderzoek 2009 nog
aangaf dat er in de praktijk nauwelijks problemen zijn. In het evaluatierapport wordt als oplossing ‘het verplicht inschakelen van de notaris
bij het opstellen van het koopcontract’ aangedragen. Een buitengewoon controversiële conclusie die volledig voorbijgaat aan het recht van
de consument om zelf een keuze te maken. Het
‘controversieel’ verklaren van dit onderwerp
heeft echter een voordeel; meer tijd om de politiek te overtuigen van ons standpunt en medestanders te mobiliseren.

Ook het advies van de werkgroep Wonen dat
medio april zal uitkomen wordt niet meer behandeld. Daarvoor is het te controversieel. Maar
de conclusies van dit onderzoek worden zeker
verwerkt in de diverse verkiezingsprogramma’s.
Volgens VBO Makelaar moet er gezocht worden
naar een gezond grondprijsbeleid, een betere afstemming van vraag en aanbod, betaalbaarheid,
een duurzame oplossing en invulling van de binnenstedelijke woningproblematiek en een minder vraagondersteunend beleid richting huurmarkt waarbij aan wonen gerelateerde
belastingen en effectieve subsidiestromen beter
op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast moet de politiek zich afvragen of het een zoektocht wordt
naar geld of hervormingen; want hervormingen
kosten in eerste instantie wellicht geld maar leveren op de langere termijn geld op.
Timing is bij hervorming cruciaal. Abrupte wijzigingen kunnen de markt ernstig verstoren. Een
stapsgewijze hervorming is uitermate belangrijk voor verder herstel van het vertrouwen van
de woonconsument. Wat volgens VBO Makelaar
een eerste stap in de goede richting is? De Koopsubsidie en de verhoging van de NHG-grens
verlengen, de banken stimuleren om te komen
met de woonlastenfaciliteit en de overdrachtsbelasting meenemen in de heroverweging. VBO
Makelaar heeft dus duidelijk voor ogen hoe de
problematiek op de woningmarkt integraal,
structureel én zonder het broze herstel te verstoren, moet worden aangepakt. Daarom biedt
VBO Makelaar haar advies omtrent deze aanpak
aan het demissionaire kabinet en politieke partijen aan.
Ed Hamming
Voorzitter VBO Makelaar
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Subsidiestromen houd
doorstroming tegen

W

De Nederlandse woningmarkt werkt verre van perfect. Dat heeft niet alleen te maken
met het grillige karakter van vraag en aanbod. Voor een groot deel is de gebrekkige
werking toe te schrijven aan het ingrijpen van de overheid. Van sommige ingrepen,
en dan met name de subsidie-instrumenten, staat het nut ter discussie. Moet de
huursector op dezelfde wijze ondersteund blijven? Waar komt de kloof tussen koop
en huur vandaan? Is die ook toe te schrijven aan ondoelmatige subsidiestromen?
Die vragen kunnen nog wel worden beantwoord. Veel lastiger wordt straks de vraag
voor een nieuw kabinet: wat kun je eraan doen?

In een markt waar vraag en aanbod
kunstmatig tot stand komen, is de dynamiek ver te zoeken. Kopers of huurders
willen wel doorstromen, maar kunnen
niet. Of ze kunnen wel, maar willen niet.
Ook in de jaren waarin de economie
goed draaide, zorgden diverse bottlenecks voor een stuwmeer van aarzelende
huurders en kopers. Subsidiestromen,
fiscale voorzieningen en andere ingrepen
van overheidszijde, zoals belastingen,
werken op den duur eerder belemmerend dan stimulerend. In de koopsector is
er de overdrachtsbelasting, die de verhuislust remt. In de sociale sector zet de
huurprijsregulering, inclusief huurtoeslag en de op basis van ‘woonpunten’

‘Voor iets meer kwaliteit moet veel meer
worden betaald. Dit is ook de reden dat
er in Nederland nauwelijks een particuliere huursector bestaat, respectievelijk
een huursector voor de duurdere segmenten’, schreef zij toen in haar woningmarktvisie. Haar plan om 25% van de sociale huurwoningen over te hevelen naar
de vrije sector met marktconforme huren, sneuvelde bij de val van het kabinet
Balkenende II.
De analyse van Dekker staat nog steeds
overeind. Het Centraal Fonds voor de
Volkshuisvesting (CFV) constateert ‘een
groeiende consensus’ om de subsidiekluwen te ontwarren. Men wil toe naar het

Tommel: “Particuliere huurmarkt moet liberaliseren”
vastgestelde prijsplafonds, de markt op
slot. En tussen beide sectoren gaapt een
bijna onoverbrugbare kloof, waar alleen
jongeren met goede banen nog overheen springen.
Voormalig minister Sybilla Dekker van
VROM ondernam in 2006 als eerste een
poging om de haperende machine beter
te laten draaien.

6

‘op termijn beëindigen van generieke,
vraagondersteunende subsidiëring’.
Kappen dus met de subsidies in de koopsector en marktconforme huren invoeren
in de sociale sector. ‘Als de fiscale bevoordeling in de koopsector verdwijnt, ligt
het in de rede te verwachten dat het
huurniveau marktconform wordt. Dit impliceert op langere termijn vermoedelijk
een fundamentele verandering van de
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V.l.n.r.: de heer drs. P.E. Hamming, prof. dr. P.J. Boelhouwer en de heer drs. D.J.K. Tommel

positie van corporaties’, schrijft het CFV
in haar jaarverslag.

Aanvalsplan
Zodra de plannen concretere vormen
aannemen, lopen de meningen echter
uiteen. Zo stelde EIB-directeur Taco van
Hoek eind 2008 voor om huurders, die
door hun gestegen inkomen geen recht
meer hebben op huurtoeslag, voor de
keuze te plaatsen: of zij kopen de woning
of zij aanvaarden een marktconforme
huur. Van de miljarden die dat in de loop
der jaren aan contante waarde zou opleveren, kan het grootste deel weer terugvloeien in de publieke sector. Door corporatiewoningen vervolgens alleen te
verhuren aan mensen die recht hebben
op huurtoeslag, zal de sociale sector uiteindelijk krimpen van 2,4 naar 1,7 miljoen
woningen. Dat is een daling van nu 32%
naar 25% van het totaal aantal woningen. Door de inkomensgrens te leggen
bij de huurtoeslaggrens zou ongeveer
40% van alle huurders tot ‘scheefwoner’
worden bestempeld. Deze brutogrens
lag in 2006 op 25.000 euro, maar ligt inmiddels op 33.000 euro.
Het CPB berekende dat de huren van sociale woningen gemiddeld zo’n 50% lager liggen dan marktconforme huren. Dit
verschil is in hun visie gelijk te stellen
aan een ‘impliciete subsidie’ van 14,5 miljard euro. Dat is ongeveer het bedrag dat
als baten door de staat wordt misgelopen via de hypotheekrenteaftrek.‘Slechts

6,75 miljard euro hiervan komt terecht bij
diegenen voor wie het daadwerkelijk bedoeld is: huurders met een laag inkomen.
Meer dan de helft – 7,75 miljard euro –
komt terecht bij huurders met een midden of hoog inkomen’, schrijft het CPB.
Aan huurtoeslag ontvangen de huurders
overigens ‘slechts’ 1,8 miljard euro.
Voor de marktwaarde gaat het CPB uit
van de WOZ-waarde. Hoewel concrete
aanbevelingen ontbreken, schetst het
CPB wel een perspectief van een geliberaliseerde markt. ‘Zonder woninghuur-

beleid zouden de problemen met wachtlijsten, scheefwonen en een gebrek aan
doorstroming niet aan de orde zijn en
zou iedereen kunnen wonen zoals hij wil.
De huren zouden dan echter bijna twee
maal zo hoog zijn als nu’, stelt het CPB.
“Wonderlijk”, vindt Peter Boelhouwer, die
behalve directeur van het onderzoeksinstituut OTB van de TU-Delft ook lid is van
de VROM-raad. “Het CPB veronderstelt
een marktvraag, die er in werkelijkheid
niet is. De berekeningen kloppen alle-

Verhuiswens lager door subsidie
Hoogleraar Johan Conijn van de Amsterdam School of Real Estate berekende in zijn studie naar de kloof
tussen koop en huur welk effect de
impliciete subsidiestromen hebben
op de verhuiswensen. De subsidie
demotiveert de huurder te verhuizen, er is meer sprake van een verhuisboete. Met iedere duizend euro
aan subsidie neemt de kans dat de
huurder binnen twee jaar gaat verhuizen met ruim 1,3% af. Bij een landelijk gemiddelde subsidie van 3000
euro betekent dit dat de kans dat
huurders verhuizen navenant afneemt.

Effect impliciete subsidie op verhuiswens
Effect subsidie (%)
Groningen

-2,33

Friesland

-2,44

Drenthe

-3,03

Overijssel

-3,78

Flevoland

-2,97

Gelderland

-5,05

Utrecht

-5,46

Noord-Holland

-6,08

Zuid-Holland

-3,85

Zeeland

-2,55

Noord-Brabant

-5,19

Limburg

-3,36

Nederland

-4,51

Bron: De dubbele kloof tussen koop en huur, door Frans Schilder en Johan Conijn

|

VA STG O E D A DV I S E U R

7

maal, maar met de werkelijkheid heeft
dat niets te maken. In feite zegt het CPB:
we gaan uit van vraag en aanbod en dat
betekent dat mensen vrijwillig de helft
van hun inkomen aan huur gaan uitgeven. Nou, vergeet dat maar. Dat kan alleen door de huurverhoging weer weg te
subsidiëren. Maar dan is het geen markthuur meer.”
Ex-minister Eberhard van der Laan
schoof de CPB-visie vorig jaar terzijde
met het argument dat er een miljoen
huishoudens zijn met een inkomen onder de voormalige ziekenfondsgrens, die
geen huurtoeslag ontvangen. Hun gemiddelde netto huurquote – dat is het
deel van het netto inkomen dat aan huur
wordt besteed – wijkt nauwelijks af van
die van ontvangers van huurtoeslag (beide ca. 25%). ‘Deze huishoudens kunnen

Hamming: “Net boven de grens van 650 euro
is er nauwelijks aanbod”

dan ook in redelijkheid niet als scheefwoners worden aangemerkt’, schreef hij
in december in een brief aan de Tweede
Kamer.

Op zoek naar oplossingen
Inkomstenbron corporaties
De corporaties zullen de komende
jaren waarschijnlijk zo’n 19.000
huurwoningen per jaar blijven verkopen. Bij een gemiddelde verkoopprijs van 140.000 euro, levert dat
jaarlijks 2,6 miljard op. Deze inkomstenpost groeit naar 2,9 miljard in
2015. De gemiddelde verkoopprijs
per woning zal dan ongeveer
155.000 euro bedragen.
Dit blijkt uit een onderzoek van ABF
Research in opdracht van het Waarborgfonds Sociale Woningen. Na
2015 loopt deze inkomstenbron volgens de onderzoekers echter terug
tot niet meer dan 16.000 corporatiewoningen.

8

Maar wat moet er dan gebeuren om de
doorstroming – en daarmee ook de verhuisbewegingen in de huur- en daarmee
ook in de koopsector – toch op gang te
brengen? De VROM-raad zet in op een
mix met meerdere varianten: het afbouwen van de overdrachtsbelasting en de
hypotheekrenteaftrek, al dan niet in
combinatie met de verhoging van het eigenwoningforfait. Voor de huursector
kiest de VROM-raad voor een koppeling
van de huren aan de loonstijging. Het
woningwaarderingssysteem (de woonpunten die maatgevend zijn voor de
maximale huurprijs) zou tegelijkertijd zo
moeten worden aangepast, dat naast
objectieve kenmerken (vierkante meters,
bad of douche, toiletkraantjes, etc) ook
de locatie, de regio, de woonomgeving en
de energiekenmerken gaan meetellen.
Boelhouwer vindt ook de WOZ-waarde

aanvaardbaar als meetlat voor het bepalen van het huurniveau. “Dat ligt dichtbij
het VROM-raadadvies om de huurprijs
veel meer marktconform te maken. Het
puntenstelsel zou kunnen worden vervangen door de WOZ-waarde. Maar nadeel is dat die niet zo nauwkeurig is.”
Maar dan moet dat kwaliteitsaanbod er
wel zijn, vindt VBO-voorzitter Ed Hamming.“Het heeft alleen zin om de huur te
relateren aan de werkelijke marktwaarde
van de woning – eventueel via de WOZwaarde –, als er in het hogere segment
ook daadwerkelijk een huuraanbod aanwezig is. Maar net boven de grens van
650 euro is er nauwelijks aanbod. En als
er al aanbod is dat buiten de corporatiesfeer ligt, dan is dat vrij duur. Doorstroming vindt daardoor dus niet plaats met
als gevolg dat vooral jongeren zeggen:
dan ga ik liever kopen.”
Dick Tommel, voorzitter van de vereniging Vastgoedbelang en voormalig D66
staatssecretaris in het eerste paarse kabinet Kok, vindt het daarom tijd dat de
particuliere verhuurders worden bevrijd
van het juk van de huurprijsregulering.
“Particuliere huurwoningen – en dan
maakt het niet uit of ze eigendom zijn
van pensioenfondsen of van particulieren – zouden allemaal geliberaliseerd
moeten worden. Dat hoeft niet in één
keer. Je zou dat beleid geleidelijk vorm
kunnen gaan geven, bijvoorbeeld door
elk jaar een zeker percentage los te laten.
Er ontstaat dan een echte geliberaliseerde huursector, met meer duurdere huurwoningen die goed aansluiten op de
vraag. We zullen de maatschappelijke
werkelijkheid moeten aanvaarden dat
een woning in Oost-Groningen minder
waard is dan een woning in Amsterdam.
Dan is het ook niet onlogisch dat de huur
daar ook lager is. Dat zal in de Randstad
leiden tot de bouw van huurwoningen
waar wel rendement op kan worden gemaakt en waar ook vraag naar bestaat.”

Weinig rendement
Volgens Tommel hebben investeerders
op dit moment weinig in de particuliere
sector te zoeken. “Met rendementen van
1% en 3% kun je je geld net zo goed op de
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bank zetten. Dat is jammer, want meer
investeringen betekent ook meer concurrentie en een betere kwaliteit. Het opvallende is dat particulieren wel grootschalig investeren in garageboxen, winkels,
sporthallen en opslaghallen, maar niet in
huurwoningen. Dat zouden ze wel doen,
als er rendement wordt verwacht.”
Voor welk beleid een nieuw kabinet ook
zal gaan kiezen, voor Hamming staat
voorop dat de effecten van elke stap
goed moeten worden geëvalueerd, alvorens er een nieuwe stap wordt gezet.
“Het is van groot belang dat de consument zo min mogelijk nadeel ondervindt
van de aanpassingen in de huur- en
koopmarkt. Het wonen mag niet plotseling veel duurder worden.”
Boelhouwer, Tommel en Hamming zijn
het met elkaar eens dat de door Brussel
opgelegde afbakening van de sociale
huursector te krap is. Als het aan de Europese Commissie ligt, wordt de toegang
beperkt tot huishoudens met een bruto
inkomen tot de huurtoeslaggrens van
33.000 euro. Dat zou betekenen dat iedereen met een netto maandinkomen
van iets boven de 1.700 euro een huur van
meer dan 648 euro moet gaan betalen.

Overzicht subsidies sociale huurwoningen
Voor de bouw van sociale huurwoningen kunnen de corporaties een beroep
doen op verschillende subsidies.

• Via het Investeringsfonds voor
Stedelijke Vernieuwing (ISV). Het
budget voor 2010 is 1,2 miljard euro.

• Het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW). Corporaties
kunnen uit dit fonds tegen lage
rente lenen. Door de borgstelling
kunnen de corporaties een lagere
huur vragen. Bij een woning die
normaal 390 euro per maand zou
opbrengen, scheelt dit ongeveer 25
euro per huurwoning.

“Die 33.000 euro is de oude ziekenfondsgrens, maar die ligt inmiddels al op
38.000 à 39.000. Daarmee kunnen huurders niet de vrije markt opgaan. En kopen is voor die groep ook geen optie”,
vindt Boelhouwer. Hamming: “Als huur-

ders dat überhaupt al kunnen betalen,
vallen die mensen toch tussen wal en
schip omdat er te weinig aanbod is.”
Minister Van der Laan verklaarde in december dat de corporaties met de regels
wel uit de voeten kunnen. Tommel is
daar niet gerust op. “Ik denkt dat de gevolgen behoorlijk dramatisch zullen zijn.
De nieuwe minister zal echt naar Brussel
terug moeten gaan.”

• Veel gemeenten berekenen aan
corporaties een lagere grondprijs
dan aan projectontwikkelaars. In
Amsterdam bedraagt deze subsidie
45.000 euro per woning.
Amsterdamse corporaties nemen
daarmee een koppositie in. De
totale subsidie bedraagt in
Amsterdam ongeveer 100.000 euro
per woning.

• Corporaties maken vaak gebruik
van ‘kruissubsidies’. In een project
worden vrije sectorwoningen
verkocht of tegen een hoge huur
verhuurd. De extra winst wordt
omgezet in lagere huren voor de
sociale woningen in hetzelfde
project. Deze subsidie bedraagt per
woning gemiddeld 78.000 euro.

Diezelfde nieuwe minister zal waarschijnlijk wel eerst even bellen met voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal-Economische Raad (SER). Is er al
overeenstemming over het concept-advies over de hervorming van de woningmarkt? Lag er al niet in februari een concept? Hamming vermoedt dat de SER het
rapport niet meteen openbaar zal maken. “Er is ook nog een ambtelijke werkgroep Wonen actief die zich in het tweede kwartaal zal gaan uitspreken. Ook zal
de SER graag willen weten hoe het kabinet er zelf over denkt. Want als er een
breed gedragen advies komt, kan de regering daar bijna niet omheen.”
Tekst: Robert van Til
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BEDRIJFSMATIG VASTGOED

Tot enkele jaren geleden kwam het onderwerp ‘servicekosten’ nauwelijks aan
de orde als het ging om de keuze van een bedrijfspand. Het was de tijd van het
‘hoofd huishoudelijke dienst’, de man of vrouw die weliswaar de kosten van de
huisvesting in de gaten hield, maar niet aan tafel zat met de makelaar/taxateur
als het ging om de keuze van een nieuwe locatie.

En hoe staat het met de servicekosten?
De tijden zijn veranderd: het ‘hoofd huishoudelijke dienst’ is vervangen door de facility manager, een vaak goed opgeleide functionaris die het naadje van de kous wil
weten als de servicekosten van een gebouw
ter sprake komen. De makelaar zal dus antwoord moeten geven op vragen als ‘Wat
kost een werkplek in dit gebouw?’, ‘Wat is
de energieprestatie van het pand?’ en – daarmee samenhangend – ‘Wat is er gedaan (of
wat kan er worden gedaan) om die kosten
zoveel mogelijk te verlagen?’
De kosten voor huisvesting zijn, na de personeelskosten en de uitgaven voor ICT, de
grootste kostenpost voor organisaties. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat die organisaties zeker in deze economisch zware tijden kritisch gaan kijken naar die kosten voor
huisvesting. De servicekosten die door de
verhuurders aan hun huurders worden
doorbelast, vormen bijna 20% van de totale
huisvestingslasten, zoals blijkt uit de Oscar
(Office Server Charge Analysis Report) van
vastgoedadviseur Jones Lang Lasalle (februari 2010). In het onderzoek zijn de servicekosten van 52 gebouwen in de jaren
2004 tot 2008 geanalyseerd. De huurders
willen steeds vaker precies weten hoe de
servicekosten zijn opgebouwd. Immers: alleen als ze dat inzicht hebben, kunnen ze
bepalen of – en hoeveel – er te besparen
valt.

Energiekosten
De grootste winst (het zal u niet verbazen)
is te behalen bij de energiekosten. Eenvoudigweg omdat bijna de helft van de servicekosten bestaat uit de bedragen die de ondernemer betaalt voor elektra en
verwarming. En die energiekosten zijn de afgelopen jaren dan ook nog eens sterk gestegen. Dat geldt in iets mindere mate voor de
kosten voor schoonmaak en voor de uitvoe-

ring van onderhoud aan mechanische en
elektrische installaties.
Omdat het energiegebruik in veel gevallen
samenhangt met de eigenschappen van het
gebouw, vormen deze kosten steeds vaker
een argument om een gebouw wél of juist
níet te huren of te kopen. Dan rijst al snel de
vraag: welk gebouw is het voordeligst als
het gaat om de servicekosten? Op die vraag
is geen eenduidig antwoord te geven: kleinere gebouwen hebben vaak relatief hogere
servicekosten (minder schaalvoordeel),
maar in grote gebouwen wordt meer betaald voor elektriciteit, bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van liften. Duidelijk is
wel dat de hoogste gebouwen ook de hoogste servicekosten hebben, en datzelfde geldt
voor nieuwe gebouwen. Die laatste beschikken over hoogwaardige installaties, en dat
drijft de prijs op. Maar: gebouwen van vóór
1990 hebben weer veel meer kosten voor
verwarming.
Verhuurder en huurder kunnen beiden invloed uitoefenen op die energiekosten: door
het nemen van – vaak eenvoudige – maatregelen als isolatie en de aanschaf van een
nieuwe, energiezuinige verwarmingsketel.
Wie echt werk maakt van energiebesparing,
kan besparingen realiseren van meer dan
50%, vergeleken met een conventioneel gebouw.
Huurders én eigenaars willen waar voor hun
geld. Makelaars in bedrijfsmatig vastgoed
zullen dan ook steeds vaker antwoord moeten geven op de vraag: ‘Hoe energiezuinig is
dit gebouw?’ Op die vraag moeten ze dus
terdege voorbereid zijn.

Ing. Siep Roelfzema,
voorzitter sectie Bedrijfsmatig Vastgoed
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Kopers hebben nog sterke positie
op Nederlandse woningmarkt
Kopers hebben het nog steeds voor het zeggen op de huizenmarkt, blijkt uit een analyse van ING. De markt wordt gedomineerd door goedkopere woningen, maar de prijsdaling vlakt
wel af. ING verwacht dat het aantal verkopen in de loop van
2010 weer aantrekt. De huizenprijzen zullen mede hierdoor in
de tweede helft van dit jaar stabiliseren en in 2011 weer met
1,5% stijgen. Het afgelopen halfjaar zijn woningen 1,5% goedkoper geworden, tegen 4% het halfjaar ervoor. De daling vlakt dus
af, maar is vooralsnog niet voorbij.
Starters op de woningmarkt
Het economisch bureau van ING verwacht dat de prijzen in de
eerste helft van 2010 gemiddeld nog zullen dalen. In het tweede halfjaar van 2010 zal een stabilisatie optreden. Voor geheel
2010 wordt gerekend op een prijsdaling van 1%. Voor 2011 verwacht de bank weer stijgende huizenprijzen (+1,5%).
Dossier Huizenmarkt
Voor huurders ontwikkelt de betaalbaarheid zich minder gunstig dan voor starters op de woningmarkt. De huren zullen per
1 juli 2010 gemiddeld met zo'n 1,5% worden verhoogd. Voor
koophuizen geldt dat deze rond die tijd circa 2% goedkoper zullen zijn dan een jaar eerder. De overstap van een huurwoning
naar een eigen huis is daarmee aantrekkelijker. Dat is een van
de redenen dat het aantal huizenverkopen weer zal aantrekken.
Bron: fd.nl

FGH Vastgoedbericht 2010:
‘Focus op een nieuwe realiteit’
‘De vastgoedsector moet onder ogen zien dat de trendmatige
groei zoals we die lang gekend hebben, niet meer bestaat. De
vastgoedmarkt is onherroepelijk veranderd en de vastgoedpartijen zullen daar een nieuwe weg in moeten vinden. Voor FGH
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Bank zijn de kwaliteit van het vastgoed en de onderliggende
waarde van de stenen nog steeds leidend. De tijden van ongebreidelde kredietverstrekking zijn echter voorbij. In de nieuwe
realiteit is dat simpelweg niet verantwoord.’ Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het FGH Vastgoedbericht 2010.
Zoals zoveel sectoren zijn ook de bouw en vastgoedsector door
de recessie hard geraakt. Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen daalt, evenals de verkoopprijzen. De afname van het
aantal nieuwbouwwoningen is volgens FGH Bank grotendeels
een tijdelijk effect. De behoefte in de markt blijft.
Dit ligt anders voor de utiliteitsbouw. De hoeveelheid kantoren,
bedrijfsruimten en zelfs winkels lijkt in absolute termen zijn
piek te hebben bereikt. De verzadiging van deze markten vertaalt zich in een toename van de leegstand. Een hoge leegstand
leidt in combinatie met de matige economische conjunctuur
tot een forse afname van de nieuwbouwproductie. De consequentie is dat de nieuwbouwmarkt in de meeste segmenten
ook op de langere termijn relatief laag zal blijven. Dit zorgt voor
een toenemende concurrentie en meer druk op de sector. Meer
dan ooit wordt een beroep gedaan op ondernemerschap.
Markt omarmt duurzaamheid
Vastgoedontwikkelaars zullen in een verzadigde nieuwbouwmarkt op zoek moeten gaan naar producten die onderscheidend zijn, zeker ten opzichte van de bestaande voorraad. Duurzaamheid is nu een criterium dat nog onderscheidend is, maar
uiteindelijk zal het de norm worden. Om het onderscheidend
vermogen te kunnen benutten, is snel handelen daarom vereist. De eindgebruiker speelt daar ook een belangrijke rol in.
Deze zal steeds vaker verwachten dat nieuwbouw duurzaam
tot stand komt. Meer dan ooit zal de nieuwbouwsector daarom
worden uitgedaagd haar innovatieve vermogen aan te spreken.
Houvast beleggers keert langzaam terug
De waarde van de portefeuille is voor de meeste beleggers als
gevolg van afschrijvingen fors gedaald. Dat zorgt ervoor dat beleggers terugkeren naar bestaande, vertrouwde markten. Ook
groeit de vraag naar liquide investeringsvormen, zeker bij institutionele beleggers.
De inbreng van eigen vermogen wordt teruggebracht naar voor
de markt gezondere proporties. Onder andere doordat banken
naar verwachting grotere buffers zullen moeten aanhouden en
daardoor beperkt zullen zijn in groeimogelijkheden. Dit resulteert in een beperkte ruimte in kredietverlening bij banken. Bovendien speelt de gedaalde vastgoedwaarde een rol, omdat
daardoor de ruimte om relatief hoge kredieten te verstrekken
nauwelijks meer aanwezig is. Uiteindelijk levert dit wel een investeringsniveau op dat voldoet aan een verantwoord risicoprofiel. Sinds het derde kwartaal van 2009 stabiliseren de aanvangsrendementen in het courante deel van de markt. Een
verdere daling voor dit marktsegment is op basis van de huidige marktkennis niet te verwachten. Dat maakt het voor beleggers weer interessant om tot aankopen over te gaan.
Automatismen bestaan niet in vastgoed
Volgens FGH Bank is de belangrijkste les voor de vastgoedsec-
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tor dat automatismen in het vastgoed niet bestaan. De sector
heeft de afgelopen jaren teveel vertrouwd op eerder behaalde
resultaten, en zich onvoldoende gericht op de opgave die er
komt. Investeren vraagt echter in de eerste plaats om een toekomstvisie. Waarbij het creëren van een eigen speelveld en eigen uitgangspunten van ondernemen essentieel zijn. “Daarom
zullen vastgoedpartijen scherp moeten focussen. Op de markt,
het product en vooral op de toevoegde waarde die zij hun klanten kunnen en weten te leveren”, aldus Peter Keur, directievoorzitter FGH Bank. “De sector moet helder in het vizier krijgen
waar de eigen meerwaarde ligt, en hoe aan die meerwaarde
vorm en inhoud kan worden gegeven. Dat vergt een andere
aanpak en een andere focus dan voorheen.”
Bron: FGH Bank

Een op drie starters koopt een
woning
Steeds meer toetreders op de woningmarkt kopen meteen een
huis of appartement. De afgelopen jaren deed één op de drie
starters dat. In de periode van 2004 tot en met 2006 was dat
nog één op vier.
Dat blijkt uit het driejaarlijkse grote ‘Woononderzoek’ van het
Centraal Bureau voor de Statistiek. Aan het onderzoek over
2009 deden 78.000 mensen mee.
Vergeleken met het vorige onderzoek blijkt het aantal starters
dat meteen een woning of appartement koopt dus flink te zijn
toegenomen. Dat resultaat weerspreekt dat het vanwege de
hoge woningprijzen voor starters vrijwel onmogelijk zou zijn
een huis te kopen. De overige toetreders op de woningmarkt
beginnen met het huren van een woning.
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de relatieve kosten van het
wonen de afgelopen jaren niet veel zijn veranderd. Dat geldt
zowel voor de huur- als koopsector. De totale kosten van het
wonen uitgedrukt in het besteedbaar inkomen steeg in de
huursector van 36% in 2006 tot 37%. Voor koopwoningen was
er een plus van 25 naar 26%.
Kopen en huren
Opvallend is dat de verschillen tussen de groepen mensen die
huren en kopen verder zijn toegenomen. Uit de cijfers blijkt
overduidelijk dat het kopen van een huis is voorbestemd voor
groepen met hogere inkomens. Zo was het gemiddeld netto gezinsinkomen van huurders in 2009 23.200 euro. Bij de kopers
was dat 43.300 euro. Bovendien is het de laatste drie jaar bij kopers duidelijk sneller gegroeid, met 18% vergeleken met 13%.
Door die grote inkomensverschillen wegen de hogere woonuitgaven bij kopers minder zwaar door in het inkomen dan de wat
lagere kosten van huurders. Gemiddeld kwamen de totale
woonuitgaven van een huurder vorig jaar op 600 euro per
maand, vergeleken met 810 euro voor een koper.
Bron: fd.nl

Achter de Voorkant
De Piramides, Amsterdam
Sinds 2007 staat op het noordelijk deel van het
Marcanti-eiland het markante gebouwencomplex de Piramides. Het uit rode baksteen opgetrokken bouwwerk bestaat uit twee in elkaar geschoven driehoekige torens die samen het
aanzien van twee piramides geven. Met deze
driehoekige vorm verwijst het bouwwerk naar de
contouren van het eiland. De twee piramides vormen een aaneengesloten bouwwerk tot de 11de
etage, waarna het gebouw zich opsplitst in twee
aparte torens. Elke piramide heeft zijn eigen lift
en trappenhuis. De getrapte zijkanten bieden
plaats aan de terrassen en zijn een verwijzing
naar de trapgevels van sommige 17 e eeuwse huizen in de binnenstad.
Het gebouwencomplex bevat 82 luxeuze appartementen met een fietsenstalling in de onderbouw op de begane grond. Daar bevinden zich
ook een crèche en een galerie. Praktisch effect van
deze brede onderlaag is de geluiddempende werking. De appartementen bevatten twee tot vier
kamers en hebben een woonoppervlak van 66 tot
circa 133 m2.
Aan de achterkant van het gebouw bevindt zich
een verhoogd openbaar plein dat net als de piramides uit rode baksteen bestaat. De halfverdiepte ruimte onder dit plein is benut voor een parkeergarage voor kaarthouders.
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DAG Rapport geeft ob
informatie over grond

W

De agrarisch makelaars van VBO Makelaar hebben er een interessant instrument
bij om hun service aan de klant nog verder te verbeteren: het DAG Rapport geeft
objectieve, onafhankelijke informatie over de gezondheid en de kwaliteit van de
grond die van eigenaar gaat veranderen. Bert van Putte, adviseur van de sectie
Agrarisch Vastgoed verwacht dat het rapport met name zal worden gebruikt bij
bedrijfsverplaatsing en onteigeningszaken.

Transparant zaken doen wordt steeds
belangrijker voor makelaars en taxateurs. De koper wil zekerheid hebben
over het object dat hij wil aanschaffen,
en om die zekerheid te bereiken, moet hij
over voldoende relevante informatie beschikken. Voor een agrarisch makelaar
die bemiddelt bij de verkoop van grond,
betekent dat bijvoorbeeld dat hij/zij de
koper objectieve informatie moet kunnen geven over de kwaliteit en de bodemgezondheid van de grond.
Geert Staring weet dat als geen ander.
Hij is accountmanager bij NAK AGRO, dat
op een breed front actief is in het stimuleren van duurzaamheid. Het bedrijf
voert tal van analyses en inspecties uit
voor de agrarische sector, maar verricht
ook onafhankelijk onderzoek op diverse
terreinen. Bijvoorbeeld naar de oorzaken
van ziekten die de teelt kunnen bedreigen, én naar productkwaliteit. “Met een
DAG Rapport (Duurzame Agrarische
Grond) heeft de verkopende partij een
belangrijk waardedocument in handen”,
zegt Staring.“Het biedt alle betrokkenen
een waardevol instrument om tot een
verantwoorde beslissing te komen; of
het nu gaat om de aankoop van grond,
een businessplan, gewaskeuze of een financieringsbeslissing. In feite kun je niet
meer zonder zo’n objectief rapport. De
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ziektedruk in de grond neemt de laatste
tijd toe, bijvoorbeeld door te weinig
vruchtwisseling en door onkruidsoorten.
Soms komt een agrariër er pas na enkele
jaren achter dat hij grond heeft gekocht
die totaal ongeschikt is voor de gewassen die hij wil verbouwen, of dat de
grond sterk verziekt is. Dat zet het rendement ernstig onder druk. Zulke teleurstellingen kun je gemakkelijk voorkómen. Het is vaak helemaal niet erg als
grond niet geschikt is voor het verbouwen van bepaalde gewassen, maar dat
moet je dan wél weten. Een voorbeeld:
witrot in de grond maakt het telen van
uien vrijwel onmogelijk. Geen probleem
als je niet van plan bent om uien te telen, maar wél als je businessplan gebaseerd is op uienteelt. Agrariërs moeten
– en willen – daarom weten hoe duurzaam de grond is die ze (ver)kopen. Voor
de grondkwaliteit zijn twee factoren bepalend: de bodemgezondheid en de bodemeigenschappen. Metingen van die
bodemeigenschappen moeten worden
uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige.”

DAG Rapport
In het DAG Rapport wordt de feitelijke situatie van de kwaliteit van de grond door
zo’n deskundige weergegeven. De in-
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jectieve
kwaliteit
specteurs van NAK AGRO nemen monsters van de grond, en onderzoeken die
tot in detail op de aanwezigheid van virussen, aaltjes, bacteriën en schimmels.
Het onderzoek wordt gecombineerd met
een kavelspecifieke risicoanalyse.
Het rapport dat op die manier wordt
samengesteld, is interessant voor alle betrokken partijen. Voor de huidige grondgebruiker is het een waardevol document, dat inzicht geeft in de bodemkwaliteit en de bodemgezondheid
van de kavel. Voor de koper/huurder, ofwel de toekomstige gebruiker van de
grond, betekent het dat deze weet wat
hij/zij koopt of huurt, zodat onaangename verrassingen worden voorkomen. Het
rapport is daarnaast voor de makelaar/
taxateur in agrarische grond een belangrijk onderdeel van het taxatierapport: het
ontlast hem/haar van het doen van onderzoek en van het opvragen van informatie bij de betreffende autoriteiten. En
– last but not least – kredietverstrekkers
vragen in toenemende mate om een
technische onderbouwing. Zeker in deze
tijd van economische recessie zijn banken terughoudend als het gaat om kredietverstrekking. Een businessplan dient
gebaseerd te zijn op reële veronderstellingen, en een goed onderbouwd bodemkundig rapport levert die onderbouwing.
Daarmee geeft het ook invulling aan de
zorgplicht van de verkopende partij.
“De belangen zijn té groot om er lichtvaardig mee om te springen”, zegt Staring. “Net als bij een woning of bedrijfspand kan bij bouwgrond sprake zijn van
‘verborgen gebreken’. Elke makelaar/
taxateur wil het vertrouwen winnen van
zijn klant, en een verborgen gebrek doet
daar afbreuk aan. Dat moet dus worden
uitgesloten.”

Besmet
“Door intensieve teelt ontstaan steeds
meer van die gebreken. Veel boeren komen door de hoge grondprijs in de verleiding om te kiezen voor de hoogst renderende gewassen, en dat doet afbreuk
aan de duurzaamheid van de grond.
Lang niet alle agrariërs kunnen de discipline opbrengen om te kiezen voor
duurzaamheid.
Een voorbeeld van een plantenziekte is
bruinrot bij aardappelen. Een ramp voor
de boer, want ‘besmette’ partijen aardappelen moeten worden vernietigd. Maar
het gaat nog verder: gedurende drie jaar
wordt scherp toezicht gehouden op
‘waarschijnlijk besmette’ partijen, en op
de grond waar bruinrot is geconstateerd,
mag vijf jaar lang geen aardappelteelt
plaatsvinden. De eerste drie jaar moet de
grond braak liggen of kan er graan, maïs
of gras worden verbouwd. Bovendien
geldt er een beregeningsverbod voor bedrijven in de omgeving. Ga maar na wat
voor enorme financiële gevolgen dat
heeft voor de eigenaar van de grond.

Maar er liggen nog meer risico’s op de
loer. Overheidsverordeningen bijvoorbeeld, die de plannen van de agrariër
doorkruisen. Het is ook mogelijk dat er
met de grond niet veel aan de hand is,
maar dat deze in een ‘besmet verklaarde
cirkel’ ligt in verband met een Chitwoody-besmetting. Alle mogelijke ziekteproblemen kunnen worden voorkómen door bodemkundig en kavelspecifiek onderzoek. En als er sprake is van
gebreken, dan geeft het rapport ook inzicht in de kosten om de grond weer gezond te maken.”
Bert van Putte:“Het rapport zal zeker niet
verplicht worden gesteld, maar alle VBOmakelaars hebben de mogelijkheid om
het DAG Rapport te laten verzorgen.
Daarmee zijn we de eerste brancheorganisatie die haar leden de mogelijkheid
biedt om dit rapport, dat alle benodigde
informatie bevat, voor de klant te verzorgen. Ook in het kader van de certificering
is dat een interessante ontwikkeling.”
Tekst: Carola Peters
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COLUMN

BELASTINGZAKEN

`

Maakt u voor de verhuur van uw zakelijk vastgoed al sinds een aantal jaren
gebruik van dezelfde (standaard) huurovereenkomst? Heeft u het afgelopen
jaar nieuwe huurovereenkomsten gesloten? Dan is het onderstaande
interessant voor u.

Is uw (standaard) huurovereenkomst al aangepast?
Opteren voor btw-belaste verhuur
De verhuur van vastgoed vindt in beginsel vrijgesteld van btw plaats. Indien sprake is van de verhuur van een onroerende zaak aan een ondernemer, bestaat de mogelijkheid te kiezen voor
btw-belaste verhuur (‘opteren’). Het is bijvoorbeeld interessant om te opteren voor btw-belaste verhuur als u kosten met btw voor de verhuur
maakt, bijvoorbeeld bij kosten van aankoop of
verbouwing. Zonder optie kunt u de btw op deze
kosten niet terugvragen. Met een optie wel.
Met de huurder kan worden geopteerd voor
btw-belaste verhuur, indien de huurder een ondernemer is die het gehuurde gebruikt voor
prestaties, waarvoor hij tenminste 90% recht op
aftrek van voorbelasting heeft. Door het indienen van een apart verzoek bij de belastingdienst
of door te opteren voor belaste verhuur in de
huurovereenkomst, kan de huur worden uitgezonderd van de vrijstelling. Als de huurder niet
aan de 90%-eis voldoet, vindt de verhuur van
het pand vrijgesteld van btw plaats.

Intrekken goedkeuring Mededeling 45
In het verleden konden verhuurder en huurder
op grond van een goedkeuring (Mededeling 45)
ook in de huurovereenkomst overeenkomen dat
de huur btw-belast zou plaatsvinden. Zo werd
voorkomen dat vooraf met de belastingdienst
moest worden afgestemd dat de huur btw-belast zou plaatsvinden.
Met ingang van 1 januari 2009 is Mededeling 45
echter ingetrokken. Als na die datum een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten, kan dus
niet langer onder vermelding van Mededeling
45 en de bijbehorende voorwaarden worden geopteerd voor btw-belaste verhuur. Vanaf die datum is de mogelijkheid dat verhuurder en huurder in de huurovereenkomst opteren voor
btw-belaste verhuur, opgenomen in artikel 6a
van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting
1968. Om de huurovereenkomst op te stellen in
overeenstemming met wet- en regelgeving, is

het daarom belangrijk om na te gaan of u de
(standaard) huurovereenkomsten op dit gebied
al heeft aangepast.
Inhoudelijk is door de intrekking van Mededeling 45 geen wetswijziging beoogd. Partijen die
vanaf 2009 opteren voor btw-belaste verhuur,
met een beroep op toepassing van artikel 6a van
de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968,
moeten de volgende informatie nog altijd opnemen in de huurovereenkomst:
• Omschrijving van de onroerende zaak;
• Vermelding plaatselijke en kadastrale aanduiding;
• Datum aanvang boekjaar huurder;
• Een door de huurder ondertekende verklaring
waaruit blijkt dat de onroerende zaak wordt
gebruikt voor doeleinden, waarvoor een volledig of nagenoeg volledig (tenminste 90%)
recht op aftrek van voorbelasting bestaat, op
grond van artikel 15 van de Wet.
Het is belangrijk dat alle hiervoor genoemde
voorwaarden worden opgenomen in de huurovereenkomst, indien met de huurder wordt geopteerd voor btw-belaste verhuur. In de praktijk
blijkt dat de huurovereenkomst niet altijd aan
de vereisten voldoet om te opteren voor btw-belaste verhuur, omdat slechts één van de hiervoor
genoemde voorwaarden ontbreekt in de huurovereenkomst. Dit kan tot gevolg hebben dat de
fiscus de verhuur vanaf de datum van ingang
van de huur niet kwalificeert als btw-belaste
maar als vrijgestelde verhuur. Indien sprake is
van btw-vrijgestelde verhuur, komt de btw die
betrekking heeft op de aankoop of verbouwing
van de onroerende zaak niet voor aftrek in aanmerking.

mr. Hendy van Hoof
Real Estate Team – Indirect Tax
Ernst & Young Belastingadviseurs LLP
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ACTUEEL

Betere afstemming van vraag en aanbod door

De eenheidsworst

j

“Wij geloven erin dat mensen willen wonen bij mensen met wie ze iets hebben.”
Dat antwoordt Vestia-directeur Monique Nijenhuis, op de vraag waarom Vestia
zo nadrukkelijk inzet op thematische projecten. De VROM-raad komt tot dezelfde
conclusies. Eenheidsworst, dat moet de consument niet meer. Een gevarieerde
menukaart, graag!
In september 2009 gaf Vestia in Rotterdam Hoogvliet het startsein voor drie
vernieuwende woonprojecten: Veld van
Klanken, Hof van Heden en Stormvogel.
Het project Veld van Klanken bestaat uit
38 eengezinswoningen die speciaal gebouwd worden voor muzikanten. Alle
woningen staan rond een heuvel waarin
goed geïsoleerde oefenruimten zijn gemaakt. Zo heeft elke woning een eigen
muziekkamer. Het begrip ‘wonen met
gelijkgestemden’ krijgt hier dus een wel
zeer letterlijke betekenis. De woningen
in het project Hof van Heden richten zich
op mensen die op duurzame wijze willen
samenleven met hun buren. Elk van deze
woningen heeft een flinke eigen tuin en
iedere bewoner binnen het project kan
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zich uitleven op de gemeenschappelijke
binnentuin, waarin ook een ontmoetingsruimte is gebouwd. Monique Nijenhuis kan nog tal van soortgelijke voorbeelden noemen. “Het moge duidelijk
zijn dat Vestia van mening is, dat er vandaag de dag veel meer behoefte is aan
woningen en buurtjes die passen bij de
mensen die er wonen. Het begrip ‘thuisvoelen’ speelt voor ons een belangrijke
rol. Dat lukt niet in wijken die uitblinken
door eenvormigheid.”

Omslag
De woorden van de Hoogvlietse Vestiadirecteur liggen volledig in lijn met het
advies dat de VROM-raad eind 2009 uitbracht, onder de titel Wonen in ruimte en
tijd. In het rapport wordt een aantal belangrijke trends gesignaleerd. Zo zien de
schrijvers ‘een toenemende behoefte om
te wonen met gelijkgestemden, al dan
niet in privaat beheerde woondomeinen.
Het is te verwachten dat een toenemend
aantal mensen, groepen en partijen hun
verlangens en wensen vertaald wil zien
in een aantrekkelijke woning en woonomgeving en dat ze een veel sterkere invloed wil hebben op de realisatie daarvan.’ De VROM-raad constateert dat
kleinschalige projecten, gericht op een
bepaalde groep, het goed doen. Maar,
staat er in het advies te lezen:‘Dit vraagt
wel om een andere organisatie van het
bouwproces.’ En ook daarover kan Monique Nijenhuis meepraten: “Deze manier
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thematisch wonen

voorbij

van bouwen en aanpassen vergt inderdaad een andere manier van werken. Wij
werken veel met klankbordgroepen. Dan
signaleer je wat er leeft. Je moet veel bespreken. Veel aanpassen. Maar het resultaat is er dan ook naar. Zie ons project
Goudplevier, ook in Hoogvliet. Daar konden kopers hun huis helemaal naar wens
samenstellen, zoals je dat tegenwoordig
ook kunt als je een nieuwe auto koopt.
Dat levert een gevarieerd beeld op en het
verkoopt uitstekend.”

nen mensen bewust kiezen om in een
bepaalde flat te wonen, waardoor de onderlinge frictie sterk is teruggelopen. Ben
je een rustzoeker, dan ga je niet in een
flat tussen socializers zitten. Dat geeft
veel meer duidelijkheid. En dus minder
aanleiding tot ergernis.”

Meedenken
De VROM-raad verwacht dat bewoners
steeds meer invloed zullen willen uitoefenen op hun woning en hun leefomge-

“Vandaag de dag is er veel meer behoefte aan woningen
en buurtjes die passen bij de mensen die er wonen. Het
begrip ‘thuisvoelen’ speelt voor ons een belangrijke rol”,
aldus Nijenhuis
Vooruitgang
Vestia ziet dat thematisch wonen ook bij
huren goede diensten kan bewijzen. Monique Nijenhuis: “In Zoetermeer staan in
de wijk Palenstein een stuk of wat flats
bij elkaar. Er waren daar flink wat problemen doordat mensen elkaar in de weg
zaten. We hebben toen besloten om bewoners in te delen in vier categorieën: de
socializers, de zekerheidzoekers, de onafhankelijken en de rustzoekers. Daar hebben we de flats ook op ingedeeld. Bij de
toewijzing van woningen hanteren we
die indeling, zodat je per flat de populatie gaandeweg ziet veranderen. Nu kun-

ving. Projectontwikkelaars zien die ontwikkeling ook. Zo ontwikkelen Vestia en
Vestia's eigen projectontwikkelaar Ceres
in Den Haag momenteel een ecologisch
woonproject onder de naam Vormidabel.
Dit project wordt in nauwe samenspraak
met de toekomstige bewoners opgezet.
Deze kunnen tot in detail invloed uitoefenen op de uitwerking. Een tweede
voordeel van die werkwijze is, dat de bewoners elkaar al tijdens het planproces
leren kennen. Zo verstevigen ze de onderlinge band en weet ieder waar hij of
zij instapt. Elders in Den Haag zette de
gemeente zelfs een heuse Charettte op,

om te komen tot de ontwikkeling van de
duurzame wijk Erasmusveld. Een Charette is een workshopachtige sessie waarbij
externe experts zoals architecten, milieudeskundigen en beleidsmakers, maar
ook mogelijk toekomstige bewoners hun
ideeën mogen ventileren. Die input leidt
tot zinvolle aanvullingen. Zo blijkt er
steeds meer behoefte aan een soepele
mix van wonen, werken en recreëren binnen het project. Bewoners kunnen elkaar
dan helpen met kinderopvang. Er zijn gezamenlijke ruimtes voor ontspanning en
de gemeenschappelijke administratie.
Binnen de projecten zijn zo veel meer
functies te vinden dan het geval is in de
traditionele straten-met-rijtjeshuizen.

Crisis
Monique Nijenhuis ziet dat het beter inspelen op wensen, juist in tijden van recessie, van grote waarde is. “Als projectontwikkelaar denken wij uiteraard ook
mee over zaken als betaalbaarheid. Zo
bieden we in sommige projecten de mogelijkheid om bijvoorbeeld een aanbouw
pas na een aantal jaren te realiseren, als
de bewoners financieel weer wat lucht
hebben. Of we bieden hen de mogelijkheid om eerst te huren, waarna bewoners het later alsnog kunnen kopen. Ook
op die manier kun je het wonen geheel
op maat vormgeven. Zeker nu.”
Tekst: Henk de Kleine
Beeld: Vestia
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UIT DE RECHTSPRAAK

De vriend
die zich bed

W

De bedenktermijn is in de wet ingevoerd om de koper te beschermen tegen
ondoordachte beslissingen. De praktijk leert dat de bedenktermijn slechts zelden
tot juridische complicaties leidt. Uw collega Viseur is dan ook één van de weinige
makelaars die tegen een wat vreemd probleem opliep.

Makelaar Viseur had de opdracht gekregen om te bemiddelen bij de verkoop van
een nette eengezinswoning. De belangstelling voor deze woning was gedurende de eerste zes maanden niet om over
naar huis te schrijven. Toen, plotsklaps,
meldden zich in één week tijd meerdere
gegadigden. Viseur kon zijn geluk niet op
met een dergelijke luxe. Hij besloot als
eerste met het stel Corrie en Sjaak te onderhandelen. Sjaak kwam bij Viseur over
als een ‘vlotte gast’. Sjaak verhaalde in ieder geval met veel enthousiasme en
weidse gebaren over zijn vele zakelijke
activiteiten. Deze Sjaak leek van alle
markten thuis. Sjaak vertelde dat hij in
het verleden een behangwinkel had. Die
had hij met veel succes verkocht. Daarna
was hij overgestapt naar de IT-branche.
Ook dat had weer geleid tot zeer veel
aandacht. Na afronding van deze onderneming was Sjaak in de horeca beland en
exploiteerde hij een Tsjechisch specialiteitenrestaurant. Op dit moment stond
Sjaak aan de vooravond van een tijdelijke
missie bij het penitentiaire wezen. Corrie
zat onderwijl als een verliefd vogeltje
naar ‘haar’ Sjaak te staren en leek de hele
wereld in het algemeen en die van Sjaak
in het bijzonder prachtig te vinden. Kortom: Viseur had een goed gevoel bij deze
kopers.
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Hoezo ontbonden?
De verkoper vond het verslag van Viseur
over deze enthousiaste kopers niet zo belangrijk. Voor de verkoper gold maar één
ding, en dat was het definitieve afscheid
van zijn oude huis. Daar had Viseur alle
vertrouwen in. De koopakte werd ondertekend op dinsdagmiddag. So far so
good? Neen, u weet dat dit niet zo werkt
bij Viseur. Wat schetste immers de verbazing van Viseur: op vrijdagnamiddag
kwam een gehaaste Sjaak het kantoor
van Viseur binnenstormen. Hij vertelde
dat hij bij nader inzien toch maar van de
koop afwou. Hij beriep zich op de bedenktermijn. En Corrie? Nou, die zou met
de koop doorgaan.
Na dit gebeuren verstreek er een vijftal
weken. Corrie had geen beroep gedaan
op de ontbindende voorwaarde van nonfinanciering. Het werd de hoogste tijd
dat de woning werd afgenomen. Het
bleef echter angstvallig stil. Viseur informeerde bij Corrie. Deze bleek niet bekend te zijn met het feit dat Sjaak zich
van de overeenkomst had bevrijd. Sterker
nog: Sjaak had jegens Corrie te kennen
gegeven dat hij alles zou regelen en, nog
beter nieuws, dat dit ook daadwerkelijk
was gebeurd. De financiering zou geen
probleem zijn. Dat was het kennelijk wel,
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acht
want een afname was nog steeds niet in
zicht. Viseur stuurde een ingebrekestelling naar Sjaak en Corrie. Hij stelde daarbij dat beide partijen nog altijd aan de
overeenkomst gebonden waren en dat
zij de koopovereenkomst moesten uitvoeren.
Corrie vroeg aan Sjaak om tekst en uitleg. Sjaak, enthousiast als altijd, vertelde
dat hij een werkgeversverklaring had ‘geregeld’ voor Corrie en een financiering
had aangevraagd. Helaas had de bank informatie ingewonnen bij de opgegeven
werkgever en deze wist vanzelfsprekend
niets van een dienstverband van Corrie.
Het gevolg was te voorzien: Corrie werd
prompt op een zwarte lijst geplaatst en
een financiering kon zij wel op haar buik
schrijven.

Boete
De verkoper was allerminst ‘amused’. Hij
liet zowel Corrie als Sjaak dagvaarden.
Sjaak beriep zich op het feit dat hij binnen de bedenktermijn de overeenkomst
had ontbonden. Corrie stelde dat Sjaak
dat ook voor haar had gedaan. Tijdens de
terechtzitting bleek Sjaak met de noorderzon te zijn vertrokken. Corrie verscheen wel. Zij vertelde dat Sjaak een
spoor van vernieling had achter gelaten

in haar leven. Achteraf bleek dat al zijn
mooie verhalen over de vele successen
sterk overdreven waren. De behangwinkel was inderdaad na verloop van tijd
verkocht. Dat was echter niet door Sjaak
gebeurd maar door zijn curator, nadat
Sjaak vanwege enorme schulden failliet
was verklaard. Inderdaad had Sjaak zich
daarna op de IT-branche gestort. Reeds
na enkele weken had de IT-branche zich
echter op Sjaak gestort vanwege de vele
computercrashes die hij veroorzaakte
door zijn pijnlijk gebrek aan kennis van
automatisering. En inderdaad was Sjaak
daarna een Tsjechisch specialiteitenrestaurant begonnen. Dat dit restaurant altijd vol zat met gasten was op zichzelf
genomen waar. Sjaak vertelde er echter
niet bij dat die gasten allemaal vage
vrienden van Sjaak waren die door Sjaak
hoogst persoonlijk waren uitgenodigd.
Afrekenen gebeurde evenwel nooit omdat Sjaak het begrip ‘uitnodigen’ wel erg
letterlijk opnam. Sjaak op zijn beurt betaalde zijn leveranciers ook niet. En hoe
zat het dan met die tijdelijke baan in het
penitentiaire wezen? Welnu: de horecaleveranciers hadden aangifte gedaan tegen Sjaak vanwege flessentrekkerij.
Sjaak was hierop veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden. Voorafgaand aan de detentie had hij de koop-

overeenkomst getekend en ook weer
ontbonden. Dat Sjaak daarbij alleen
maar gedacht had aan zijn eigen belang
en niet dat van Corrie was zo’n typisch
karaktertrekje van Sjaak dat Corrie zo
goed had leren kennen.

Uitspraak
De procedure leidde voor alle betrokkenen tot een resultaat dat tot weinig vrolijkheid aanleiding gaf. Sjaak ontsprong
de dans omdat hij tijdig een beroep had
gedaan op de bedenktermijn. Sjaak was
van de haak. Voor Corrie gold dat echter
niet. Zij had immers verzuimd om zich te
beroepen op de bedenktijd. Corrie werd
dan ook veroordeeld om de contractuele
boete te betalen. Dat leek nog wel goed
nieuws voor de verkoper, ware het niet
dat Corrie over geen stuiver beschikte. En
Viseur? Die kreeg natuurlijk weer van alles en iedereen de schuld. Corrie verweet
Viseur dat hij haar niet op de hoogte had
gebracht van het bezoek van Sjaak op die
vrijdagnamiddag. En de verkoper vond
dat Viseur met open ogen in de val was
getrapt van een valse bedrieger.
(de namen zijn gefingeerd; geanonimiseerde uitspraak opvraagbaar)
Mr J.A.M. van de Sande
www.vandesandeadvocaten.nl
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De voordelen van
TekenMakelaar 2.0:
Zeer snel
ŝŶŶĞŶϭϬŵŝŶƵƚĞŶƚĞŬĞŶƚƵĞĞŶ
ĐŽŵƉůĞƚĞĞŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞƉůĂƩĞŐƌŽŶĚ͘

Compleet
hŚĞďƚĞĞŶƵŝƚŐĞďƌĞŝĚƉĂůĞƚĂƌĐĞƌŝŶŐĞŶ͕
ŬůĞƵƌĞŶĞŶĂĩĞĞůĚŝŶŐĞŶ͘

Eenvoud

TekenMakelaar 2.0,

DĞƚĚĞǌĞĞƌŐĞďƌƵŝŬƐǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞƚĂďͲΘ
ƐƚĂƉŵŽĚƵůĞƌĞĂůŝƐĞĞƌƚƵŝŶǌĞƐƐƚĂƉƉĞŶ
ĞĞŶĐŽŵƉůĞƚĞƉůĂƩĞŐƌŽŶĚ͘

de snelste manier om
ǌĞůĨƉůĂƩĞŐƌŽŶĚĞŶƚĞŵĂŬĞŶ͘

ϯͲǀŝƐƵĂůŝƐĂƟĞ
DĞƚĠĠŶŵƵŝƐŬůŝŬŬƌŝũŐƚƵĞĞŶǀĞĞůͲ
ǌĞŐŐĞŶĚĞϯĚͲǀŝƐƵĂůŝƐĂƟĞǀĂŶĚĞƉůĂƚͲ
ƚĞŐƌŽŶĚ͘

ŝŐĞŶŚƵŝƐƐƟũů
KŶĚĞƌǌŽĞŬǀĂŶ&ƵŶĚĂƚŽŽŶƚĂĂŶĚĂƚϵϳйǀĂŶĚĞŚƵŝǌĞŶǌŽĞŬĞƌĞĞŶƉůĂƩĞŐƌŽŶĚǁŝů͘
DĞƚdĞŬĞŶDĂŬĞůĂĂƌϮ͘ϬŬŽŵƚƵŚĞŶƐŶĞůĞŶĞĞŶǀŽƵĚŝŐƚĞŐĞŵŽĞƚ͘DĞƚĚĞ
ƚĞŬĞŶƐŽŌǁĂƌĞŐĞŶĞƌĞĞƌƚƵŝŶǌĞƐƐƚĂƉƉĞŶǌĞůĨĞĞŶŵĂƌŬƚĐŽŶĨŽƌŵĞϮͲƉůĂƩĞŐƌŽŶĚ͘
ŽǀĞŶĚŝĞŶŚĞďƚƵŵĞƚĞĞŶĞǆƚƌĂŵƵŝƐŬůŝŬĞĞŶǀĞĞůǌĞŐŐĞŶĚĞϯͲƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͘
KŽŬŬƵŶƚƵĚĞƚĞŬĞŶŝŶŐǀŝĂĞŶŬĞůĞŵƵŝƐŬůŝŬŬĞŶŽƉŵĂŬĞŶŝŶƵǁĞŝŐĞŶŚƵŝƐƐƟũů͘
dĞŬĞŶDĂŬĞůĂĂƌϮ͘ϬŝƐǁĞďďĂƐĞĚĞŶĚĞƐŐĞǁĞŶƐƚƚĞŬŽƉƉĞůĞŶĂĂŶƵǁĞŝŐĞŶǁĞďƐŝƚĞ͘
ŽďŝĞĚƚƵǁŽŶŝŶŐǌŽĞŬĞŶĚĞŶĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŽŵŚƵŶŐĞǁĞŶƐƚĞ

T нϯϭ;ϬͿϭϴϯϱϬϱϴϯϰ
F нϯϭ;ϬͿϭϴϯϱϬϯϵϳϴ

Webbased
dĞŬĞŶDĂŬĞůĂĂƌϮ͘ϬŬƵŶƚƵŬŽƉƉĞůĞŶ
ĂĂŶƵǁĞŝŐĞŶǁĞďƐŝƚĞĞŶĂĂŶĚĞ&ƵŶĚĂͲ
ƚĞŬĞŶŵŽĚƵůĞ͘

Servicegericht
ĞŚƵŝǌĞŶǌŽĞŬĞƌŬĂŶǌĞůĨĚĞƉůĂƩĞŐƌŽŶĚ
ŝŶƌŝĐŚƚĞŶ͘ĞŶŵŽŽŝĞƐĞƌǀŝĐĞǀŽŽƌƵǁ
klanten͘

Besparen op
tekenservice

ǁŽŶŝŶŐŶĂĂƌƐŵĂĂŬĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶ͘

ŝƐƚƌŝďƵƟĞƐƚƌĂĂƚϮϵ
ϰϮϴϯ:E'ŝĞƐƐĞŶ

sŝĂĞŶŬĞůĞŵƵŝƐŬůŝŬŬĞŶŵĂĂŬƚƵĚĞƉůĂƚͲ
ƚĞŐƌŽŶĚŽƉŝŶƵǁĞŝŐĞŶŚƵŝƐƐƟũů͘

E ŝŶĨŽΛƚĞŬĞŶŵĂŬĞůĂĂƌ͘Ŷů
I ǁǁǁ͘ƚĞŬĞŶŵĂŬĞůĂĂƌ͘Ŷů

hďĞŶƚŶŝĞƚŵĞĞƌĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĞĞŶ
ƚĞŬĞŶƐĞƌǀŝĐĞ͘tĂĂƌŽŵǌŽƵƵĞŝŐĞŶůŝũŬ͕
ǁĂŶƚdĞŬĞŶDĂŬĞůĂĂƌŝƐǀĞůĞŵĂůĞŶ
ƐŶĞůůĞƌĞŶŐŽĞĚŬŽƉĞƌ͘

Makelaar worden?
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AGRARISCH VASTGOED
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Op school leerden we het al; we hebben in Nederland verschillende soorten
landbouwbedrijven, waaronder het gemengde bedrijf. Dat is nog steeds het
geval, maar het valt niet uit te sluiten dat het gemengde bedrijf op termijn,
zoals we dat in het oosten van het land kennen, zal verdwijnen. Immers: in
de intensieve veehouderij gaat – met name onder invloed van de regelgeving
rond welzijn – veel veranderen.

Trends in agrarisch vastgoed
Ik voorzie een behoorlijke opschaling van bedrijven; andere ondernemers in de agrarische sector
zullen stoppen, en steeds meer agrariërs gaan
zich specialiseren. Dat is in het nadeel van het
aloude gemengde bedrijf. Dit betekent dat er
voor de makelaar in agrarisch vastgoed voorlopig veel werk aan de winkel is.
Opschaling is met name aan de orde in de melkveehouderij. Uit cijfers van o.a. het Kadaster
blijkt ook dat melkveehouders veel belangstelling hebben voor grondaankopen. Hun bedrijven
maken een gestage opschaling door naar ondernemingen met 150 tot 200 koeien. Het krukje
naast de koe zal daarmee in de meeste gevallen
worden vervangen door de melkrobot.
Veel melkveebedrijven zijn gelegen in gebieden
waarop de overheid haar oog heeft laten vallen
in het kader van aankopen ten behoeve van natuurontwikkeling. Verplaatsing van bedrijven is
het gevolg, en gelijktijdige opschaling is dan een
logische stap. Alweer werk voor de makelaar,
mits die natuurlijk deskundig is en zich goed
oriënteert op de lokale en regionale omstandigheden.

Grondprijzen
De grondmarkt zal naar mijn mening stabiel blijven. Echter: veel is afhankelijk van de economische ontwikkelingen én van de overheidsplannen
in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur
e.d. Als de minister van Verkeer en Waterstaat
zijn zin krijgt, zal grond moeten worden geofferd
voor de aanleg van wegen. Of die plannen worden verwezenlijkt, is nog niet te voorspellen.
Duidelijk is wel dat de grondmobiliteit vrij gering
blijft én dat er grote prijsverschillen in regio’s
worden gemeld. Die verschillen nemen ook nog
eens toe. In Friesland, Groningen en Drenthe
worden percelen landbouwgrond verkocht onder
30.000 euro per ha; andere gaan voor 50.000
euro van de hand. In Twente worden prijzen be-

taald tussen 45.000 en 80.000 euro. Daarbij
moet worden aangetekend dat de prijzen voor
bouwland aanzienlijk sterker zijn gestegen dan
de prijzen voor grasland. Én – niet verwonderlijk –
grond van goede kwaliteit met een gunstige ligging wordt aanzienlijk makkelijker verkocht.
Helaas zijn de banken nog altijd terughoudend
in het verstrekken van leningen; dat komt de
mobiliteit niet ten goede. Bovendien brengt geld
op de bank weinig rendement op, en dat zorgt er
weer voor dat boeren geen haast hebben met
het – goedkoop – verkopen van hun grond: ze
wachten op betere tijden. Het aantal transacties
daalt dus, maar goede gronden worden voor
goede prijzen verkocht.

Beleggers
Opvallend is dat projectontwikkelaars het zekere voor het onzekere nemen: zij bieden steeds
vaker grond aan gemeenten aan. Een andere
trend is dat de belangstelling van beleggers voor
landbouwgrond toeneemt. En nóg opvallender:
dat geldt niet alleen voor institutionele maar
ook voor particuliere beleggers. Zij investeren
graag in grond als belegging. Daarnaast zoeken
ook boeren naar financieringsmogelijkheden
voor hun grond, en hier en daar vinden de partijen elkaar. Ook dat is een interessante ontwikkeling voor makelaars in agrarisch vastgoed. Momenteel gaat het nog om incidentele acties,
maar de beleggers geven met deze investeringen aan dat zij vertrouwen hebben in de waardevastheid van landbouwgronden. En dat is
gunstig voor alle partijen.

Henk Tijink,
voorzitter sectie Agrarisch Vastgoed
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JOHAN ROS
o n t e i g e n i n g s z a k e n b . v.

Sterke punten van onze tuinborden:
Oersterk en duurzaam
Lichtgewicht aluminium frames
Slagvaste poedercoating
Slagvaste panelen
Rvs bevestigings materialen

Grootste assortiment
Opvallende modellen
Gratis ontwerpvoorstel
Onverwacht scherpe prijzen
Uit voorraad leverbaar

Adviesbureau voor onteigeningszaken
www.kdmakelaars.nl

• planschade
• nadeelcompensatie
Provenierssingel 54
3033 EM Rotterdam
t: 010 – 466 00 56
f: 010 – 467 77 24
johan@johanros.nl

Textline ReclameCentrum | Harderwijk | 0341 417777 | www.textline.eu

gecertificeerd makelaar/taxateur
wonen en bedrijfsvastgoed
Textline ReclameCentrum (voorheen

)

| Zwolle | 038 4609765 | www.textline.eu

ACTUEEL

Duurzaam vastgoedbeheer;
winstkansen in het bestaande
vastgoed

Z

Gaat er wel eens een dag voorbij zonder dat u het woord ‘duurzaam’ ergens
tegenkomt? Waarschijnlijk niet: iedereen heeft het over duurzaamheid. Óók in
de vastgoedsector. Dat is terecht, want de vastgoedsector is belangrijk als het
gaat om energiebesparingen: ze is verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de
nationale CO 2-uitstoot. Er wordt dan ook – door de politiek en het bedrijfsleven –
veel gepraat over duurzame doelstellingen. De eindgebruiker kwam in die verbale
storm nauwelijks aan het woord. Dat roept de vraag op welke rol duurzaamheid
speelt bij de huisvestingskeuze van de gebruiker.

Op grote schaal is daarvan nog geen
sprake, maar de resultaten van degenen
die wél ernst maken met duurzaamheid,
spreken duidelijke taal. Die koplopers
hebben de ‘Circle of Blame’ omgebogen
naar een ‘Green Circle of Naming’. Één
van hen is Flip Verwaaijen, directeur Real
Estate van TNT. Hij riep tijdens de PROVADA 2008 huurders op om bij hun huisbaas aan te kloppen om duurzame huisvesting af te dwingen. Maar daarmee is
nog steeds niet bekend hoe de huurder
zelf denkt over duurzame huisvesting.
VBO-makelaar en taxateur in bedrijfsmatig vastgoed Siep Roelfzema ziet ook
dat grote bedrijven het begrip duurzaamheid duidelijk op de kaart hebben
staan: “De ‘deadline’ van 2020 is bij hen
vaak een begrip, met name als het gaat
om mutaties.”
Bij kleinere bedrijven ziet Roelfzema dat
het bewustzijn langzaam begint door te
dringen. “Maar duurzaamheid is nog
geen belangrijk verkoopargument”, stelt
hij. “Natuurlijk vraag ik als makelaar/
taxateur naar de inspanningen op dat
gebied, maar ik constateer maar al te
vaak dat daar nauwelijks of niet over
nagedacht is. Ook aspirant-kopers en
-huurders stellen weinig vragen over bijvoorbeeld de energiezuinigheid van een

gebouw. Het woord ‘HR-ketel’ is een toverwoord dat veel mensen tevreden
stelt, maar men vergeet vaak dat een
tien jaar oude HR-ketel niet echt beantwoordt aan de nieuwe normen van energiezuinigheid. De groene golf is nog niet
echt bij ons aangeland.”
De VBO’er denkt dat ondernemers op
den duur niet om duurzaamheid heen
kunnen: “De energiekosten zullen in de
komende jaren waarschijnlijk zeer fors
gaan stijgen. In veel gevallen zullen ze
volgens de voorspellingen de kosten van
huisvesting gaan overstijgen. Dan zal dat
een extra argument zijn om energiebesparende maatregelen te gaan toepassen omdat op dat moment het verschil
wordt gemaakt tussen een ‘intelligent’
gebouw en een gebouw dat leeg staat
vanwege slechte prestaties.”

Comfort
Duidelijk is in elk geval dat mensen zich
prettig moeten voelen in duurzame, ofwel ‘intelligente’ gebouwen. Ze moeten
comfort bieden, want gebouwen die
duurzaam zijn gebouwd en tegelijkertijd
leeg staan, verdienen niet het predikaat
‘duurzaam’ of ‘intelligent’. Op de website
www.Circle-of-Blame.nl van Agentschap
NL (het vroegere SenterNovem) stelt ir.
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om te kijken wat duurzame huisvesting
op jaarbasis kost. Tel de kosten voor huur,
energie, catering, facilitaire dienstverlening en belasting bij elkaar op, en zie
hoeveel je kwijt bent aan je kantoorvoorzieningen. Alleen de totaalprijs is interessant!” Zijn theorie van ‘total cost of ownership’ heeft nog geen brede navolging
gevonden: daarvoor is de markt nog te
zeer gesegmenteerd.
Flip Verwaaijen van TNT vond een oplossing voor dat probleem door als huurder
een contract uit te werken waarin de
energiekosten een integraal onderdeel
vormen van de huursom: hij constateert
dat ontwikkelaars op die manier eerder
extra investeringen doen in installaties
waarvan de gebruiker voordeel heeft tijdens de exploitatie.

DBFMO

“Een laag energiegebruik kan heel goed samengaan
met een gezond binnenklimaat, hét kenmerk
van een intelligent gebouw!”, aldus Hulshoff

Gerhard Jacobs, directeur Huisvesting en
Vastgoed van adviesbureau AT Osborne
dat financiën, comfort en representatie
de belangrijkste afwegingen zijn om te
komen tot een goede huisvestingskeuze.
Jacobs:“Eindgebruikers doen er goed aan

Circle of Blame
Langzaam verandert er iets in de vastgoedwereld. Tot voor kort voerde een
vicieuze cirkel de boventoon: ontwikkelaars, beleggers, huurders en beheerders
legden de verantwoordelijkheid (en daarmee de geringe ontwikkeling van
duurzaam vastgoed) bij elkaar neer. Jonathan Porrit introduceerde hiervoor de
term ‘Circle of Blame’. Een aantal gezaghebbende marktpartijen in Nederland
heeft deze cirkel doorbroken. Zij vinden hun motivatie in stijgende energieprijzen
en de zorg om klimaatverandering, en nemen nu zelf het initiatief om te komen
tot de ontwikkeling van duurzaam vastgoed.
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De overheid heeft dat goed begrepen. Ze
werkt steeds vaker met zogenaamde
DBFMO-contracten (Design, Build, Finance, Maintain en Operate), waarbij het
voor de aanbieder interessant is om een
gebouw duurzaam in te richten. Bij deze
contractvorm worden alle schakels, van
ontwerp, bouw, financiering, onderhoud
tot en met exploitatie aan een private
partij uitbesteed. De Rijksgebouwendienst treedt op als aanbestedende partij. Dan gaat het niet alleen om energiekosten, maar bijvoorbeeld ook om de
keuze van de vloerbedekking.
Een voorbeeld is het ministerie van Financiën (bouwjaar 1975), dat – in verband
met het adres Korte Voorhout 7 – ook wel
aangeduid wordt met de naam KV7. Het
pand stond op de nominatie om gesloopt te worden, waarna nieuwbouw
zou plaatsvinden. Van dat plan is afgezien, en een consortium van bedrijven en
een investeringsfonds nam de taak op
zich om het pand niet alleen te renoveren maar ook te beheren. Duurzaam natuurlijk, want de energieprestatie voor
nieuwbouw (1,1) is gehaald. Een dubbele
klimaatgevel in combinatie met klimaatplafonds zorgt voor goede isolatie. De
DBFMO-contractvorm speelde een belangrijke rol bij het zoeken naar duurzame maatregelen. Immers: het gaat om
de totale lifecycle van het gebouw. Dat
leidde tot innovatieve maatregelen, zoals
een natuurstenen vloer. In een normale
exploitatievorm zou dat al snel te duur
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zijn, maar op de lange termijn is de vloer
wel degelijk voordeliger. Al even innovatief zijn de energiezuinige installaties,
die ervoor zorgen dat de energiekosten
laag zijn, terwijl het comfort voor de gebruikers hoog is.

Besparingen in bestaande bouw
De grootste besparingskansen liggen
niet in de nieuwbouw maar in het bestaande vastgoed. De Nederlandse kantorenvoorraad is circa 46 miljoen m2
groot. Jaarlijks komt daar slechts
500.000 à 800.000 m2 nieuwe kantoorruimte bij.
Het leeuwendeel van de 8,4 miljoen ton
CO2 die de Nederlandse kantorenmarkt
jaarlijks uitstoot, staat op het conto van
de bestaande bouw. Daar komt nog bij,
dat de nieuwbouw mogelijk niet in staat
zal zijn om aan de vraag naar duurzaam
vastgoed te kunnen voldoen. Uit onderzoek van vastgoedadviseur Jones Lang
LaSalle (december 2008) blijkt immers
dat de vraag naar duurzame huisvesting
de komende vijf jaar kan oplopen tot
ruim 20 miljoen m2. De onderzoekers
constateren ook dat ondernemingen
juist door de economische crisis gedwongen worden om te kijken naar hun
kostenkant. “Het opschorten van duurzaamheidverbeteringen is dan verleidelijk. Maar door duurzaamheid te integreren in de huisvestingsstrategie zijn op
korte termijn al besparingen te realiseren zonder al te grote voorinvesteringen”
(Sustainable Real Estate: An Occupiers
Guide – December 2008).
Het al eerder genoemde TNT geeft ruiterlijk toe dat het bij duurzaamheid met
name gaat om de financiën: het bedrijf
heeft het niet makkelijk sinds de postmarkt is vrijgegeven. Bovendien had TNT
al langer last van het toenemende gebruik van e-mail, en gooide ook de economische crisis roet in het eten van het
post- en expressbedrijf.
Flip Verwaaijen:“Als je één van de drie P’s
verwaarloost (People, Planet, Profit), dan
ga je als bedrijf kapot.” De nieuwbouw
van het TNT-hoofdkantoor is een toonbeeld van duurzaamheid, maar TNT beheert in de Benelux ook nog bijna een
miljoen m2 bedrijfsoppervlak, verdeeld
over ca. 700 sorteer- en distributiecentra.
300 panden zijn eigendom van het bedrijf, en Verwaaijen streeft naar optimale

Subsidies
De overheid stimuleert duurzaamheid op tal van manieren, maar als het om subsidies voor ondernemers gaat, zijn de mogelijkheden voor het MKB niet al te
groot, vertelt Anco Buning, senior subsidieadviseur bij AC Adviseurs. Het bureau
heeft een rijke ervaring op het gebied van subsidieadvisering en projectmanagement. De adviseurs benutten regionale, nationale en Europese subsidiemogelijkheden voor tal van organisaties vanaf het eerste idee tot en met de afrekening
van de subsidie.
Buning: “Doelstelling is dat in 2020 in Nederland maar liefst 30% minder CO2
wordt uitgestoten. Het aandeel duurzame energie moet stijgen met 20%. Wat
verduurzaming van de bestaande bouw betreft: de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies, zijn sterk afhankelijk van het ambitieniveau. Op het gebied
van de schil, de beglazing en de verwarming zijn de mogelijkheden beperkt. Interessant is eigenlijk alleen de Energie Investerings Aftrek (EIA), die is bedoeld voor
ondernemers die investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame
energie. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan warmtepompen, zonnecollectorsystemen(zon thermisch), zonnepanelen (Zon PV) en dergelijke. De aftrek van de
fiscale winst bedraagt maximaal 44% van de investeringskosten. Voor Zon PV-systemen zijn er daarnaast landelijk mogelijkheden voor exploitatiesubsidies middels een vergoeding per geproduceerde kWh (Subsidieregeling Duurzame Energieproductie) en op regionaal niveau investeringssubsidies (bijvoorbeeld van de
provincie Overijssel).
Voor ondernemers die méér willen, geldt dat gekeken wordt naar de innovatie op
het niveau van de BV Nederland en naar de mate waarin wordt samengewerkt
met andere partners. Voor de gemiddelde MKB’er is dat meestal niet aan de orde.”
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Uw partner
in drukwerk!

Ansichtkaarten
Briefpapier
Brochures
Compliment cards
Doorschrijfsets
Drankstroken
Enveloppen
Flyers
Folders
MKB Starterspakket

Een uitgebreid assortiment met gegarandeerde leveringen, een
constante kwaliteit, concurerende prijzen, gratis controle van uw

Placemats
Posters
Presentatiemappen

bestanden, ﬂexibiliteit, geen administratiekosten, leveringen met

Promotiepakketten

eigen transportmiddelen, online bestelmogelijkheid, gratis uw

Rollup Banners

persoonlijke ftp account, wij zijn FSC gecertiﬁceerd en Lid van
KVGO (Koninklijke vereniging graﬁsche ondernemingen).

Sandwichborden
Schrijfblokken
Spandoeken
Stickers

Dat is Q-promotions en onze service!
Kijk voor het uitgebreide assortiment op www.q-promotions.nl

Andromedastraat 2B 5015 AV Tilburg T 013 582 09 68 F 013 582 09 69 BTW NL 81.444.8215.B01 KvK 18065613
Vragen info@q-promotions.nl Offertes offerte@q-promotions.nl Opdrachten opdrachten@q-promotions.nl

Tickets
Visitekaartjes
Wissellijsten

energiebesparing in die panden. “We
hebben installateurs gevraagd hoe zij
ons energiegebruik omlaag kunnen
brengen. Daarbij gaat het niet om interessante kortingen, maar om kostenbesparingen door reductie van het energiegebruik. Daarbij maken we graag
gebruik van de intelligentie in de markt.
Installateurs die het energieverbruik omlaag brengen, krijgen voorrang.”

een gebouw dat goed aansluit bij zijn behoeften.”
Hulshoff rekent voor: “In Nederland
wordt per jaar circa vijf miljard euro uitgegeven aan technisch beheer en onderhoud aan gebouwen. Het overgrote deel
van dat bedrag gaat naar installatiebedrijven en andere marktpartijen, die veelal werken op basis van inspanningscontracten. Dat leidt lang niet altijd tot het

“Eindgebruikers doen er goed aan om te kijken
wat duurzame huisvesting op jaarbasis kost.
Alleen de totaalprijs is interessant”, aldus ir. Jacobs

Prestatiecontracten
Een prestatiecontract is de sleutel tot
duurzaamheid en kwaliteit, is de stellige
overtuiging van Albert Hulshoff, adviseur
utiliteitsbouw van Agentschap NL: “Kijk
maar naar TNT Real Estate, dat de bestaande beheer- en onderhoudscontracten heeft omgezet naar prestatiecontracten. De hele vastgoedkolom wordt
uitgedaagd om meer prestatiegericht te
ontwerpen en te beheren. Dat verlaagt
de integrale kosten van het gebouw, en
de gebruiker krijgt de beschikking over

meest efficiënte resultaat uit het oogpunt van energiebesparing; integendeel.
En dat terwijl een laag energiegebruik
heel goed kan samengaan met een gezond binnenklimaat, hét kenmerk van
een intelligent gebouw! Door een prettig
binnenklimaat neemt de productiviteit
van de medewerkers toe en een lager
energiegebruik leidt vanzelfsprekend tot
lagere energiekosten. De gebruiker accepteert nu nog te klakkeloos het huidige gebouwaanbod, en is zich te weinig
bewust van de voordelen van een ener-

giezuinig en kwalitatief hoogwaardig
kantoorpand.”
Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de inregeling van installaties te
wensen overlaat. Dat heeft veel te maken met het feit dat technisch beheerders weinig belang hebben bij het optimaal inregelen van de installaties. Dat
moet veranderen, vindt Hulshoff: “De
split-incentiveproblematiek moet worden doorbroken. Nu is het nog zo dat de
partij die investeert in energiebesparende maatregelen, een andere is dan degene die de energiekosten betaalt en dus
profiteert van de besparing. De eindgebruiker heeft de sleutel in handen van de
realisering van intelligente gebouwen.
Hij moet bepalen welk niveau hij wil bereiken, en dit vervolgens vertalen in een
Programma van Eisen. Daarmee gaat hij
op zoek naar een marktpartij die het gebouw wil beheren voor een overall bedrag per jaar: huurkosten inclusief servicekosten.”
Agentschap NL heeft voor geïnteresseerden een Leidraad Prestatiecontracten Beheer en Onderhoud Gebouwen ontwikkeld (gratis te downloaden van
www.duurzaamvastgoedportal.nl).
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

Voor de acceptatie van uw klanten hanteert Yarden een

jarenlange ervaring begrijpen wij dat geen mens hetzelfde is.

zeer soepel beleid, met slechts twee gezondheidsvragen.

En dat iedere uitvaart daarom een unieke gebeurtenis is.

Bovendien zijn kinderen t/m 18 jaar gratis meeverzekerd.

Begraven of cremeren, kofﬁe of champagne, sprekers, muziek
of stilte: iedere uitvaart is maatwerk, waarbij de uitvaartwensen

De Yarden Uitvaartverzekering is dus een helder product dat

van uw klanten en hun naasten centraal staan.

zich door u goed en gemakkelijk laat adviseren. Nieuwsgierig?
Neem contact op met uw Yarden account manager. Bent u nog

Met de Yarden uitvaartverzekering die speciaal voor en door

geen intermediair van Yarden? Bel dan met de businessdesk:

het intermediair is ontwikkeld, heeft uw klant een helder en

088 - 927 30 40.

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.

COLUMN

WONINGMARKTANALYSE OTB

`

Met de modernisering en individualisering in onze maatschappij leverde het
traditionele cyclusmodel voor arbeid en huishoudenvorming de afgelopen
decennia steeds minder goed verklaringen voor het gedrag van huishoudens
op de woningmarkt. De grotere diversiteit in arbeidscarrières en huishoudens
zorgde namelijk ook voor een veelvormigheid aan wooncarrières.

Beperkte rol leefstijl op de wooncarrière
Een groeiend deel van de verhuizingen paste
niet in het ‘huisje, boompje, beestje’ plaatje.
Zo komt het alleen (blijven) wonen en ook het
langer blijven wonen in onzelfstandige woonruimte vaker voor. Daarentegen verhuizen huishoudens vaker dan voorheen, waarbij steeds
stapjes (meestal vooruit, soms terug) in de
wooncarrière worden gezet. De nieuwe verhuispatronen leken minder sterk samen te hangen
met de traditionele factoren zoals leeftijd, huishoudensamenstelling, inkomens- en opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie. Naast rationele
keuzes spelen emoties en persoonlijke smaak
een grotere rol. Sommige woningmarktonderzoekers vullen dat gat tussen de traditionele
huishoudenkenmerken en woongedrag op met
het begrip ‘leefstijl’. Maar leefstijl is een complex
begrip, dat vele definities kent. Zo is leefstijl al
snel verworden tot een containerbegrip en kunnen we in Nederland wel miljoenen leefstijlen
onderscheiden.
Om van het begrip leefstijl toch een hanteerbare onderzoeksmethode te maken, worden daarom indelingen gemaakt. De typologieën van
Motivaction en van SmartAgent zijn op dit moment het meest gangbaar voor de woningmarkt
maar lijken echter toch voor een deel op de traditionele factoren te zijn gesegmenteerd, zo
doen benamingen als ‘dynamische jongeren’,‘actieve ouderen’, ‘opwaartse mobielen’ of ‘stille
luxe’ vermoeden. De link tussen deze typologieën en kenmerken van de gewenste woning
wordt overigens nauwelijks uitgewerkt; bijvoorbeeld wel of niet gelijkvloers, goedkopere of
duurdere woningen of al dan niet een gezamenlijke tuin. Meestal worden de leefstijlen gekoppeld aan woonmilieus. Dat zijn woonomgevingen met specifieke kenmerken; aangeduid met
termen als grootstedelijk, rustig stedelijk, wonen bij winkels, landelijk of hoogwaardig.
Maar het is lang niet altijd duidelijk op welke
kenmerken de leefstijlgroepen worden onder-

scheiden en voor veel woonwijken is het niet zo
eenduidig tot welke woonsfeer ze behoren.
Daardoor zijn eerder gevonden verbanden tussen leefstijlen en woongedrag vaak niet reproduceerbaar in een ander woningmarktgebied.
De voorspellende waarde van deze methode ten
aanzien van het woningmarktgedrag is dan ook
zeer beperkt. Dat geldt ook voor de toepasbaarheid door makelaars. Je krijg als makelaar namelijk geen potentiële kopers aan je balie met een
kant en klaar leefstijllabel. Je ziet toch vooral de
uitstraling van de klant en de leeftijdsklasse, je
vraagt naar de huishoudensamenstelling en de
financieringsmogelijkheden en je hoort de reacties van de klant (smaak, emotie) op het potentiële woningaanbod.
We moeten niet proberen om leefstijlen direct
te vertalen naar ‘woonstijlen’, met bijbehorende
woningvraag, en daar het woningaanbod op af
gaan stemmen. Juist de combinatie van de leefvorm (demografische kenmerken), de bestaansvorm (sociaal-economische kenmerken) én de
leefstijl (sociaal-culturele opvattingen) van een
huishouden beïnvloeden het gedrag. De woning
vormt daarbij de centrale plek in het dagelijks leven van de leden van het huishouden. De voorkeur voor de woning en zeker ook voor de woonomgeving hangen dus samen met de gewenste
en mogelijke activiteiten van de bewoners. En
die veranderen in de tijd weer door verschuivingen in de leefvorm, de bestaansvorm en de leefstijl. De makelaar moet zijn kennis van de lokale
woningmarkt inzetten om de op dat moment
best passende centrale plek te vinden.

Harry Boumeester
TU Delft, Onderzoeksinstituut OTB
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MAKELAAR VAN DE MAAND

Met twee benen op
Makelaar van de Maand Kindt & Biesbroeck
staat sterk in Zeeuws-Vlaanderen

W

De makelaar van deze maand is actief in één van de krimpgebieden van
Nederland. Niettemin gaan de zaken goed, ook in deze tijden van recessie.
De reden: op twee krachtige pijlers sta je steviger.

Makelaardij Kindt & Biesbroeck is een
begrip in Zeeuws-Vlaanderen. Al 35 jaar.
De beide naamgevers zijn inmiddels buiten beeld, maar oudere bewoners in de
regio hebben het af en toe nog wel eens
over hen. “Soms vraagt een klant me wel
eens of meneer Biesbroeck het goed
vindt dat ik de transactie doe”, zegt één
van de huidige compagnons, Paul Saman. Samen met Jeroen Verstraeten
geeft hij leiding aan een onderneming
van tien medewerkers. Er is een vestiging
in Terneuzen en één in Hulst. Jeroen Verstraeten licht toe waar tegenwoordig de
focus ligt: “In het verleden was er ook
nog sprake van verzekeringen, maar wij
concentreren ons volledig op makelaardij. We zijn actief in heel Zeeuws-Vlaanderen, een werkgebied waar in totaal
zo’n 100.000 mensen wonen.”
Dat werkgebied heeft specifieke geografische kenmerken. Zo is er de Westerschelde aan de noordzijde en België aan
de zuidkant, waardoor dit stukje Nederland wat geïsoleerd ligt. Jeroen Verstraeten: “In zeker opzicht zijn we hier inderdaad meer op België georiënteerd dan
op Nederland. Antwerpen ligt vlakbij,
daar is het goed uitgaan en winkelen.
Een collega van ons woont in Brugge, die
is in 25 minuten met de auto op kantoor.
We hebben Gent dichtbij. Je verplaatst je
hier sneller dan in de Randstad, want we
hebben zelden een file.” Maar van zaken
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doen in België is momenteel nog geen
sprake, vult Paul Saman aan.

Vergrijzing
Er is overigens ook geen enkele reden om
het buiten Zeeuws-Vlaanderen te zoeken, want hier is genoeg te doen. Vooral
de woningmarkt voor de oudere bewoners is hier zeer interessant, schetst Jeroen Verstraeten. “Zeeuws-Vlaanderen
vergrijst. Dat heeft duidelijk z’n weerslag
op de woningmarkt. De laatste jaren is er
veel vraag naar appartementen. Ontwikkelingen als de complexen Waterfront en
Schuttershof zijn erg succesvol. Door
onze ervaring worden we door projectontwikkelaars vaak al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling betrokken. We
weten wat de markt wil. Relatief grote
leefruimtes. Bepaalde woonoppervlakten. En de laatste tijd wordt ook erg gekeken naar voorzieningen rond een
wooncomplex. Zo zit de Schuttershof
boven winkels. Dat maakt deze appartementen erg geliefd. Onze oudere doelgroep is op zoek naar weids uitzicht in
combinatie met alles-bij-de-hand. De
koppeling met zorg op allerlei vlak is hier
essentieel.”

Beheer
Die sterke betrokkenheid bij de ontwikkeling van appartementencomplexen
verklaart ook waarom Kindt & Biesbroeck over zo’n sterke tweede pijler be-
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de grond
schikt: die van het opzetten en beheren
van VVE’s. Paul Saman:“We hebben nu 33
VVE’s in beheer. Bovendien beheren we
nog zo’n 175 losse appartementen. Daarvoor bieden we een full service pakket:
huurders zoeken, incasso, onderhoud.
Met het beheer van de VVE’s zijn vier van

mensen kopen hier nog op één inkomen,
ze laten zich niet gek maken. De prijzen
liggen hier ook relatief laag. Wat niet
wegneemt dat we ook hier onze problemen hebben. Zo merken we bijvoorbeeld
dat gedateerde woningen in de kleinere
dorpskernen lastig te verkopen zijn.”

“Door onze ervaring worden we door
projectontwikkelaars vaak al in een vroeg stadium bij de
ontwikkeling betrokken. We weten wat de markt wil”
onze mensen fulltime bezig. Dat is een
zeer stabiele bron van inkomsten, nauwelijks aan recessie onderhevig. Deze
dienstverlening valt ook in goede aarde
bij zowel projectontwikkelaars als huidige en toekomstige bewoners. De ontwikkelaar kan eventuele kopers met onze
dienstverlening veel zorg uit handen nemen. Wij hebben de ervaring, het geeft
voor alle partijen veel rust en zekerheid.
Ook voor ons dus.”

Visie
De woningvoorraad in Zeeuws-Vlaanderen heeft dus een verschuiving naar appartementen vertoond. Paul Saman en
Jeroen Verstraeten zien echter ook in dat
daar ook grenzen aan zitten. “Daarom is
het maar goed dat we zulke nauwe relaties met projectontwikkelaars hebben.

Het komt nu al voor dat we hen echt afraden om een bepaald project door te
zetten, omdat het te veel van hetzelfde
is. Gelukkig kunnen wij dan, vanuit lange
ervaring, met verstand van zaken meepraten en alternatieve mogelijkheden
voorstellen. Dat geldt ook voor onze relatie met de gemeentelijke overheden. Die
hebben hier nu eenmaal niet de omvang
van wat je in bijvoorbeeld de Randstad
wel ziet. Je ziet dan dat de lange termijnvisie op de ontwikkeling van een bepaald
gebied wat moeizaam is. De visie op de
ruimtelijke ordening is hier misschien
wat meer versnipperd dan elders in Nederland. Maar dat is voor ons dan weer
aardig, omdat het een extra dimensie
aan ons vak geeft. Kortom, we hebben
het druk zat in Zeeuws-Vlaanderen.”
Tekst: Henk de Kleine
Beeld: Kindt & Biesbroeck

Stevig
Het feit dat Kindt & Biesbroeck op twee
pijlers rust, geeft de onderneming stabiliteit. Nu is dit overigens in het geheel
niet een streek waar mensen snel van de
leg raken, vertelt Jeroen Verstraeten:“Dat
bleek onlangs maar weer eens, toen
staatssecretaris Ank Bijleveld iets meende te moeten zeggen over krimpgebieden. Volgens haar moeten mensen in regio’s als deze geen huizen meer kopen.
Die uitspraak heeft hier geen enkel effect
gehad. Toenmalig minister Maij-Weggen
zei ooit ook eens iets over Zeeuws-Vlaanderen dat kant noch wal raakte. Het zij
zo. Hier wonen nuchtere, stabiele mensen. Mede daarom hebben we nog geen
enorme last gehad van de recessie. Veel
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ADVERTORIAL

Iedere uitvaart uniek!
Yarden
Jarenlang is het uitvaartproduct wat op de achtergrond gebleven, maar vandaag de dag staat het meer en meer in de belangstelling. Ook bij uw klanten. Dat biedt dus kansen voor het
intermediair.

‘Bloemen uit mijn
eigen tuin’

Voordelen van samenwerken met Yarden
Yarden is een jonge, snel groeiende uitvaartorganisatie, die
verzekeringen, uitvaartverzorging en voorlichting aanbiedt.
Yarden hecht veel waarde aan een goede samenwerking met
het intermediair en dat onderstrepen wij met onze producten
en werkwijze.
Yarden biedt met de ‘natura sommen verzekering’ een uniek
product waarbij de klant volledige keuzevrijheid heeft. Dit
geldt voor de hoogte van het verzekerde bedrag maar ook
voor de keuze van uitvaartondernemer. Wij hanteren een
soepel acceptatiebeleid, hebben heldere voorwaarden en
bieden vijf jaar dekking tegen de gemiddelde stijging van
uitvaartkosten.
Kortom, een helder product dat zich door u goed en gemakkelijk laat adviseren. Om u verder te ondersteunen, werkt
Yarden met accountteams. Dit betekent dat u met vragen
terecht kunt bij zowel de commerciële binnendienst als uw
eigen accountmanager.

‘Geplukt door mijn
tuinmannen’

Regel hier een écht
persoonlijke
uitvaartver zekerin
g

Waarom zou u voor Yarden kiezen?
Gemakkelijk te verkopen product:
• Eenvoudig: 1 product, 1 premie, 3 premieduren.
• Flexibel en uniek product: klant mag en kan zelf alles
beslissen.
• Geen ingewikkelde gezondheidsvragen (acceptatie doet
u zelf).
• Gemakkelijk en snel af te sluiten.
• Een uitstekende provisieregeling voor VBO-kantoren!
• Heldere en transparante voorwaarden (slechts 1 pagina).

Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot samenwerking?
Neemt u dan contact op met de businessdesk: 088 927 3040
of via e-mail: businessdesk@yarden.nl
(vermeld dan wel duidelijk dat u bij VBO Makelaar aangesloten bent).
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Wij kijken niet alleen naar de stenen,
maar ook naar de mens erachter

Als specialist in de financiering van beleggingsvastgoed en bedrijfspanden
in het middensegment weten we alles van ‘stenen’. Maar tegelijk weten
we dat de stenen maar het halve verhaal vertellen. Die andere helft horen
we graag van u. Kunt u ons overtuigen van het bedrijfseconomisch potentieel van een object? Dan gaan wij tot het uiterste om met een passende
hypotheekoplossing te komen. Als relatief kleine organisatie met maar één
passie zijn we daarin vaak net even vindingrijker dan niet gespecialiseerde
hypotheekverstrekkers. Want bij de RNHB Hypotheekbank kijken we ook
naar de ondernemer achter het object en zijn visie. Daarbij gaan we snel en
klantvriendelijk te werk. Binnen een werkweek weet u waar u aan toe bent
en als het moet nóg sneller.
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.
Leidseveer 30 - Postbus 2244 - 3500 GE Utrecht
Telefoon 030-755 2000 - Fax 030-755 2020 - www.rnhb.nl - info@rnhb.nl

