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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.



Nu ken ik minister Donner wél als een vlijtig 
man. Ook al is hij bijna 65, hij verzet nog bergen. 
Maar of hij gelijk heeft om zuinig te zijn als het 
gaat om de woningmarkt, dát durf ik toch te 
betwijfelen. Ik vrees dat die kastelen wel eens 
luchtkastelen zouden kunnen zijn. De kans dat 
we straks met schaarste te maken krijgen, is 
denk ik reëler. En met aanbod dat onvoldoende 
aansluit op de vraag. 

Natuurlijk, het is verstandig en begrijpelijk dat 
we allemaal een stapje terug moeten doen. 
Maar soms is bezuinigen slecht investeringsbe-
leid. De woningmarkt moet vooruit, in beweging 
blijven. Investeren in de woningmarkt, is inves-
teren in een belangrijke pijler van de economie. 
Nu, maar ook in de toekomst. Ook dan zijn er 
namelijk voldoende vraagstukken die voor de 
woningmarkt een probleem kunnen vormen. 
Denk aan het krimpvraagstuk, dat steeds pro-
minenter in beeld komt. Gemeenten die toch 
al zoveel moeten bezuinigen, zullen door krimp 
hun inkomsten verder zien teruglopen. Dus 
zal Den Haag toch een bijdrage moeten leve-
ren om sloop en herstructurering mogelijk te 
maken. Het krimpvraagstuk mag dan ook niet 
ontbreken in een integraal hervormingsplan. 
VBO Makelaar zal de komende periode - samen 
met de NVM en VastgoedPRO - een gezamenlijk 
standpunt formuleren namens de makelaars/
taxateurs. Dit standpunt zal worden ingebracht 
in een breed overleg van vertegenwoordigers 
van makelaars/taxateurs, woningeigenaren en 
huurders. 

Zuinigheid met vlijt, 
bouwt huizen als kastelen

Ed Hamming
Voorzitter VBO Makelaar

No Nonsense
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Ook bij de nieuwe Gedragscode Hypothecai-
re Financieringen wordt er naar de toekomst 
gekeken: naar onze totale Nederlandse hypo-
theeklast én naar ons individuele vermogen om 
te kunnen aflossen. Verstandig! Maar de nieuwe 
gedragscode tackelt de woningzoekende wel in 
de flank. Het totaal te lenen bedrag gaat terug 
naar 110%. Dit maakt het zeker voor een starter 
nog moeilijker. Het wordt dan ook de hoogste 
tijd om kritisch naar de overdrachtsbelasting te 
kijken, want juist de overdrachtsbelasting werkt 
een tophypotheek in de hand. Door op dit punt 
niet te bezuinigen, investeer je in de gehele 
economie. Niet voor niets roept menig econoom 
dat de overdrachtsbelasting de mobiliteit op de 
arbeidsmarkt remt. Dan werken bezuinigingen 
toch averechts? 

Starters zijn de motor van de woningmarkt. 
Steun ze, minister Donner! Bijvoorbeeld door 
het maximaal te lenen hypotheekbedrag met 
NHG ook na 2011 op 350.000 euro te houden. 
Minister Donner moet ophouden met zuinig kij-
ken en investeren in de woningmarkt. Normaal 
gesproken is ‘less more’, maar in dit geval is less 
toch echt less!

TToen ik op internet googlede op het woord ‘zuinigheid’, kwam ook onderstaand 

spreekwoord op mijn scherm. Nou, zou je dan kunnen denken: die minister Donner 

is op de goede weg. Nog een paar jaar de hand op de knip en voor je het weet is 

de schaarste op de woningmarkt opgelost. Oké, we moeten dan nu met z’n allen 

nog wel even blijven zitten waar we zitten en de broekriem aanhalen. Blijven zitten 

bij ouders. Of met al die kleine kinderen in dat te krappe appartement. Of in dat 

inmiddels veel te grote huis omdat nu ook het laatste kind is vertrokken. Maar dan 

hebben we straks ook alleen maar blije huurders en woningeigenaren.
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Aflossingsvrije  
hypotheek aan  
banden 
Hypotheken afsluiten zonder een 
cent af te betalen, kan niet meer. 
Veel consumenten hebben geen 
idee hoeveel restschuld ze straks 
overhouden. Het risico dat er iets 
fout loopt, is daarom te groot, vindt 
minister De Jager. 
De nieuwe gedragscode maakt het 
leven van de consument echter wel 
behoorlijk zuur. 

Bevolkingskrimp: 
bestrijden of 
begeleiden?
De bevolking van delen van Neder-
land is al een aantal jaren aan het 
krimpen. Deze demografische krimp 
heeft gevolgen voor de woningmarkt, 
maar ook voor de arbeidsmarkt en 
de bedrijvigheid. De gemeenten in de 
krimpgebieden hebben jarenlang ge-
probeerd de krimp te bestrijden. Fout, 
zegt Femke Verwest (PBL). 
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Ze bestaan echt, huizenkopers die den-
ken dat rente betalen hetzelfde is als 
schulden aflossen. De Autoriteit Finan-
ciële Markten (AFM) vermoedt zelfs dat 
het gaat om een wijd verbreid misver-
stand. Maar liefst 44% van de huizenbe-
zitters met een aflossingsvrije hypotheek 
‘realiseert zich niet dat ze aan het eind 
van hun hypotheek nog een schuld heb-
ben’, stelde de AFM in 2008 tot haar ei-
gen verbazing vast. Deze onwetendheid 
wekte bij de toezichthouder het vermoe-
den ‘dat er gedurende de looptijd niet 
anderszins vermogen wordt opgebouwd 
om de hypotheek mee af te lossen’.
Voeg daarbij de enorme groei van dit 
soort hypotheken en het is verklaar-
baar waarom minister Jan Kees de Jager 
(CDA, Financiën) zijn handtekening zette 
onder het plan om de aflossingsvrije 
hypotheken te beperken tot 50% van 
de woningwaarde en de financiering 

van tophypotheken te begrenzen tot 
110%. “Huizenkopers zijn straks goed be-
schermd tegen overkreditering terwijl 
ze nog steeds voldoende kunnen lenen 
om hun huis plus kosten koper te fi-
nancieren. De nieuwe code biedt een 
goed evenwicht tussen het beschermen 
van de consument en het open houden 
van de woningmarkt”, zei hij tegen de 
verzamelde pers. Een vrijwel identieke 
verklaring viel te beluisteren bij banken 
en verzekeraars. Ook de toezichthouder 
AFM ziet de nieuwe Gedragscode Hy-
pothecaire Financieringen (GHF) als een 
goede maatregel om verrassingen in de 
toekomst te voorkomen. 
In een eerder plan van de AFM was de 
bovengrens nog 112% van de woning-
waarde, maar daarin werden kopers ook 
verplicht om het deel boven de 100% 
versneld binnen zeven jaar af te lossen. 
De Consumentenbond, VEH en NVB za-
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HHypotheken afsluiten zonder een cent af te betalen, kan niet meer. Veel 

consumenten hebben geen idee hoeveel restschuld ze straks overhouden.  

Het risico dat er iets fout loopt, is daarom te groot, vindt minister De Jager.  

De nieuwe gedragscode maakt het leven van de consument echter wel behoorlijk 

zuur. De starters lijken nog te worden gespaard, maar de lagere bovengrens 

voor tophypotheken betekent ook voor hen weer een tegenvaller. Alles wijst 

erop dat ook de hypotheekrente straks gaat stijgen. En dat terwijl de markt 

nog nauwelijks beweegt. Alleen gericht ingrijpen zou het vertrouwen bij de 

consument terug kunnen brengen.

Aflossingsvrije 
hypotheek  
aan banden
Strengere regels zetten woning-
markt nog sterker onder druk



gen dit als een nieuwe aanslag op de 
toch al moeilijke positie van starters 
en kwamen met een alternatief plan, 
waarin de maandlasten over de gehele 
loopduur van de hypotheek worden ver-
deeld. Dit zou de basis gaan vormen van 
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het uiteindelijke plan, met dit verschil 
dat minister De Jager de bovengrens 
naar 110% verlaagde.
VEH-directeur Rob Mulder is tevreden 
over de blokkade van het AFM-plan, 
maar zet wel “grote vraagtekens bij de 

noodzaak en de onderbouwing” van de 
verlaging van de bovengrens. “Door op-
nieuw 2% van de leencapaciteit af te 
knabbelen, wordt het voor starters met 
een laag inkomen nog moeilijker om een 
huis te kopen.” 

ed Hamming: “overdrachtsbelasting afschaffen om starter te helpen” 

De starter speelt een cruciale rol in het herstel van de woningmarkt. Het is daarom goed dat het AFM-voorstel met extra 
hoge woonlasten voor starters op de woningmarkt van tafel is. Maar om hun positie echt te verbeteren en daarmee ook 
de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen, moet er op korte termijn veel meer gebeuren. Een gehele of 
gedeeltelijke afschaffing van de overdrachtsbelasting zou al enorm helpen. 

Dit zegt VBO-voorzitter Ed Hamming in een reactie op de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen. “Starters 
spelen in het hele verhaal een belangrijke rol. Ze kunnen voor meer dynamiek in de woningmarkt zorgen. Het is goed dat 
het AFM-voorstel niet is doorgegaan. Dat zou de markt nog verder op slot hebben gezet. Maar die vermindering met 2% 
aan de bovengrens van de tophypotheken betekent wel opnieuw een verslechtering. De hypotheekvoorwaarden zijn al 
een aantal keren aangescherpt. Nu komen we echt in de situatie dat er op korte termijn acties moeten komen. Een eerste 
maatregel waar ik dan aan denk, is een aanpassing van de overdrachtsbelasting. Van de naar ik meen 2,5 miljard euro die 
de staat daarmee binnenhaalt, zouden we een deel tijdelijk kunnen vrijspelen. Er zijn landen waar alleen belasting wordt 
geheven bij een tweede huis, niet bij een eerste huis. De manier waarop we in Nederland overdrachtsbelasting heffen 
dient geen enkel doel. Het ontneemt de lust om te verhuizen, het is een onrechtvaardige verhuisboete, remt de mobiliteit 
op de arbeidsmarkt en vormt een psychologische barrière om te verhuizen. Ook werkt het tophypotheken in de hand.”

Volgens Hamming zou het ook helpen als niet steeds nieuwe regels worden toegevoegd, die het vertrouwen van de con-
sument in de woningmarkt ondermijnen. “Consumenten en kredietverstrekkers worden steeds meer in een keurslijf van 
regels geduwd, waar men moeilijk aan kan ontsnappen. Daarmee creëer je geen stabiele markt, die rust en vertrouwen 
uitstraalt. We maken te weinig onderscheid tussen de ene en de andere consument. Mensen die aan het begin staan van 
hun veelbelovende carrière hoeven nauwelijks een risico te vormen. Maar de gedragscode staat nauwelijks toe dat banken 
zelf risico’s inschatten. Iedereen werkt met dezelfde voorwaarden. Dat is niet bevorderlijk voor de concurrentie.”
De kern van de problemen schuilt in het ontbreken van de politieke bereidheid om de woningmarkt te ontlasten en de 
consument weer perspectief te bieden. “Daarom pleit ik ook steeds voor een soort akkoord van Wassenaar. In 1982 legden 
werkgevers en werknemers een gezamenlijke strategie vast over loonmatiging. Zo’n soort strategie moet er ook komen 
voor de woningmarkt.” 

V.l.n.r.: de heren prof. dr. P.J. Boelhouwer (OTB), dr. R.J. Mulder (VEH) en mr. drs. E. Feitsma (NVB)
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Strengere regels 
Ook de banken zien met lede ogen aan 
dat zij hun klanten steeds vaker moeten 
teleurstellen. Zij hebben daarbij ook kri-
tiek op de AFM. Die zou in haar beleid te 
vaak doorschieten en op de stoel van de 
beleidsmaker gaan zitten. In een pers-
bericht in februari noemde de bank het 
‘belangrijk om haar zorg te uiten over de 
impact die de toenemende regulering 

heeft op de verstrekking aan de (star-
tende) consument’.
Zo kreeg ING een boete, omdat de bank 
ouders die meetekenen voor een hypo-
theek voor hun kinderen, liet screenen 
met een eenvoudige BKR-toets. Deze 
inkomenstoets is inmiddels dezelfde als 
voor de kinderen.
Ook de nieuwe normen voor ‘financie-
ringslastpercentages’ van het Nationaal 

Instituut voor Budgetvoorlichting (Ni-
bud) hakken er stevig in. Huishoudens 
met een bruto inkomen onder de 24.000 
euro zien hun leencapaciteit soms met 
20% omlaag gaan. NHG-hypotheken 
worden voor hen onbereikbaar. Volgens 
de Rabobank zijn de nieuwe Nibud-nor-
men voor een groot deel verantwoorde-
lijk voor de dit jaar verwachte prijsdaling 
van 2%.

Het aantal verkopen zal dan ook zeker 
niet stijgen, denkt Peter Boelhouwer, 
hoogleraar wonen aan de TU-Delft. “Om 
juist nu al die maatregelen in te voeren, 
is niet zo handig, zo midden in een pe-
riode waarin de inkomens dalen en de 
rente stijgt. Burgers krijgen te maken 
met een koopkrachtdaling. Denk aan de 
pensioenpremies en de ziektenkosten-
premies. Ze krijgen eenvoudig minder te 

besteden. Daarom zijn de leenvoorwaar-
den met NHG ook aangescherpt. De Ni-
bud-systematiek die de geldverstrekkers 
daarvoor moeten gebruiken, werkt – en 
dat is een groot nadeel – als een forse 
hefboom. Alles wat je minder verdient, 
wordt automatisch op de woonuitgaven 
betrokken. Die koppeling vind ik onbe-
grijpelijk. Mensen kunnen ook besparen 
op vakanties of op de auto of wat dan 
ook. Alles zomaar koppelen aan het wo-
nen vind ik te streng. Overigens denk ik 
dat het met de risico’s in Nederland erg 
meevalt. De NHG dekt het risico bijna 
volledig af. Dus daar moet je ook niet te 
spastisch over doen. De risico’s zijn daar-
door minder dan in andere landen, waar 
ze andere normen hanteren. Dat we op 
termijn de normen wat aanscherpen, 
lijkt me niet onverstandig. Maar liever 
niet nu. We zitten nu net op het punt 
dat de woningmarkt enigszins uit het 
dal zou moeten krabbelen. De bereid-
heid van mensen om te betalen wordt 
bepaald door wat ze kunnen lenen. Dat 
geldt zeker voor starters. Als daar veran-
dering in optreedt, dan heeft dat direct 
effect op de prijzen. Ook de hogere rente, 

“De bereidheid van mensen om te betalen wordt 
bepaald door wat ze kunnen lenen. Dat geldt zeker 

voor starters”, aldus Boelhouwer
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die eraan zit te komen, zal direct voel-
baar worden. In een periode waarin de 
rente laag is, heeft 1% verhoging relatief 
veel invloed. Dat vertaalt zich direct in 
een kleinere leencapaciteit. We zitten 
nu in een voorraadmarkt, zeg maar een 
markt als voor schilderijen: ook daar is de 
waarde afhankelijk van de portemonnee 
van de koper.” 

Hogere winsten
Als een renteverhoging ‘fatale’ gevolgen 
zou hebben, komt ook de vraag in beeld 
of de Nederlandse hypotheken niet te 
duur zijn? De banken zien hun winsten 
vooral stijgen dankzij hun hypotheek-
portefeuilles. Zo steeg de winst van ING 
in 2010 zelfs van 883 miljoen naar 1,4 
miljard euro. Toevallig of niet toevallig, 
feit is ook dat de hypotheektarieven in 
Nederland tot 1% hoger liggen dan in 
België, Duitsland en Frankrijk. De VEH 
zegt al geruime tijd vergeefs te wachten 
op een duidelijke verklaring hiervoor. 
“De banken trekken steeds weer rook-
gordijnen op, waardoor we nog steeds 
niet weten uit welke componenten de 
tarieven precies zijn opgebouwd”, zegt 
VEH-directeur Rob Mulder. “Sinds de 
prijsvechters van het toneel verdwenen, 
zijn de winstmarges bij alle hypotheek-
verstrekkers verdubbeld. Je kunt wel 

nagaan hoe dat uitwerkt op de woning-
markt.” 
Mulder heeft zijn hoop nu gevestigd op 
de uitslag van een (vervolg-)onderzoek 
van de Nederlandse Mededingingsau-
toriteit (Nma). Eind april moet duide-
lijk worden of de tarieven in Nederland 
mogelijk zijn gemanipuleerd en of ook 
de concurrentieverhoudingen een rol 
spelen. 

De Nederlandse Vereniging van Banken 
(NVB) is het hiermee niet eens. De mar-
ges hebben in hun ogen “meer normale 
waarden bereikt na jarenlang – mede 

door de crisis – slecht te zijn geweest.” 
Ook de nog steeds beperkte toegang 
tot de Europese kapitaalmarkt vertaalt 
zich terug in de tarieven. En juist van 
die markt moet Nederland het hebben 

om voldoende geld binnen te halen om 
het financieringsgat aan te vullen. Dat 
‘gat’ is in tien jaar tijd drie keer zo groot 
geworden en heeft nu een omvang van 
bijna 500 miljard euro. Volgens de NVB 
zal het ook de komende jaren veel moei-
te kosten om voldoende geld binnen te 
halen om in de behoefte aan nieuwe 
hypotheken te kunnen voorzien. De Ra-
bobank denkt dat deze markt voor de 
financiering van hypotheken nog verder 
onder druk komt te staan, met ook weer 
hypotheekrenteverhogende effecten.”
Aan de andere kant valt op dat Ne-
derlandse hypotheken onder Europese 

beleggers zeer gewild zijn. De geringe 
betalingsachterstanden, de gematigde 
prijsdaling op de woningmarkt, de gerin-
ge werkloosheid en de tijdelijke uitbrei-
ding van de NHG-grens werken daar aan 
mee. Minpunten vormen onder meer 
de hoge schuldenlasten (loan-to-value 
ratio’s) en het hoge aandeel van aflos-
singsvrije hypotheken. 
Met een hypotheekvolume van 625,5 mil-
jard euro – ofwel 105% van het BNP – blijft 
Nederland intussen wel wereldkampioen 
hypotheekschulden. Is dat zorgwekkend? 
“Nee, dat niet”, vindt hypothekenexpert 
Edward Feitsma van de NVB, “maar we 
moeten er wel alert op zijn. Het is niet 
voor niets dat we er uit zijn met de AFM. 
Het ministerie, de AFM en op de ach-
tergrond De Nederlandse Bank (DNB), 
vinden dat we er wel kritisch naar moe-
ten kijken. Maar bezorgd zou een beetje 
overdreven zijn. De cijfers die Nederland 
krijgt, zijn eigenlijk zeer goed. Nederland 
heeft een uitstekende rating op de hypo-
theekportefeuille.”

Tekst: Robert van Til
Beeld: o.a. OTB, VEH en NVB

“De banken trekken steeds weer rookgordijnen 
op, waardoor we nog steeds niet weten uit welke 

componenten de tarieven precies zijn opgebouwd”, 
zegt Mulder
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colUMN BeDRijfSMAtig vAStgoeD

Deze verplichting zou moeten worden gekop-
peld aan een bouwvergunning. Maar is die 
maatregel wel zo effectief? Hoe zal een bedrij-
venterrein eruit zien als er her en der panden 
gesloopt worden? Moeten we van die stukken 
grond dan maar parkjes maken, in afwachting 
van betere tijden? En hoe aantrekkelijk is zo’n 
gehavend kantorenpark voor potentiële kopers 
en huurders?
Dat er iets moet gebeuren, is duidelijk. Zo’n zes 
miljoen vierkante meters kantoorruimte zijn 
niet in gebruik. Steeds meer bedrijven gaan over 
op Het Nieuwe Werken (HNW) – hoe lastig dat 
soms in de praktijk ook is – en het aantal be-
nodigde vierkante meters zal verder afnemen. 
Een goed voorbeeld is Capgemini, dat plannen 
presenteerde voor een nieuw te bouwen pand 
in Utrecht. Het ‘oude’ pand (zeven jaar geleden 
gebouwd!) was 50.000 m2 groot, en het voldoet 
niet aan de HNW-eisen. Capgemini had in de 
nieuwe situatie slechts 20.000 m2 nodig. De 
gemeente Utrecht hield in eerste instantie haar 
poot stijf, maar moest toch overstag: de auto-
matiseerder dreigde de gemeente te verlaten, 
wat een verlies van 5.600 banen zou betekenen 
(en ook nog eens enige duizenden banen in de 
additionele werkgelegenheid). Het resultaat: 
Capgemini gaat bouwen in Leidsche Rijn; alleen 
het 10.000 m2 grote congrescentrum op de hui-
dige locatie wordt gehandhaafd.

‘verrommeling’
Investeerders/(groot)gebruikers hebben dus 
veel macht, en de gemeenten zien dat met 
lede ogen aan. Ze waren al niet zo vrolijk, want 
ze zien de inkomsten uit hun Grondbedrijven 
dalen en de ‘verrommeling’ van hun bedrijven-
terreinen toenemen. Veel gemeenteambtena-
ren zullen daarom wel wat zien in een ander 

idee dat onlangs werd gelanceerd: er moet een 
toezichthouder komen. Een ‘kantorenloods’ of  
– met een knipoog naar de AFM – een Autoriteit 
Kantoren en Bedrijfsruimte Markt. Die ‘AKBM’ 
zou de rol van de provincie moeten elimineren, 
en de gemeenten meer zeggenschap geven. De 
mogelijkheden voor nieuwbouw van kantoren 
en bedrijven worden minimaal, en de nieuwe 
toezichthouder kijkt of het allemaal goed gaat.
Ik voorspel nu al dat dat níet goed zal gaan, en 
inmiddels is gebleken dat nogal wat insiders het 
met mij eens zijn. Want wat leert het voorbeeld 
van Capgemini ons? Inderdaad: bedrijven zullen 
hun toevlucht zoeken tot andere locaties. Niet 
in Nederland, want daar ligt de ‘AKBM’ op de 
loer. Nee, ze zullen hun heil zoeken in België 
of in Duitsland, waar de waakhond hen niet 
lastigvalt. 
Wat de vastgoedmarkt nodig heeft, is creativi-
teit. Mooie gebouwen verhuren zichzelf al lang 
niet meer, en het is van het grootste belang dat 
we kwalitatief goede gebouwen gereed maken 
voor een toekomst waarin Het Nieuwe Werken 
de gewoonste zaak van de wereld is geworden. 
Energiezuinige panden met een goede infra-
structuur en als het even kan ook met goede 
services zoals beveiliging, ontspanningsruim-
tes, kinderopvang, sportfaciliteiten en schoon-
maak die door de verhuurder wordt geregeld. 
Investeerders en verhuurders die bereid zijn om 
daarover na te denken, kunnen wel eens heel 
succesvol worden, en wij – hun makelaars en 
adviseurs – moeten hun de weg wijzen. Op naar 
de toekomst!

Ing. Siep Roelfzema
voorzitter sectie Bedrijfsmatig Vastgoed 

Z

‘Slopen!’ ‘Een toezichthouder!’ 
En hoe zit het met de effectiviteit?

Zo af en toe word je in ons vak geconfronteerd met een idee dat op het 

eerste gezicht heel sympathiek lijkt. Helaas blijken de meeste ideeën bij 

nadere beschouwing toch niet de oplossing te bieden die ze pretenderen in 

petto te hebben. Het plan dat de Socialistische Partij onlangs presenteerde, 

is zo’n idee. “Bedrijven die een nieuw kantorenpand bouwen of die 

een bedrijventerrein ontwikkelen, moeten tegelijkertijd een even grote 

oppervlakte slopen of herontwikkelen”, luidde de boodschap.



tot 2020 een half miljoen 
huizen erbij

In de periode 2010-2020 zullen zo’n half miljoen woningen 
netto aan de bestaande voorraad moeten worden toegevoegd. 
Dit blijkt uit de Woningmarktverkenningen van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. 
De netto toevoeging is nodig om de groei van het aantal 
huishoudens in Nederland op te vangen. Die is iets groter 
dan enkele jaren geleden werd voorspeld. Dit komt doordat 
de immigratie in Nederland weer is toegenomen. Daarnaast 
spelen factoren als het steeds ouder worden van mensen en 
de verdergaande individualisering. In het rapport wordt dan 
ook uitgegaan van een groei van het aantal huishoudens met 
zo’n 50.000 per jaar. In de jaren negentig nam het aantal 
huishoudens nog met 70.000 per jaar toe. Regionaal zijn er 
wel forse verschillen. De absolute groei doet zich vooral in de 
Randstad voor. Vooral de regio’s Amersfoort, Utrecht en Am-
sterdam kennen een forse groei van het aantal huishoudens en 
daarmee een grote nieuwbouwbehoefte. Relatief is de groei in 
het zuidelijk deel van Nederland het laagst. De uitbreidingsbe-
hoefte ligt vooral in de koopsector en de dure huurwoningen. 
De vraag van consumenten naar goedkope huurwoningen is 
flink neerwaarts bijgesteld. De vraag naar middeldure huur-
woningen is juist flink gestegen. In de koopsector is er sprake 
van een verschuiving van zowel de dure als de goedkope sector 
naar middeldure woningen.

Centrum 
Ook in deze vraag zitten grote verschillen. Zo zal gemiddeld 
in Nederland de toename aan koopwoningen zo’n 5 procent 
moeten zijn. In Amsterdam moet de voorraad koopwoningen 
in goed tien jaar tijd toenemen van 36 procent in 2008 naar 
50 procent in 2020. Wat locaties betreft willen woonconsu-
menten vooral in het centrum van steden en iets daarbuiten 
wonen. Ook het landelijk woonmilieu is nog in trek. Minder 
belangstelling is er voor groenstedelijke en dorpse woonmi-
lieus. Volgens het rapport zal de woningbouwopgave zelfs in 
krimpgebieden nog meevallen. In de meeste gebieden neemt 
het aantal huishoudens nog wel toe. Bovendien kunnen krimp-
regio’s kiezen voor een versnelde herstructurering inclusief 
sloop en vervangende nieuwbouw.
Bron: Cobouw

Nieuw puntensysteem 
huurwoningen stimuleert 
energiebesparing

De energiezuinigheid van een huurwoning telt met ingang van 
1 juli mee bij het bepalen van de huurprijs. Verhuurders worden 
daardoor gestimuleerd energiebesparende maatregelen te 
nemen. Het resultaat is dat huurders een meer comfortabele 
woning krijgen en dat hun energierekening daalt. Per saldo 
hebben ze dan lagere woonlasten. Aedes en de Woonbond, de 
vertegenwoordigers van woningcorporaties en huurders zijn 
daarom blij met de nieuwe regeling. 

De (maximale) huur van huurwoningen wordt vastgesteld op 
basis van een puntentelling in het zogeheten woningwaarde-
ringsstelsel (WWS). De Tweede Kamer heeft vandaag besloten 
dat het energielabel van een woning daarin voortaan meetelt. 
Woningen met een beter energielabel krijgen extra punten, 
waardoor een hogere huur mogelijk is. Tevens draagt de rege-
ling bij aan energiebesparing in bestaande woningen en dus aan 
een beter klimaat. Aedes en de Woonbond maakten daarover al 
in 2008 afspraken in het ‘Convenant Energiebesparing corpora-
tiesector’ dat ze met toenmalig minister Vogelaar sloten.
Bron: Persbericht Woonbond en Aedes

Banken klaar met 
hypotheekregels 

De grote banken in ons land beginnen steeds meer te morren 
over de in hun ogen veel te strenge regels voor het verstrek-
ken van hypotheken. De hypotheekverstrekkers waarschuwen 
voor de negatieve gevolgen voor de consument en voor de 
woningmarkt. De AFM deelde wederom een boete uit aan een 
bank vanwege overkreditering van klanten. Ditmaal was ING 
aan de beurt met een boete van 130.000 euro. Eerder kregen 
al ABN Amro en Rabobank een fikse tik op de vingers van de 
toezichthouder.
Bron: Telegraaf 

ABN Amro pessimistisch over 
woningbouw in 2011

De rekenmeesters van ABN Amro zijn pessimistischer dan die 
van het EIB. De woningbouwproductie blijft volgens hen nog 
een jaar dalen. De woningbouwproductie zal dit jaar volgens 
ABN Amro 2 procent verder wegzakken. De totale bouwproduc-
tie neemt met 1 procent af.  Daarmee is de bank veel minder 
optimistisch dan het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) 
dat eerder dit jaar 5 procent groei van de productie van nieuw-
bouwwoningen voorspelde. De hele bouwsector zou volgens 
het instituut dit jaar met 1 procent groeien.

“We zijn wat pessimistischer over het aantrekken van de wo-
ningbouw dan het EIB”, zegt onderzoeker Otto Schell van ABN 
Amro. “Nieuwbouwwoningen worden steeds goedkoper en 
kleiner. Per saldo levert dat een kleinere productiewaarde op”, 
verklaart hij het verschil. De bank verwacht een kleine plus in 
het aantal woningen dat dit jaar wordt opgeleverd: 60.000 te-
genover 58.000 vorig jaar. Het EIB voorspelde dat bouwbedrij-
ven dit jaar 64.000 woningen gaan opleveren. De bank baseert 
zich voor de voorspellingen onder meer op de orderportefeuil-
les van architecten en bouwbedrijven. Schell: “Het EIB ging uit 
van aantrekkende orderportefeuilles van bouwbedrijven. Dat is 
tot nog toe niet gebeurd.”

De terughoudende consument en de aanscherping van de 
hypotheekeisen zitten de woningbouw in 2011 dwars. Schell: 
“Hypotheken worden duurder en door de aanscherping van 
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Achter de Voorkant 
Vesteda�toren,�Eindhoven

In 2006 heeft de skyline van Eindhoven een nieuw 
aangezicht gekregen. In dat jaar is de 90 meter 
hoge en slechts 14 meter brede Vesteda toren van 
de architect Jo Coenen opgeleverd. Het gebouw 
maakt onderdeel uit van het project ‘Smalle Haven’. 
De toren wordt gekenmerkt door zijn ruitvormige, 
smalle vorm. Het gebouw vertoont overeenkomsten 
met het Flatiron Building in New York, zij het dat 
dat gebouw driehoekig van vorm is. Voor de bouw 
van de toren is gekozen voor rondgezet glas in 
verdiepingshoge raampartijen en natuursteen. 

De Vesteda toren telt 27 verdiepingen waarvan 24 
verdiepingen een woonfunctie hebben. De toren 
bevat 44 huur appartementen van elk 134 m2 en twee 
penthouses van 221 m2. Door de grote glaspartijen 
heeft elk appartement een prachtig uitzicht over 
de stad. De huren voor de appartementen liggen 
tussen de € 1200 en € 1500. Op de derde verdieping 
bevindt zich een fitnessruimte exclusief voor 
bewoners. Ook bevinden zich op die verdieping drie 
gastenverblijven. De verdiepingen daaronder zijn 
bedoeld als kantoorruimte. In de toren zijn ook een 
parkeergarage en fietsenberging gevestigd.

In 2007 heeft de Bond van Nederlandse Architecten 
de Vesteda toren uit 35 genomineerden verkozen 
tot ‘Gebouw van het jaar’.

de regels wordt er minder hypotheek verstrekt. De consument 
denkt verder ook nog: over een paar jaar gaat de hypotheek-
renteaftrek eraan.”

Somber is ABN Amro ook over de nieuwbouw van utiliteitsge-
bouwen. De bank verwacht dit jaar een verdere daling van 5 
procent, waar het EIB een paar maanden geleden een daling 
van 2,5 procent voorzag.  In 2012 zal de bouw pas weer aantrek-
ken, meent ABN Amro. De sector zal 3 procent groeien. Net 
als het EIB verwacht de bank volgend jaar een stijging van de 
woningbouwproductie van 7,5 procent.
Bron: Cobouw

De jager spreekt banken aan op 
erfpacht 

Minister Jan Kees de Jager van 
Financiën heeft de Nederlandse 
banken aangesproken op hun 
terughoudendheid om hypothe-
ken te verstrekken aan eigena-
ren met een woning op particu-
liere erfpacht. 

De Jager antwoordde dat op vra-
gen van de Tweede Kamerfractie 
van de VVD. De Jager bevestigt 
dat diverse banken huiverig zijn 
om hypotheken te verlenen bij 
particuliere erfpacht. Volgens de banken komt dat door on-
duidelijkheid over de voorwaarden en de toekomstige hoogte 
van de erfpacht. De Jager vindt dat dat er niet toe mag leiden 
dat mensen met een onverkoopbaar huis blijven zitten en De 
Nederlandse Vereniging van Banken vindt dat ook, schrijft hij 
in zijn brief aan de Kamer. ‘’Ik ga er dan ook vanuit dat de NVB 
een serieuze inspanning doet om dit te bewerkstelligen. Ik heb 
hierover contact gehad met de NVB en heb mijn zorgen bij de 
NVB neergelegd.’’

Onverkoopbaar
Volgens Vereniging Eigen Huis zijn tienduizenden woningen 
onverkoopbaar geworden door de reactie van de banken op 
erfpacht. Vorig jaar zouden de banken ineens gestopt zijn met 
het verlenen van hypotheken bij huizen met erfpacht. 
De NVB stelde vorige week dat de banken de problemen wel 
willen oplossen, maar dat niet alleen kunnen.

Overleg
De banken willen overleg met overheden, toezichthouders, 
erfverpachters en consumentenorganisaties. Standaardisering 
van erfpachtcontracten is een mogelijke oplossing, aldus de 
NVB. Ook kan gedacht worden aan het instellen van een markt-
meester, een onafhankelijke autoriteit die boven de partijen 
staat en goede en slechte erfpachtvoorwaarden van elkaar 
weet te scheiden.
Bron: nuzakelijk.nl



Jeroen Atteveld en Bas Liesker van het 
Amsterdamse architectenbureau Heren 
5 kunnen de maten van het typisch Ne-
derlandse eengezinsappartement wel 
dromen. De stramienmaat is standaard 
7.50 meter. Er is een gang met aan beide 
zijden een slaapkamer, die eindigt in een 
woonkamer en die woonkamer dient 
ook als keuken en eetkamer. Plus: er 
zijn structureel te weinig kamers. “Die 
eenzijdige indeling van appartementen 
blijkt grote gevolgen te hebben”, zo zegt 
Bas Liesker. “We ontdekten dat nadat 
we eens zijn gaan uitzoeken waarom de 
laatste jaren eigenlijk juist zoveel gezin-
nen Amsterdam verlaten. Maar liefst 
73% van alle gezinnen heeft een verhuis-
wens, terwijl ze hier eigenlijk best willen 
blijven. Ze kunnen hier echter niet iets 
vinden dat bij hen past. Dat is niet al-
leen een kwestie van prijs, zo blijkt. We 
zijn eens gaan kijken waar de schoen 
wringt en hoe het anders kan. Dat heeft 
om te beginnen de interesse gewekt van 
projectontwikkelaars en makelaars. Met 
name de ontwikkelaars hebben lang ge-
dacht: ‘Wij weten wel wat de mensen 

willen’. Dat ligt wel even genuanceerder, 
weten we nu. Maar ook de gemeente 
en de plaatselijke politiek kijken met 
belangstelling mee. Zij beseffen dat ge-
zinnen in de stad belangrijk zijn voor 
de economie en de sociale samenhang 
van de stad. Meer gezinnen binnen de 
stadsgrenzen, dat maakt tal van voor-
zieningen beter levensvatbaar. Anders 
verschraalt een stad.”

oogkleppen
De twee architecten van Heren 5 beslo-
ten om tezamen met twee studenten 
van de Academie van Bouwkunst op 
zoek te gaan naar mogelijkheden om 
gezinnen binnen steden – dus niet alleen 
Amsterdam – een bredere woningkeuze 
te bieden. Bas Liesker: “We werden daar-
bij getriggerd door een scène uit de 
film Una Giornata Particolare. Op enig 
moment zien we de hoofdrolspeelster, 
Sophia Loren, van kamer tot kamer lo-
pen. Daarbij wandelt ze niet één keer 
door een gang. Dat zette ons aan het 
denken. Het deed ons beseffen dat er 
natuurlijk veel meer mogelijkheden zijn 
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Uit de wurggreep 
van het traditionele 
eengezinsappartement
Amsterdams architectenbureau  
Heren 5 breekt discussie open

RRecent onderzoek in Amsterdam laat zien dat gezinnen en de stad een moeizame 

relatie hebben. Veel gezinnen trekken weg of overwegen dit te doen, zonder dat 

overigens echt te willen. De stad kan hen echter niet het eengezinsappartement 

bieden waar anno 2011 behoefte aan is. Maar, het kan ook anders.



� � | � � �VAStgoED�ADVISEUR 15

om ruimtes in te delen. Er is meer dan 
de Hollandse eenheidsworst. Veel van 
onze (ex-)stagiaires komen uit landen 
rond de Middellandse Zee. We hebben 
hen gevraagd om eens een plattegrond 
te tekenen van de woning waar zij wa-
ren opgegroeid, hoe ze als gezin leef-
den. Dan doe je aardige vondsten. Zo 
beschreef een meisje een appartement 
in Genua dat uitsluitend uit kamers be-
staat. Geen enkele gang. De keuken is 
het centrale punt. Daar wordt gegeten 
en ruzie gemaakt. En de hal is zo groot 
als een slaapkamer waar met Kerst de 
kerststal en kerstboom staan en waar de 
familie op elkaar wacht als ze uitgaan. 
Dan ben je dus geen ruimte kwijt aan 
een soms overbodige gang. Ieder kind 
had daardoor een eigen kamer. Zo vielen 
ons de oogkleppen af en zijn we verder 
gaan denken.”

vluchtelingen en believers
In het onderzoek van Heren 5 zijn ook 
vijf Nederlandse gezinnen in Amster-
dam gevolgd, elk uit een heel andere 
klasse en met heel andere woonwen-
sen. “We hebben hun wonen en leven 

op foto vastgelegd. Zo krijg je letterlijk 
en figuurlijk een beeld van waar men-
sen tegenaan lopen en wat ze prettig 
vinden. Het ging hier om wat wij ‘belie-
vers’ hebben genoemd. Dit zijn mensen 
die nog wel offers willen brengen om 
toch maar in de stad te kunnen blijven. 
Daarnaast onderscheiden we de ‘twij-
felaars’, dat is die grote groep van 73%. 
En er zijn de ‘vluchtelingen’, die zijn al 
naar bijvoorbeeld Almere gegaan. We 
hebben de inzichten uit het buitenland 
en de resultaten van het onderzoek 
bij de vijf gezinnen vervolgens over 
elkaar gelegd. Zo kwamen we tot tien 
punten die volgens ons kunnen leiden 
tot eengezinsappartementen die voor 
méér mensen aantrekkelijker zijn dan 
nu het geval is.”

Aanbevelingen
Uit met name de buitenlandse voorbeel-
den komt de suggestie om te streven 
naar meer kamers. Bas Liesker: “Laten 
we eens ophouden met die gangetjes 
van een meter breed. Daar kun je nou 
net niets mee, als bewoner. Schrap de 
gang en maak meer kamers, of maak 
de gang juist veel breder zodat men er 

meer mee kan. Zorg dus dat in collectie-
ve ruimtes meerdere activiteiten moge-
lijk zijn. Dan kan de racebaan of het pop-
penhuis op de gang staan en hebben de 
kinderen een veel kleinere slaapkamer 
nodig. Een tweede suggestie is: maak 
appartementen beter geschikt om mee 
te groeien. Zorg ervoor dat bepaalde 
muren weg kunnen of juist weer kun-
nen worden toegevoegd. Nu zijn appar-
tementen te statisch. We hoeven ook 
niet steeds te denken in de traditionele 
grote woonkamer met keuken. Dan lie-
ver meer kleine kamertjes, met privacy 
voor ieder gezinslid èn een centrale plek. 
Maar die laatste is dan dus kleiner dan 
nu vaak het geval is. Heel belangrijk is 
ook een kwalitatieve buitenruimte. Juist 
daar ontbreekt het vaak aan. Kinderen 

van verschillende leeftijden hebben een 
bepaalde actieradius nodig waarin ze 
zich veilig en vrij moeten kunnen bewe-
gen, om zich goed te kunnen ontwikke-
len. Is er buiten meer mogelijk, dan is er 
binnen minder nodig. Daarom hebben 
we ook aanbevelingen voor de openbare 
ruimte gedaan.”

openbreken
Bij Heren 5 realiseren ze zich terdege dat 
de problematiek niet eenvoudig en snel 
is op te lossen. “Het gaat ons er meer 
om dat alle betrokken partijen zich re-
aliseren dat er zeker mogelijkheden zijn 
om gezinnen voor de stad te winnen of 
te behouden. Dat is nodig, want zonder 
gezinnen zijn steden in alle opzichten 
armer: minder dynamisch, minder uit-
gebalanceerd, minder inkomsten. Wij 
zijn in elk geval begonnen om beter te 
kijken en te luisteren naar de eindge-
bruiker. Daar heeft het, achteraf, nog 
wel eens aan ontbroken. En we zien dat 
anderen het nu beginnen op te pikken. 
Gelukkig maar, want er moet echt iets 
gebeuren.”

Van de studie is een boek gemaakt. De 
pdf van ‘Het gezin in de stad’ is gratis 
te verkrijgen door een e-mail te sturen 
naar het adres van Marjolein de Haan: 
m.dehaan@heren5.nl.

Tekst: Henk de Kleine
Beeld: Leonard Faustle

Maar liefst 73% van alle gezinnen heeft een 
verhuiswens, terwijl ze hier eigenlijk best willen 

blijven. Ze kunnen hier echter niet iets vinden dat 
bij hen past
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colUMN BelAStiNgZAkeN

In geval van gebruik voor belaste prestaties, be-
stond bij de ondernemer volledig recht op aftrek 
van voorbelasting op alle kosten die verband 
houden met de aanschaf en het onderhoud van 
het betreffende pand. Als de ondernemer het 
pand ook daadwerkelijk aanwendde voor privé-
doeleinden, moest jaarlijks in het laatste tijdvak 
het privégebruik in de aangifte omzetbelasting 
worden belast als ‘fictieve dienst’. Dit hield 
in dat het privégebruik als een belaste dienst 
moest worden beschouwd, waarover btw was 
verschuldigd. 

Bovenstaande regeling werd vaak toegepast in 
de situatie dat bijvoorbeeld een werkkamer in 
een woning wordt gebruikt voor bedrijfsdoel-
einden. Het gegeven dat de voorbelasting in 
eerste instantie volledig voor aftrek in aanmer-
king kwam en dat pas in de daaropvolgende ja-
ren een correctie privégebruik werd toegepast, 
gaf de ondernemer een financieringsvoordeel.

Nieuwe regeling 
Met ingang van 1 januari 2011 is de regelgeving 
met betrekking tot de heffing (en aftrek) van ge-
mengd privé en zakelijk gebruikte onroerende 
zaken gewijzigd. Onder de nieuwe wettelijke 
regeling wordt de aftrek van btw, voor het pri-
végebruik van de onroerende zaak die volledig 
tot het bedrijfsvermogen is gerekend, vanaf de 
aanschaf beperkt tot het evenredige deel van 
de onroerende zaak dat wordt gebruikt voor be-
drijfsdoeleinden. Hierdoor hoeft niet langer een 
correctie voor het privégebruik plaats te vinden, 
zodat het btw-financieringsvoordeel van het 
privégebruik tot het verleden zal gaan behoren.

Herzieningsregeling
Vanaf nu zijn de herzieningsregels in deze si-
tuatie ook van toepassing. Dit betekent dat 
als een ondernemer een pand volledig tot het 
bedrijfsvermogen rekent en zich gedurende de 
herzieningstermijn van een pand wijzigingen 
voordoen in het bedrijfs- en privégebruik, de 
herzieningsregels ook in deze situatie moeten 
worden toegepast. Voor andere uitgaven die 

T
Wijziging regelgeving 
privégebruik onroerende zaken

Tot voor kort bestond voor ondernemers de keuze om een onroerende zaak, 

die gedeeltelijk voor zakelijke- en privédoeleinden wordt aangewend, voor de 

btw volledig als bedrijfsvermogen te etiketteren.

een ondernemer maakt ten aanzien van dit 
pand (bijvoorbeeld: onderhoudswerkzaamhe-
den), geldt dat herziening van de aftrek van 
voorbelasting alleen plaatsvindt bij de inge-
bruikneming en aan het einde van het eerste 
jaar van ingebruikneming van dit pand.

voorbeeld
Een ondernemer verwerft in 2011 een pand voor 
zowel bedrijfs- als privédoeleinden. De levering 
is van rechtswege belast met 19% btw en het 
pand bevindt zich nog in de herzieningstermijn. 
De ondernemer rekent het pand volledig tot zijn 
bedrijfsvermogen. De verhouding zakelijk/privé 
bedraagt op het moment van ingebruikneming 
door de ondernemer 75/25. Als gevolg van de 
nieuwe regelgeving bestaat een beperking van 
de btw-aftrek voor het privégebruik. Dit bete-
kent dat bij de ondernemer slechts 75% van de 
btw die drukt op de aanschaf van het pand, voor 
aftrek in aanmerking komt. Indien gedurende 
de herzieningstermijn blijkt dat de verhouding 
wijzigt naar 60/40, dient de ondernemer, ge-
durende het restant van de herzieningstermijn, 
jaarlijks 15% van de teveel in aftrek gebrachte 
voorbelasting te corrigeren. 

overgangsregeling
Er geldt een overgangsregeling voor gemengd 
gebruikte panden die voor 1 januari 2011 vol-
ledig tot het bedrijfsvermogen zijn gerekend. 
Voor die panden geldt dat de oude regeling, 
zoals hiervoor beschreven, van toepassing blijft. 
De wetgever heeft aangekondigd dat de over-
gangsregeling strikt zal worden uitgelegd.

mr. H.J.M. van Hoof
Ernst & Young Belastingadviseurs LLP



Programmaregisseur Jeroen Singelen-
berg schetst de achtergrond van dit ini-
tiatief: “Dat Nederlanders steeds ouder 
worden, is geen nieuws. Dat ze ook op 
hoge leeftijd bij voorkeur in hun eigen 
woning blijven wonen, evenmin. Slechts 
20% van alle ouderen wordt uiteindelijk 
opgenomen in een zorginstelling. Helaas 
bedrijven veel oudere eigenaar-bewo-
ners struisvogelpolitiek: ze gaan ervan 
uit dat ze tot op hoge leeftijd vrij blijven 
van beperkingen. Daarom zijn ze ook 
niet geneigd om hun woning pro-actief 

aan te passen. Als het toch misgaat, 
doen ze wel een beroep op de WMO 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 
Echter: door de snelle vergrijzing van 
de samenleving valt te verwachten dat 
de WMO-bron zal opdrogen. Bovendien 
zijn er veel te weinig seniorenwoningen 
beschikbaar; nog afgezien van het feit 
dat veel ouderen niet willen verhuizen: 
slechts 3% van de 55-plussers is actief op 
zoek naar een woning. Je kunt je ook af-
vragen of je de – vaak hoge – kosten van 
deze aanpassingen op de samenleving 
moet afwentelen, terwijl je zelf op tijd 
voorzorgsmaatregelen kunt nemen. En 
inderdaad: die maatregelen kunnen ook 
nog een positieve invloed hebben op de 
waarde van de eigen woning.”
De SEV ontwikkelt innovatieve antwoor-
den voor maatschappelijke vraagstukken 
op het gebied van wonen. Daarvoor gaat 
ze op zoek naar vernieuwende, grensver-
leggende en oplossingsgerichte ideeën, 
die worden uitgewerkt in praktijkexpe-
rimenten. In dit geval richt de SEV zich 
met name op de ‘empty nesters’, men-
sen van circa 55 tot 65 jaar van wie de 
kinderen het huis uit zijn. Singelenberg: 
“Dat is vaak het moment waarop deze 

18

AcHteRgRoND

EEen douchezitje, een verhoogde toiletpot en een trapliftje; het zijn niet de meest 

voor de hand liggende elementen als je denkt aan waardeverhoging van je 

woning. Integendeel: dit type aanpassingen zal eerder een negatief effect hebben 

op de waarde. Dat er wel degelijk lucratieve mogelijkheden zijn om een woning 

geschikt te maken voor bewoning door ouderen, bewijst het programma ‘Empty-

nestverbouwing’ van de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV).
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Een slimme oudere is op 
de toekomst voorbereid
…. en zorgt ook nog eens voor 
waardeverhoging van de woning



de moeite om kleine aanpassingen aan 
hun woning te doen. De gemiddelde 
investering bedroeg 800 euro. Om wo-
ningen levensloopbestendig te maken, 
zijn veel grotere investeringen nodig; 
bijvoorbeeld om meer ruimte te creëren 
op de begane grond, in de slaapkamer en 
de badkamer, maar ook om een wc aan 
te brengen op elke verdieping. De eisen 
voor levensloopbestendigheid zijn gefor-
muleerd door Woonkeur, en hebben met 
name betrekking op de aspecten ruimte 
en veiligheid.
Singelenberg: “Ons idee is dat de empty-
nestverbouwing en het opplussen het 
beste in één keer kunnen worden uit-
gevoerd. We noemen dat moment de 
‘comfortfase’, en het uitgangspunt is 
dat de waarde van de woning moet stij-
gen door de verbouwing. Dat betekent 
dat je vooral moet kijken naar onzicht-
bare aanpassingen die zorgen voor meer 
comfort: vlakke vloeren, bredere deuren 
en een goede trap. Aanpassingen in de 
sfeer van de WMO, zoals beugels en 
steunen, laat je in die fase nog weg, 
maar uitbreiding van de woonruimte of 
de slaapkamer is een logisch gevolg van 
de empty-nestsituatie.”

Succesvol project
De SEV vroeg aan vijf architecten om 
een empty-nestverbouwing te ontwer-
pen voor veelvoorkomende woningty-
pes (kleine en grotere rijtjeswoningen, 
een appartement, een twee-onder-een-
kapwoning en een drive-inwoning). In 
Prinsenbeek werd een naoorlogs rijtjes-
huis onder de loep genomen. De wo-

ning had een smalle en gebogen trap 
en een kleine entreeruimte onder aan 
de trap. De realisatie van een luie trap 
(en eventueel later een traplift) om de 
verdieping toegankelijk te maken, bleek 
lastig uitvoerbaar. Echter: de tuin was 
groot en diep. Daarom is gekozen voor 
een fraaie prefab uitbouw in de tuin: de 
‘living+unit’. Die kan worden geplaatst 
aan de achterzijde van de kamer waar-
door de woonkamer wordt vergroot, 
maar ook achter in de tuin, waar op deze 
manier een hobby- of werkruimte wordt 
gerealiseerd. Deze ruimte kan later zon-
der problemen worden veranderd in een 
zorgunit met slaap- en badkamer die 
voldoet aan de Woonkeur-eisen. Als de 
unit achter in de tuin wordt geplaatst, 
kan ook nog worden gekozen voor een 
droogloopverbinding, waardoor een pa-
tiowoning ontstaat.
Kosten van deze verbouwing: 40.000 
euro; waardevermeerdering: eveneens 
40.000 euro. 
De SEV laat van drie projecten een film-
pje maken dat op Youtube en de eigen 
website verschijnt. Van de andere twee 
projecten komt een digitaal dossier op 
www.sev.nl. Jeroen Singelenberg: “Dit 
project bewijst dat het kán: een woning 
levensloopbestendig maken én waar-
devermeerdering creëren. We hopen 
dat we met dit soort voorbeelden meer 
empty nesters kunnen verleiden om een 
verbouwing te combineren met opplus-
sen.”

Tekst: Carola Peters
Beeld: 2by4-architects
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mensen gaan nadenken over de toe-
komst. De zolderkamer wordt verbouwd 
tot hobbyruimte, slaapkamers worden 
doorgebroken en in steeds meer geval-
len wordt een ruimte gecreëerd waarin 
thuis kan worden gewerkt. Wij proberen 
deze eigenaren ertoe te verleiden om die 
verbouwing te combineren met een aan-
tal woningaanpassingen die het mogelijk 
maken om ook op hogere leeftijd – en  
mét eventuele beperkingen – in de wo-
ning te kunnen blijven wonen. Het is 
verstandig om bij zo’n verbouwing 20 
jaar vooruit te kijken: naar de volgende 
levensfase, die nu eenmaal vaak met ge-
breken gepaard gaat. Je ziet helaas nog-
al eens dat – als een WMO-aanpassing 
noodzakelijk blijkt – een praktisch nieuwe 
badkamer weer helemaal wordt gesloopt. 
Dat is natuurlijk zonde van het geld.”

‘opplussen’
In het verleden zijn al vaker lokale cam-
pagnes opgezet om oudere eigenaar-be-
woners bewust te maken van hun eigen 
verantwoordelijkheid. De SEV liet in 2010 
onderzoeken in hoeverre die campag-
nes succesvol waren. Oudere eigenaren 
bleken sterk geïnteresseerd in adviezen 
die gericht waren op het ‘opplussen’ van 
hun woning. Maar als puntje bij paaltje 
kwam, werd er weinig tot niets met de 
adviezen gedaan. Daarom staken enkele 
gemeenten (Veere, Lochem en Pijnacker) 
veel energie in persoonlijke begeleiding, 
die gecombineerd werd met kleine sub-
sidies die het opplussen aantrekkelijk 
moesten maken. Het resultaat: in elke 
gemeente namen zo’n 100 eigenaren 

Een slimme oudere is op 
de toekomst voorbereid
…. en zorgt ook nog eens voor 
waardeverhoging van de woning



koers wijzigen
Viseur kreeg regelmatig opdrachten van 
Ronald Rook die zich al de nodige jaren 
bezighield met de vastgoedhandel. Vi-
seur wist dat Rook daarmee een aardige 
cent had verdiend en dat Rook inmiddels 
ook gepokt en gemazeld was op het 
gebied van vastgoed. Er was niet veel 
meer wat Viseur deze professional zou 
kunnen leren. 

Op een zekere dag had Rook een alleraar-
digst gebouwtje gekocht met drie woon-
appartementen. Viseur werd verzocht 
om de verkoop te regelen. Viseur vond al 
snel een koper voor één van de apparte-
menten. De twee andere appartementen 
leken echter onverkoopbaar. Na enkele 
maanden leegstand was het geduld van 
Rook op. Rook stelde een koerswijziging 
voor: de appartementen tijdelijk uit de 
verkoop nemen en voor een klein half 
jaar tot hooguit een jaar verhuren.

Huurders
Viseur vond dat allemaal een goed idee 
maar waarschuwde Rook dat de huur-
ders na afloop van de huurtermijn dan 
natuurlijk wel moesten vertrekken. Och, 
vond Rook, dat varkentje zou hij wel 
wassen, dat had hij wel vaker meege-

maakt. Viseur adviseerde Rook om een 
huurprijs te vragen van 900 euro per 
appartement. Rook, die alle nutsvoorzie-
ningen reeds op zijn naam had gesteld, 
vond het bezwaarlijk om voor mogelijk 
slechts kortere tijd weer alle tenaamstel-
lingen te wijzigen. Rook stelde dan ook 
voor om een all-in huurprijs te hanteren. 
Viseur en Rook kwamen uit op een be-
drag van 1.085 euro per appartement per 
maand, all-in.

Viseur vond al snel huurders voor de 
beide appartementen. In de huurakte 
nam Viseur op dat de huurovereen-
komst was gesloten voor de bepaalde 
tijd van zes maanden en, indien de huur-
overeenkomst stilzwijgend zou worden 
voortgezet, deze voor nog maximaal een 
half jaar zou kunnen gelden. Rook was 
bijzonder tevreden over de prestaties 
van Viseur. De appartementen leverden 
nu tenminste een rendement op en na 
een halfjaar zou er een nieuwe verkoop-
poging kunnen worden ondernomen.

Huurcommissie
Zoals wel vaker liep het echter allemaal 
anders. De beide huurders togen al twee 
weken na ondertekening van de huur-
overeenkomst naar de huurcommissie. 
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UUw collega Viseur krijgt de laatste tijd steeds meer opdrachten om te 

bemiddelen bij de totstandkoming van verhuurovereenkomsten nu de 

verkoopactiviteiten stagneren. Viseur vindt dat zelf een ‘makkie’. Niets is zo 

eenvoudig als het opmaken van een huurovereenkomst en huurders zijn er 

volop te vinden. Gemakkelijk of niet, Viseur werd onverwacht geconfronteerd 

met een paar valkuilen. Zoiets zou u nooit overkomen, toch?

Valkuilen voor 
de verhuurmakelaar
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Zij meenden dat de huurprijs te hoog 
was. Tot ergernis van Rook en Viseur gaf 
de huurcommissie beide huurders ge-
lijk. De huurprijs werd per appartement 
vastgesteld op 325 euro per maand, ex-
clusief de energieleverantie. Bij deze ene 
tegenslag bleef het echter niet. De huur-
ders vonden dat zij een prima woning 
hadden gehuurd voor een niet al te hoge 
prijs. Toen Viseur hen de huur namens 
Rook opzegde lieten zij ijskoud weten 
dat de wet hen nu eenmaal beschermt 
en dat zij niet van plan waren om te ver-
trekken. Ook nu was Rook weer ziedend. 
De advocaat van Rook wist hem echter 
te vertellen dat de kans op resultaat bij 
beëindiging van de huurovereenkomst 
vrijwel uitgesloten was. Kort en goed: 
Rook was de macht over de twee appar-
tementen kwijt en van een fatsoenlijk 
rendement was geen sprake meer.

Dan maar viseur
Rook ging verhaal zoeken bij Viseur. Hoe 
had Viseur zo achterlijk kunnen zijn om 
juist deze twee huurders uit te zoeken. 
En hoe kon Viseur zo idioot zijn om een 
huurcontract te maken dat vol gaten 
zat. Viseur probeerde Rook tot bedaren 
te brengen, maar dat lukte in het geheel 
niet. Rook besloot Viseur aansprakelijk 

te stellen en dagvaardde hem. Rook vor-
derde een flinke schadevergoeding nu de 
beide appartementen niet meer in vrije 
en onverhuurde staat verkocht konden 
worden, maar tegen een bespottelijk laag 
bedrag en tot in de eeuwigheid bleken te 
zijn verhuurd. Viseur verweerde zich bij 
de rechter met de stelling dat Rook een 
professioneel vastgoedhandelaar is die 
toch echt wel de juridische klappen van 
de zweep kent. En had hij Rook niet ge-
waarschuwd dat de huurders na afloop 
van de huurperiode vrijwillig moesten 
vertrekken? 

Dat zag Rook toch wel een ietsepietsie 
anders. Rook vertelde met gevoel voor 
dramatiek dat Viseur het indertijd had ge-
had over de mogelijkheid dat de huurders, 
nadat het huurrecht op grond van het 
huurcontract rechtsgeldig was geëindigd, 
– dus na afloop van de afgesproken huur-
tijd – niet vrijwillig zouden ontruimen. Die 
situatie had Rook wel eens meegemaakt, 
met krakers, en die konden er dan in kort 
geding uitgezet worden. Maar deze situ-
atie was heel anders en deze bewoners 
hadden gewoonweg harde huurrechten 
waartegen niets te ondernemen viel! Dat 
had ‘die’ Viseur er niet bijverteld toen hij 
zijn courtage kwam ophalen, aldus Rook. 

De rechter veegde het verweer van Vi-
seur van tafel. Van een redelijk bekwaam 
en redelijk handelend makelaar mocht 
immers verwacht worden dat hij zijn 
opdrachtgever wees op de onmogelijk-
heid om een huurcontract van woon-
ruimte automatisch te laten eindigen na 
zes maanden. Bovendien had Viseur als 
verhuurmakelaar Rook moeten wijzen 
op het feit dat de mogelijkheid bestond 
dat de huurders naar de huurcommissie 
zouden gaan om de redelijke huurprijs 
bindend te laten vaststellen en dat deze 
huurcommissie zowel een lagere huur-
prijs zou kunnen vaststellen en dan ook 
nog eens de all-in component ten nadele 
van de verhuurder zou corrigeren. Het 
huurprijsadvies van Viseur kon de toets 
der kritiek dus ook al niet doorstaan. 
Kortom: Viseur kon het gelag betalen. En 
Viseur …..……? Viseur vindt de huurmarkt 
bij nader inzien toch wel iets gecompli-
ceerder dan gedacht.

(De namen zijn gefingeerd; het vonnis 
wordt op verzoek toegestuurd)

mr J.A.M. van de Sande
www.vandesandeadvocaten.nl
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colUMN AgRARiScH vAStgoeD

Agrariërs zijn vanzelfsprekend fel tegen afschaf-
fing van de landbouwvrijstelling, want de mees-
te bedrijfswoningen staan zakelijk geactiveerd 
op de balans. Logisch, want ze maken – dankzij 
het type langgevel- of stolpboerderij – deel uit 
van het hoofdgebouw. Ook de ondergrond en 
de tuin zijn bij verkoop en/of staking van het 
landbouwbedrijf onbelast. Sinds 1986 geldt wél 
de regel dat de meerwaarde van de grond bo-
ven de WEVAB-waarde (Waarde Economisch 
Verkeer Agrarische Bestemming) wordt belast: 
dat is het geval als de waarde van de grond 
hoger wordt dan de prijs die boeren onder-
ling betalen (bijvoorbeeld bij een aanbod van 
een projectontwikkelaar). De landbouwvrijstel-
ling – ooit ingesteld met het oog op de ook nu 
weer actuele voedselvoorziening – zorgt op 
deze manier voor mobiliteit in de markt en voor 
een redelijk eenvoudige bedrijfsoverdracht. Bo-
vendien maakt de vrijstelling enige inkomens-
compensatie mogelijk. Immers: de grondprijs 
mag niet worden verdisconteerd in de prijs van 
landbouwproducten, maar alle kosten (bijvoor-
beeld voor grondstoffen) stijgen wél. Er zijn dan 
ook nogal wat boeren die de gestegen kosten 
gedeeltelijk kunnen compenseren door de on-
belaste grondprijs.
Maar waarom eenvoudig handelen als het veel 
ingewikkelder kan? Dat moet wel haast de ge-
dachte van de overheid zijn geweest toen de 
landbouwvrijstelling recent opnieuw ter discus-
sie werd gesteld. 

Plannen
In de huidige situatie zijn bij staking of verkoop 
– uitgaande van een niet-agrarische voortzet-
ting – de ondergrond en tuin belast indien deze 
zakelijk geactiveerd staan. De taxateur stelt 

EEr zijn van die onderwerpen die met enige regelmaat opduiken in de 

landelijke discussie. De landbouwvrijstelling is er één van. Al sinds  

31 maart 1968 bestrijden voor- en tegenstanders elkaar over de handhaving 

van dit systeem. Er lijkt immers rechtsongelijkheid in het spel: boeren die 

hun landbouwgronden verkopen aan collega’s betalen geen belasting over de 

winst die ze daarop maken, en overdrachtsbelasting is ook niet aan de orde 

(tenzij de grond binnen tien jaar buiten de landbouwsfeer wordt verkocht).

En wéér staat de landbouw- 
vrijstelling ter discussie

daarvoor de WEV- en WEVAB-waarden vast 
op een bepaalde peildatum. Landbouwgronden 
hebben doorgaans een lage boekwaarde van-
wege de gereduceerde overnameprijs of door 
overname in verpachte staat. Bij de verkoop 
van de grond blijft de winst onbelast tot de 
WEVAB-waarde. Als landbouwgronden voort-
aan of waarschijnlijk binnenkort een andere be-
stemming krijgen, is de meerwaarde (de waarde 
boven de WEVAB) belast. Dan geldt de zogehe-
ten bestemmingswijzigingswinst, die onder de 
inkomstenbelasting valt.
Boeren vrezen voor afschaffing van de land-
bouwvrijstelling, want dan is de grond belast 
vanaf de boekwaarde. Het is dan ook belangrijk 
om de gronden op te waarderen c.q. te herwaar-
deren naar de werkelijke waarde. Deze herwaar-
dering vereist een bijzondere omstandigheid, 
zoals het inbrengen van de onderneming in een 
bepaalde bedrijfsvorm (BV, maatschap, V.O.F. of 
andere bedrijfsvorm), maar ook het aanbrengen 
van veranderingen binnen deze bedrijfsvormen. 
De Belastingdienst heeft zich akkoord verklaard 
met deze bijzondere omstandigheden. Fiscaal 
juristen zijn overigens van mening dat ook het 
inbrengen van landbouwgronden in een land-
inrichtingsplan kan worden beschouwd als een 
bijzondere omstandigheid.
Één ding is duidelijk: een slimme boer is op de 
– nog onzekere – toekomst voorbereid, en laat 
de WEV- en WEVAB-waarden vaststellen. Werk 
voor de agrarisch taxateur dus!

Jack van Gestel, Register Taxateur o.z. 
bestuurslid sectie Agrarisch Vastgoed 
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Die conclusie wordt getrokken in het 
rapport ‘Van bestrijden naar begelei-
den; demografische krimp in Nederland. 
Beleidsstrategieën voor huidige en toe-
komstige krimpregio’s’, dat het Planbu-
reau voor de Leefomgeving (PBL) eind 
vorig jaar publiceerde. Want juist om 
die anticipeergebieden gaat het: daar 
valt de nodige winst te behalen als ge-
meenten ophouden met hun onderlinge 
concurrentie om inwoners en bedrijven. 
En er zijn nogal wat van die toekom-
stige krimpregio’s (zie kader). Sterker 
nog: eenderde van alle Nederlandse ge-
meenten wordt in de periode tot 2040 
met krimp geconfronteerd. Alleen delen 
van de Randstad blijven rond 2040 nog 
groeien. De bevolking van Nederland als 
geheel krimpt daardoor voorlopig nog 
niet: dat is pas het geval na 2038, voor-
spelt het Planbureau. Maar de potentiële 
beroepsbevolking neemt wél in vrijwel 
alle gemeenten af.

“Het onderwerp stond in 2006 nog 
nauwelijks op de agenda”, zegt Femke 
Verwest. “Wij hebben toen het rapport 
‘Krimp en ruimte’ gepubliceerd. Twee 
jaar later verscheen de publicatie ’Regi-
onale krimp en woningbouw’. Er kwam 
steeds meer aandacht voor krimp, en 
de toenmalige minister Eberhard van 
der Laan van WWI heeft ‘krimp’ echt 
op de agenda gezet met het ‘Interbe-
stuurlijk Actieprogramma Bevolkings-
daling’. Er moesten ambities worden 
geformuleerd voor de regio’s waar de 
bevolking het hardst daalt. Toen was 
al duidelijk dat het krimpproces moest 
worden begeleid, zodat de gevolgen van 
de krimp goed konden worden opgevan-
gen. Er werd een Topteam Krimp inge-
steld, dat het ‘Interbestuurlijk Actieplan 
Bevolkingsdaling’ moest invullen. Dat 
gebeurde: in korte tijd werden voor alle 
drie de regio’s aanbevelingen gedaan. 
De adviezen zijn verwerkt in het Inter-

Bevolkingskrimp: 
bestrijden of 
begeleiden?

ActUeel

DDe bevolking van delen van Nederland is al een aantal jaren aan het krimpen: 

Parkstad Limburg, de Eemsdelta (Groningen) en Zeeuws-Vlaanderen zien 

hun bevolking gestaag afnemen. Deze demografische krimp heeft gevolgen 

voor de woningmarkt, maar ook voor de arbeidsmarkt en de bedrijvigheid. 

De gemeenten in de krimpgebieden hebben jarenlang geprobeerd de krimp 

te bestrijden. Fout, zegt Femke Verwest, onderzoeker bij het Planbureau voor 

de Leefomgeving. Bestrijding van de krimp levert niets op; het gaat erom de 

demografische krimp op een goede manier te begeleiden. Zeker de gebieden 

die de komende 20 jaar met krimp te maken krijgen (de ‘anticipeergebieden’), 

hebben alle belang bij een adequate begeleiding.



bestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling 
(IAB).”

visie
“Bij de gemeenten in Parkstad Limburg 
was al eerder het inzicht ontstaan dat 
krimp een steeds groter probleem zou 
gaan vormen. Dat was ook in het straat-
beeld te zien. De betrokken gemeenten 
hebben ingezien dat ze elkaar niet moes-
ten beconcurreren (het gaat immers al-
tijd om dezelfde inwoners en bedrijven), 
maar juist moesten gaan samenwerken. 
In het rapport van de Commissie Deet-
man wordt die conclusie ook getrokken. 
Helaas drong dat besef pas laat door, 
want in 1997 was al duidelijk welke pro-
blemen de krimp met zich mee zou bren-
gen. De eerste reactie van bestuurders 
is: zorgen dat het aantal inwoners toe-
neemt. Alle gemeenten deden ook hun 
best om meer bedrijvigheid binnen de 
gemeentegrenzen te krijgen. Het enige 
resultaat was dat er binnen de regio 
werd verhuisd; van groei in de regio was 
geen sprake.”
De gemeenten hebben hun leven gebe-
terd: ze hebben een regionale woonvisie 
ontwikkeld, waarin werd geconstateerd 
dat het aantal nieuwbouwplannen dras-
tisch moest worden verkleind. Sloop en 
herstructurering kregen een grotere rol 
toebedeeld. “Het probleem is elke keer 
opnieuw de financiering van die plan-

nen”, zegt Femke Verwest. “Immers: als 
de bevolking krimpt, dalen de inkomsten 
van de gemeenten. Er is dus te weinig 
geld beschikbaar voor herstructurering. 
Het vraagt van de lokale bestuurders 
dan ook veel moed om de plannen voor 
begeleiding van krimp te presenteren. 
In de Randstad gaat het nog altijd om 
het verdelen van de winst, maar in een 
krimpregio gaat het om lastige, pijnlijke 
beslissingen. Daarom juichen wij het 
toe dat een gemeente als Heerlen die 

omslag inmiddels heeft gemaakt. Ook 
Doetinchem, dat in een ‘anticipeerregio’ 
ligt, toont durf. Steeds meer gemeente-
bestuurders zien in dat niets doen leidt 
tot verpaupering en uiteindelijk tot hoge 
kosten. De plannen zijn in het algemeen 
nog vooral gericht op de woningmarkt; 
voor de detailhandel is de aandacht veel 
geringer, terwijl je bijvoorbeeld in Kerk-
rade ook een aanzienlijk grotere leeg-

stand van winkels ziet. Het is dus wel 
degelijk een belangrijk aandachtspunt.”

Rol voor makelaars en taxateurs
Makelaars kunnen, dankzij hun grote 
lokale kennis, een belangrijke rol spe-
len in het begeleidingsproces, denkt de 
onderzoeker. “De corporaties hebben 
Aedes als spreekbuis, maar de particu-
liere huiseigenaar mist zo’n organisatie. 
Wellicht kan de makelaar die rol op zich 
nemen. Woningen in krimpgebieden 

staan langer te koop, en de prijzen lig-
gen lager dan elders in Nederland. Maar 
er is nog weinig bekend over het aantal 
mensen die ‘opgesloten zitten’ in hun 
woning omdat die onverkoopbaar is, ter-
wijl de eigenaar graag zou willen verhui-
zen naar een andere woning. Dat geldt 
waarschijnlijk met name voor ouderen 
die hun grote huis graag willen verruilen 
voor een kleinere woning of een appar-
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“De betrokken gemeenten hebben ingezien dat ze elkaar 
niet moesten beconcurreren (het gaat immers altijd om 

dezelfde inwoners en bedrijven), maar juist moesten 
gaan samenwerken”, aldus femke verwest (PBl)

Anticipeerregio’s
Regio’s die tussen nu en 2030 waarschijnlijk 
met een omslag van groei naar krimp wor-
den geconfronteerd, worden ‘anticipeerre-
gio’s genoemd. Het gaat dan om Midden- en 
Noord-Limburg, Achterhoek, Oost-Drenthe, 
Twente, Groene Hart, West-Brabant, Goe-
ree-Overflakkee, Voorne-Putten en Hoek-
sche Waard, Noordoost- (en ten dele ook 
West-)Friesland, Kop van Noord-Holland en 
Schouwen-Duiveland. In deze gebieden is 
niet alleen sprake van een daling van het 
aantal inwoners; ook de samenstelling van 
de bevolking verandert. In sommige regio’s 
neemt het aantal jongeren af; in andere 
het aantal hoogopgeleiden en huishoudens 
met een hoog inkomen, terwijl weer andere 
regio’s te maken krijgen met een sterke toe-
name van het aantal 65-plussers.

omslag naar krimp

Bevolking Huishoudens

Voor 2010

Tussen 2011 en 2015

Tussen 2016 en 2020

Tussen 2021 en 2025

Tussen 2026 en 2030

Tussen 2031 en 2035

Tussen 2036 en 2040

Constante groei

Voor 2010

Tussen 2011 en 2015

Tussen 2016 en 2020

Tussen 2021 en 2025

Tussen 2026 en 2030

Tussen 2031 en 2035

Tussen 2036 en 2040

Constante groei



tement. Er zijn hier en daar plannen om 
eigenaren van relatief slechte woningen 
een corporatiewoning aan te bieden die 
in een veel betere staat is. Dat biedt dan 
de mogelijkheid om de eigen woning te 
laten slopen. Ook in dat proces kan de 
makelaar/taxateur een rol spelen.”
Gemeenten moeten zich ook op econo-
misch gebied snel gaan voorbereiden 
op krimp, want de gevolgen worden al 
op korte termijn merkbaar: de lokale 
afzetmarkt wordt kleiner, en dat leidt 

tot een overaanbod aan winkels, kan-
toren en scholen. Het gevolg: leegstand 
en mogelijk verpaupering. Het aantal 
arbeidskrachten wordt kleiner, maar dat 
betekent niet dat de werkloosheid opge-
lost wordt: vraag en aanbod sluiten vaak 
niet op elkaar aan. Herstructurering 
van bedrijventerreinen is lastig: er is te 
weinig geld voor beschikbaar. Transfor-
matie tot woonwijken is ook geen op-

tie: er is geen behoefte aan woningen.
Sommige regio’s, waaronder Parkstad 
Limburg en de Achterhoek, hebben al 
voorgesteld om een sloopfonds in het le-
ven te roepen, waaraan het Rijk, provin-
cies, gemeenten, corporaties, ontwikke-
laars, banken en beleggers deelnemen. 
Met het geld kunnen onverkoopbare 
woningen worden gesloopt. “Dat type 
fondsen zien we in het buitenland ook”, 
zegt Femke Verwest. “Het allerbelang-
rijkste is dat gemeenten snel beginnen 

met de voorbereiding op de krimp; het 
Rijk en de provincies kunnen daarbij een 
ondersteunende rol spelen, maar het 
zwaartepunt ligt bij de gemeenten zelf.”

experimenten
De Stuurgroep Experimenten Volks-
huisvesting maakt regelmatig gebruik 
van de onderzoeken van het PBL, vertelt 
Anne-Jo Visser, programmaregisseur bij 

de SEV. “Wij zijn vooral heel praktisch 
bezig”, zegt ze. “Al onze projecten heb-
ben een woningcomponent, en samen 
met alle betrokkenen (woningcorpora-
ties, gemeenten, provincies, bewoners 
én makelaars/taxateurs) zetten we 
nieuwe initiatieven uit. In totaal lopen 
er nu 16 experimenten. Heel bekend is 
inmiddels Ganzedijk in Groningen, dat 
landelijk in het nieuws kwam omdat het 
dorp dreigde te verdwijnen. Samen met 
alle betrokkenen hebben we een plan 
gemaakt om het dorp te ‘verdunnen’ 
door één straat te slopen. Het ging daar-
bij om huur- en koopwoningen, en de 
bewoners zijn geherhuisvest in Ganze-
dijk. Belangrijke aspecten zijn natuurlijk 
de financiële, ruimtelijke én de sociale 
gevolgen van zo’n operatie, en daarnaar 
gaan we nu evaluatieonderzoek doen.”
Een ander experiment wordt uitgevoerd 
in het Friese Holwerd, waar een groot 
aantal woningen te koop staat. In het 
Friese dorp is een ‘dorpsontwikkelings-
maatschappij’ in oprichting, waarin 
huurders en eigenaren samenwerken 
in het kader van het Aanvalsplan Krimp 
Holwerd. De organisatie heeft zich voor-
genomen panden aan te kopen, op te 
knappen en door te verkopen. Ook is een 
‘Krimpregisseur’ aangesteld die het hele 
proces coördineert. 
Minder woningen betekent vaak dat het 
aantal voorzieningen ook minimaal is. 
Dat hoeft geen probleem te zijn, zegt 
Anne-Jo Visser: “Dat dorpen zonder 
voorzieningen onaantrekkelijk zouden 
zijn, is een fabel: bewoners van platte-
landsgemeenten zijn al gewend om wat 
verder te rijden voor winkels, scholen 
etc. In Zeeland zien we dat ook: daar zijn 
nogal wat van dit soort dorpen. In krimp-
gebieden in die provincie wordt gedacht 
over het samenvoegen van woningen. 
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“De corporaties hebben Aedes als spreekbuis, maar 
de particuliere huiseigenaar mist zo’n organisatie. 
Wellicht kan de makelaar die rol op zich nemen”, 

aldus verwest

evaluatie krimpexperimenten
De SEV begeleidt alle experimenten in de 
haalbaarheidsfase en tijdens de uitvoering. 
Eind van dit jaar of begin volgend jaar wordt 
de aanpak geëvalueerd. Als de experimen-
ten goed zijn opgezet, geeft de SEV meer 
inhoudelijke informatie per experiment via 
www.sev.nl. Daar staan inmiddels al een 
aantal experimenten op vermeld.

krimp potentiële beroepsbevolking

Omslag naar krimp Ontwikkeling 2008 – 2040

Voor 2010

Tussen 2011 en 2015

Tussen 2016 en 2020

Tussen 2021 en 2025

Tussen 2026 en 2030

Tussen 2031 en 2035

Tussen 2036 en 2040

Constante groei

Krimp 20% of meer

Krimp tussen 15 en 20%

Krimp tussen 10 en 15%

Krimp tussen 5 en 10%

Krimp tussen 0 en 5%

Groei



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.

totaal
seijkens
den
ouden
pakket

SDO Advertentie - Totaalpakket.i1   1 11-05-2010   08:54:42



Bij zulke projecten betrekken we graag 
de lokale makelaars: zij kunnen goed 
beoordelen welke woningen in aanmer-
king komen voor samenvoeging, en we 
zijn erg tevreden over de adviezen die we 
van hen krijgen.”
De programmaregisseur ziet dat steeds 
meer gemeenten zich realiseren welke 
negatieve gevolgen 
leegstand heeft. “In 
een aantal gevallen 
kan het heel goed 
zijn om een aantal 
woningen te slopen, 
zodat de waarde van 
de overige woningen 
op peil blijft. Maar die 
moeten wel goed worden onderhouden 
(ook als ze leegstaan), en daar schort 
het nogal eens aan. Dan ontstaan de be-
kende ‘rotte kiezen’. Gemeenten moeten 
daarom veel stringenter zijn als het gaat 
om aanschrijving van woningeigenaren. 
Dat gebeurt nu nog veel te weinig. Ook 
banken hebben daarin een rol: in de 
hypotheekakte staat dat het onderpand 
goed moet worden onderhouden.”

over de grens
Nog steeds zijn er Nederlanders die zich 
in België vestigen vanwege de fiscale 
voordelen. Als het aan de SEV ligt, zullen 
we steeds vaker een beweging in omge-
keerde richting zien, zegt Anne-Jo Vis-
ser. “In België zijn de wachtlijsten voor 
een sociale huurwoning heel erg lang, 

zodat starters en mensen met een laag 
inkomen moeilijk aan een woning ko-
men. In Zeeuws-Vlaanderen is het heel 
gemakkelijk om zo’n woning te bemach-
tigen: dat lukt binnen enkele weken. We 
zien nu dat Belgische starters, maar ook 
mensen met een middeninkomen die 
op zoek zijn naar rust en ruimte, aange-
trokken worden door de ruime moge-
lijkheden die Zeeuws-Vlaanderen biedt, 

juist als het om koopwoningen gaat. Ik 
heb ook gehoord dat een makelaar en 
een hypotheekadviseur bezig zijn met 
de ontwikkeling van een koopservice-
product. Dat kan aantrekkelijk zijn voor 
Belgen: als zij in hun eigen land werken 
en in Nederland wonen, profiteren ze 
niet van de hypotheekrenteaftrek.”

Dat betekent dus dat 
de krimp hier wel 
degelijk bestreden 
wordt? “Inderdaad”, 
zegt de programma-
regisseur. “Soms is 
het helemaal niet zo 
verkeerd om krimp te 
bestrijden. Elke regio 

vraagt om een eigen oplossing. Vaak 
zal die gezocht moeten worden in be-
geleiding door bestuur (maar ook door 
marktpartijen), en in sommige gevallen 
is bestrijding best een goede remedie.”

Tekst: Carola Peters
Beeld: o.a. PBL/CBS Regionale 
bevolkings- en huishoudensprognose 
2009-2040 (2009)
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“in een aantal gevallen kan het heel goed 
zijn om een aantal woningen te slopen, zodat 
de waarde van de overige woningen op peil 

blijft”, aldus Anne-jo visser (Sev)
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colUMN WoNiNgMARktANAlySe otB

Dit jaar ga ik mijn huis verbouwen. Geen grote 
verbouwing, maar toch zo omvangrijk dat ik 
mijn hypotheek hiervoor verhoog. Met de bank 
verwacht ik geen problemen omdat de waarde 
van mijn woning flink hoger is dan mijn hy-
potheekschuld. De bank vraagt natuurlijk wel 
een taxatie. Gelukkig zitten op loopafstand vijf 
taxateurs en – als echte nieuwsgierige onder-
zoeker – vraag ik hen alle vijf om een offerte. 
Wat blijkt: drie van hen hanteren een vast be-
drag en twee werken met een promillage van 
de getaxeerde waarde. Voor alle duidelijkheid: 
ik kies natuurlijk de VBO-taxateur. Volgens 
www.vbo.nl geeft een VBO-taxateur ‘zekerheid 
in de taxatie’, is ‘deskundig en betrouwbaar’, le-
vert ‘kwaliteit’ en beschikt over ‘een uitgebreide 
database van vergelijkbare woningen’. Vol ver-
trouwen geef ik hem dus de opdracht om mijn 
woning te taxeren. Dat was eind januari. 

Begin februari ploft de envelop met de WOZ-
waarde op mijn deurmat. Wat blijkt: de WOZ-
waarde is tussen januari 2009 en januari 2010 
verhoogd met 10%. Ik twijfel even aan mijn 
marktkennis. In het crisisjaar 2009 zijn de prij-
zen toch gedaald! Voor de zekerheid controleer 
ik de prijzen op www.kadaster.nl. En ja hoor, de 
gemiddelde prijs is in 2009 met 15.300 euro af-
genomen naar 240.600 euro (januari 2010); dat 
is een daling in één jaar van 6%. Alle taxateurs 
hebben die daling gevoeld in hun portemon-
nee evenals de dramatische stagnatie van het 
aantal verkopen. Terwijl iedereen klaagt over 
dalende woningprijzen neemt mijn woning in 
waarde toe. Eigenlijk heel gunstig voor mijn 
verbouwingsplannen. Ik begin nieuwsgierig te 
worden welke waarde de VBO-taxateur aan 
mijn woning geeft. 

Al snel krijg ik van mijn VBO-taxateur het 
taxatierapport. De WOZ-waarde en de taxatie-

waarde ontlopen elkaar slechts enkele procen-
ten. ‘Gelukkig’, zucht de taxateur, ‘ik moet elke 
afwijking van 10% of meer inhoudelijk verkla-
ren’. Hij is duidelijk geen fan van modelmatige 
waardebepaling. Geïnteresseerd naar zijn me-
ning vraag ik toch naar een verklaring waarom 
mijn WOZ-waarde zo sterk gestegen is. Het 
antwoord is verbluffend eenvoudig: ‘het mo-
del heeft uw vorige WOZ-waarde veel te laag 
geschat’ en lachend voegt hij eraan toe ‘u had 
toen bezwaar moeten maken tegen een te lage 
waarde’. Maar zelfs als ik dat had gewild, was 
dat niet mogelijk geweest. Het hof verklaarde 
zeer recent (17 december 2010) dat een eigenaar 
‘geen belang heeft bij een bezwaar tegen een 
te lage WOZ-waarde omdat het beroep er niet 
toe mag leiden dat de eigenaar in een slechtere 
financiële positie komt dan zonder het instellen 
van beroep het geval zou zijn geweest’. Ik stuur 
het taxatierapport gelijk door naar de bank. Dat 
was februari.

De waardestijging van 10% in een dalende 
markt houdt mij bezig. Zal de gemeente een 
ander bedrijf ingehuurd hebben om de WOZ-
waarden te bepalen, of is het wiskundige model 
veranderd en hoe bepaalt zo’n model eigenlijk 
de WOZ-waarde? Ondanks dat ik beroepsmatig 
veel kennis heb van modelmatige waardebepa-
lingen, weet ik geen antwoord op mijn eigen 
vragen. Ik moet dat maar eens onderzoeken. 
Wel ben ik blij met mijn huidige WOZ-waarde, 
zeker nu die door de taxateur is bevestigd. 

Paul de Vries
Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft

D‘De prijzen blijven stijgen’, voorspelde ik in mijn column van december 

2010. En ja hoor, begin februari plofte de envelop op mijn deurmat met mijn 

nieuwe WOZ-waarde; een stijging van 10%. Hoera, de markt zit in de lift! 

Maar hoe realistisch is een WOZ-waarde eigenlijk?

Blij met een hogere WOZ-waarde



Sinds medio februari is de website 
www.goedkoop-wonen.nl online, een 
initiatief van vier zelfstandig werkende 
aankoopmakelaars in Friesland, Gronin-
gen en Drenthe. Op dit nieuwe podium 
willen voormalig VBO account manager 
Beke Hendriksma en VBO-leden Alida 
van der Vegt, Rita Sterkenburg en Elina 

Boerma het unieke karakter van hun 
werkgebieden nadrukkelijker uitdragen. 
Het is de bedoeling om vooral ook ko-
pers uit de Randstad aan te trekken. 
Wie zijn die potentiële kopers? Waarom 
zouden ze juist voor een woning in deze 
contreien kiezen? En waarom zouden 
ze dan bij dit kwartet aankloppen? Die 
laatste vraag prikkelt hen het meest, en 
daar komt dan ook het argument dat 
ze sterk willen benadrukken: “Omdat 
wij vrouwen zijn!”. Vrouwen, zo is de 
gedachtegang, kijken met andere ogen 
naar een woning. “Je hebt als vrouw 
een andere touch dan mannen, je werkt 
meer vanuit intuïtie. En dat is hier zeker 
nodig. Mensen die van buiten komen en 
die overwegen hier iets te kopen, moet 
je heel goed aanvoelen. Het gaat ons 
er in eerste instantie niet om te scoren 
met de aankoop van een woning. We 
willen hen een nieuw thuis bieden. De 
één kan hier prima aarden in een wat 
afgelegen prachtige oude boerderij, de 
ander wordt echt gelukkiger in een dorp 
met wat meer levendigheid. Als het 
goed is, voel je zoiets aan. Weer iemand 
anders doe je pas een plezier met een 
woning in het drukkere Groningen of 
Leeuwarden. Hier komt het echt aan 
op match-making. En wij denken dat 
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MAkelAAR vAN De MAAND

MMakelaar zijn in èn een krimpgebied èn in tijden dat de markt toch al onder 

druk staat. Het kan het enthousiasme van vier vrouwelijke aankoopmakelaars in 

het noorden van Nederland niet temperen. “Er is zoveel voor te zeggen om hier 

een nieuw thuis te vinden!”
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“Wij gaan de markt 
vlot trekken!”
‘Girl power’ in de noordelijke provincies
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we daar juist als vrouw een prima rol in 
kunnen spelen.”

Naar buiten treden
Met www.goedkoop-wonen.nl richt het 
viertal zich op een heel breed publiek, 
dat ze op deze manier met name buiten 
het eigen werkgebied willen bereiken. 
“Het is opmerkelijk, dat ook de NVM 
precies op hetzelfde moment een soort-
gelijke site opende. Maar, vreemd ge-
noeg richten zij zich op mensen die al in 
deze omgeving wonen. Die weten al veel 
beter wat hier te koop is, wat ze kunnen 

verwachten. Je adviesfunctie is juist bij 
mensen uit een wijdere omtrek van veel 
groter belang, wil je ze iets verkopen dat 
echt bij hen past. De Amsterdamse vader 
die een appartement voor zijn in Gro-
ningen studerende dochter zoekt, die 
kunnen wij de weg wijzen. Net als die al-
leenstaande mevrouw uit Den Haag, die 
misschien een iets te romantisch beeld 
heeft. Dan moet je de voors en tegens 
goed bespreken. Dat doen we ook voor 
pensionado’s die rust en ruimte zoeken 
of voor mensen die een tweede huis zoe-
ken. En we wijzen er altijd op dat door 
internet afstanden vaak minder belang-
rijk zijn dan mensen in eerste instantie 
denken. Voor de goede orde: we zijn er 

niet op uit om mensen ertoe over te ha-
len om hierheen te komen. Maar degene 
die prettiger wil wonen dan in de drukke 
delen van ons land, die nemen we graag 
mee in wat er allemaal mogelijk is.”

Boerderij zoekt koper
Alida, Beke, Elina en Rita zouden graag 
zien dat hun pogingen ondersteund 
zouden worden door krachtiger over-
heidsmaatregelen. “Het afschaffen van 
de overdrachtsbelasting voor starters 
zou al enorm helpen. Daardoor zet je 
een beweging in gang. Ook anderen 

kunnen dan verkopen en weer aanko-
pen. Dan gebeurt er wat. Een ander ob-
stakel is de leegstand van boerderijen. 
Dat verandert niet zolang de wettelijke 
status daarvan niet verandert. Nu zie je 
prachtige panden verkommeren, terwijl 
we weten dat daar echt belangstelling 
voor is. De consument wacht op dit mo-
ment vooral af en wij willen dat, voor 
zover het in onze macht ligt, vlot trek-
ken. Niet voor niets benadrukken we de 
relatief lage prijzen van woningen hier. 
Waar anders vind je een vrijstaande 
woning met een riante tuin voor onder 
de drie ton? Waar in Nederland kun je de 
sterren ’s avonds nog zien? Waar kom je 
na een dag werken beter tot rust? Waar 

kun je nog naar je werk zonder altijd 
in de file te staan? Dat gaan we met 
professionele hulp nadrukkelijker aan 
Nederland vertellen.”

De boer op
De nieuwe website en het nog kersverse 
los-vaste samenwerkingsverband (“We 
blijven ieder zelfstandig!”) zijn pas de 
eerste stappen die het kwartet heeft 
gezet. “We zoeken nu samen met een 
communicatie-professional naar manie-
ren om elders op het netvlies te komen. 
Er komen persberichten, we kunnen mis-
schien iets doen met social media, alles 
wat kan helpen om mensen voor ons 
verhaal te interesseren. Vervolgens ne-
men we alle tijd voor ze om samen met 
hen de mogelijkheden te ontdekken. Dat 
zijn vaak heel plezierige dagen, waarin 
je je rol als aankoopmakelaar echt vol-
ledig kunt uitleven. Je selecteert vooraf 
woningen, je eet tussendoor een hapje 
met de mensen, je hoort zo wat hen 
beweegt en bezig houdt. En valt hun 
oog op bijvoorbeeld die oude boerde-
rij? Dan vereist dat in het kader van je 
onderzoeksverplichting wel de nodige 
expertise en zorgvuldigheid. Ook daar 
kun je dan echt je toegevoegde waarde 
bewijzen. Wij hebben onze draai hier 
helemaal gevonden, hier in het noorden. 
We gaan er alles aan doen om dat plezier 
op onze klanten over te dragen, ook nu 
het niet de makkelijkste tijden zijn.”

Tekst: Henk de Kleine
Beeld: Sylvia Koster

“Hier komt het echt aan op match-making. 
en wij denken dat we daar juist als vrouw een 

prima rol in kunnen spelen”

“Wij gaan de markt 
vlot trekken!”
‘Girl power’ in de noordelijke provincies

V.l.n.r.: Alida van der Vegt, Elina Boerma, Beke Hendriksma en Rita Sterkenburg
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Goes & Roos
Goes & Roos is al ruim 8 jaar actief bezig met het 
ontwikkelen en onderhouden van websites voor de 
makelaarsbranche. Meer dan 400 makelaarskantoren door 
heel Nederland maken inmiddels gebruik van onze diensten. 
Uiteraard heeft iedereen een eigen smaak; door onze ruime 
ervaring met het bouwen en onderhouden van websites zijn 
wij ervan overtuigd dat wij ook voor u een passende website 
kunnen ontwikkelen.

Enkele argumenten waarom makelaarskantoren graag met Goes & Roos werken:
- Keuze uit verschillende presentatiemanieren van objecten 
- Integratie Makelaar 2.0 (Twitter, LinkedIn, Facebook, MySpace e.d.) 
- Integratie weblog en verschillende chatmodules 
- Website volledig frameloos 
- Uitgebreide printmogelijkheden 
- Verschillende RSS-koppelingen (o.a. met nieuwsleveranciers) 
- Gebruik van een zogenaamd ‘tag’-systeem op de aanbodpagina 
- Integratie van sitemap- en linkbuilding-technologie 
- Uitgebreide zoekmogelijkheden objecten 
- Integratie van Google Maps (inclusief Google Street View) 
- Bewaren van favoriete objecten 
- Gebruik van paginanummering 
- Gebruik van grote foto’s 
- Bezichtigingsafspraken maken via de website 
- Zoekopdrachten plaatsen via de website 
- Alle denkbare koppelingen naar externe partijen 
- Uitgebreide reactieformulieren 
- Speciale “PDF-viewer” voor uw brochures 

Interesse? 
Ga naar www.goesenroos.nl, mail naar info@goesenroos.nl of bel 033 - 4556165 voor het maken van 
een vrijblijvende afspraak. Wij komen graag bij u langs om alle mogelijkheden met u door te nemen.
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daagt u uit!

Stuur de offerte van uw huidige 
drukkerij naar ons toe en ontvang 
geheel vrijblijvend binnen 48 uur 
een vergelijkende offerte welke in 
de meeste gevallen 10% tot soms 
wel 60% voordeliger zal zijn!  

Naast een scherpe prijs garanderen 
wij u vanzelfsprekend een perfecte 
kwaliteit en service.

Gaat u de uitdaging aan? 

Andromedastraat 2-B
5015 AV Tilburg
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Het keurmerk 
voor verantwoord 
bosbeheer. 



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 poten-
tieel 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 vastgoedmidden-
markt?  Bel dan 030 - 755 20 00 of kijk op www.rnhb.nl.

Financier van de vastgoedmiddenmarkt.

Wij kijken niet alleen naar de stenen,
maar ook naar de mens erachter

Leidseveer 30 - Postbus 2244 - 3500 GE Utrecht
Telefoon 030-755 2000 - Fax 030-755 2020 - www.rnhb.nl - info@rnhb.nl
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