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De Stichting Certificering voor Makelaars
en taxateurs is een kwaliteitsregister voor
vakbekwame makelaars en taxateurs. In het
SCVM register staan alleen gecertificeerde makelaars en taxateurs ingeschreven
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17024). Kundige, betrouwbare makelaars
en taxateurs die gegarandeerd kwaliteit
leveren.

No Nonsense

D

De paarden staan weer op stal. De hoedjes zijn terug in de hoedendoos. De
stropdassen worden weer iets informeler gestrikt. Prinsjesdag 2011 is passé.
De algemene politieke beschouwingen zijn zonder al te grote knievallen
richting oppositie afgerond. Nederland maakt zich op om de pijn te nemen
van de kredietcrisis 2008. Laten we met minister De Jager hopen dat de
eurocrisis geen storm oplevert. De boodschap voor de lobbyisten is duidelijk:
een knappe die langs het stopbord ‘bezuinigingen’ weet te komen.

Weinig nieuws onder de zon
Het gebrek aan financiën dicteerde reeds de
Woonvisie van minister Donner. En op de keper
beschouwd, heeft de Miljoenennota 2011 geen
nieuwe maatregelen voor de woningmarkt opgeleverd; weinig nieuws onder de zon. Minister
Donner heeft zijn moment in de zon – net als vele
Nederlanders – klaarblijkelijk 1 juli jl. al gehad.
Natuurlijk, we mogen met de tijdelijke verlaging
van de overdrachtsbelasting onze handen dicht
knijpen. Daar zijn we de minister dankbaar voor.
Maar de minister begrijpt ook dat verlaging van
de overdrachtsbelasting pas echt zoden aan de
dijk zet, als het een permanent karakter krijgt.
Ik begin een beetje een aversie te ontwikkelen
tegen het woord ‘tijdelijk’. Het woord ‘tijdelijk’
is synoniem voor ‘eindigend’. En helaas is dat
dit jaar op diverse regelingen van toepassing.
De tijdelijke verlaging van de btw voor arbeid bij
renovatie was geldig tot 1 oktober. En per 1 januari 2012 stopt de tijdelijke stimuleringsregeling
voor energiebesparende voorzieningen (isolatie,
zonnepanelen) in woningen. Maar verreweg de
belangrijkste maatregel die per 1 januari 2012
wordt teruggedraaid, is de tijdelijke verhoging
van de maximale NHG-grens. Aangezien dit
nog de enige maatregel is die de starter vanuit
de rijksoverheid een steuntje in de rug biedt,
mag deze regeling er 1 januari a.s. nog niet uit.
Het enige dat wat mij betreft tijdelijk mag zijn,
is het beleid van de banken: sinds 1 augustus jl.
mogen starters en lage inkomens maar 106%
financieren. Dit strookt niet met de NHG-norm
van 108%. Hopelijk houden de banken slechts
tijdelijk de hand krampachtig op de knip en
leveren zij tijdelijk geen maatwerk. Wellicht dat
het bericht van het CPB dat de Nederlandse woningmarkt een aanzienlijke overwaarde heeft
(in 2010 een nationale hypotheekschuld van 653

miljard versus een totale marktwaarde van 1.301
miljard), de verhitte leencapaciteit gemoederen
weer wat kan normaliseren.
Wat zit er nog meer in het vat? Het nieuwe
Bouwbesluit moet het zowel consumenten als
ontwikkelaars makkelijker maken om een woning respectievelijk kantoorpanden te verbouwen. Het energielabel is vanaf 1 juli 2012 ook
verplicht voor nieuwbouwwoningen. Het zou
goed zijn als de gedachte om kopers van energiezuinige woningen meer financiële leencapaciteit te geven, in Den Haag vaste voet aan
de grond krijgt. Tenslotte wordt de huurmarkt
rigoureus aangepakt. Op de huurtoeslag wordt
fors bezuinigd. Huurwoningen die vallen onder
het puntensysteem (WWS) worden bij nieuwe
verhuringen aangepast aan de schaarste die
er heerst. Vanaf 1 juli 2012 is een huurverhoging van 5% mogelijk voor inkomens boven
de 43.000 euro. De huren meer marktconform
maken is noodzakelijk om de doorstroming en
de broodnodige investeringen in woningen in
het middensegment te bevorderen.
Zou het huidige pakket aan maatregelen voor
de woningmarkt, voldoende zijn om vertrouwen
en beweging te creëren? Ik word er nog niet erg
warm van. U wel?

Ed Hamming
Voorzitter VBO Makelaar
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Nederland telt ruim zeven miljoen
woningen, waarvan meer dan de
helft gebouwd is vóór 1976. Het is
van groot belang om die woningvoorraad toekomstklaar te maken.
Of moeten we gewoon al die oude
– veelal ook qua indeling en comfort
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nieuwbouw plegen?
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Actueel

Waartoe zijn de
banken op aarde?

Woningmarkt niet stormbestendig

D

De banken vervullen een sleutelrol in de economie. Hun profiel is daaraan
aangepast. Betrouwbaar als partner. Transparant in de communicatie. En
zorgzaam tegenover de klant. Daarnaast moeten ze gewiekst opereren op de
kapitaalmarkten en een strategie hebben voor als het ooit verschrikkelijk fout
zou gaan. Die strategie is er nu. In een vriendelijk briefje schrijven: u krijgt geen
hypotheek.

Waartoe zijn de banken op aarde? Bestuursvoorzitter Piet Moerland van de
Rabobank formuleerde het antwoord
begin dit jaar tijdens een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden aldus: ‘In
onze beleving moeten banken op aarde
zijn om de reële economie te dienen.
Ze moeten dienstbaar zijn aan klanten,
bedrijven of particulieren of de publieke
sector. Banken zijn er om dienstbaar te
zijn aan de reële economie.’
Een goede bank zal het in haar gestelde
vertrouwen nooit beschamen. Maar ze
zijn er natuurlijk wel; de banken die
ingewikkelde financiële producten op
de markt brengen, waarmee klanten
kunnen speculeren op faillissementen.
De slachtoffers worden opgevangen bij
het volgende loket. Uiteraard tegen een
vergoeding. Niet minder kwalijk is de
praktijk van het onbeperkt herverpakken en het volledig doorverkopen van
kredietrisico’s. Moerland: ‘Dat verstoort
de gezonde risico-rendementsafweging
en het vergroot de verwevenheid en
de onderlinge afhankelijkheid binnen
het financiële systeem. Dat hebben we
geweten. Het heeft de systeemcrisis
aangewakkerd en ook onhanteerbaar
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gemaakt. Banken moeten geen geld met
geld willen maken. De financiële crisis
legde niet alleen normale risico’s bloot,
die we dachten te kunnen voorzien,
maar ook staartrisico’s, de zogenaamde
zwarte zwanen.’
Staartrisico’s zijn risico’s waarvan de
kans zeer klein is dat ze ook daadwerkelijk optreden. Maar áls ze onverhoopt
optreden, zijn ze zeer ernstig. Ook bankiers weten inmiddels weer hoe het voelt
om toe te zien hoe een zelf geschapen
monster om zich heen grijpt. Volgens
Moerman is er maar één manier om alle
lekken te dichten: ‘Tegen staartrisico’s
helpen alleen maar buffers, buffers en
nog eens buffers; zowel kapitaalbuffers
als liquiditeitsbuffers.’

Basel III

Die visie vormt ook de kern van het
zogeheten plan Basel III, waarmee de
bancaire toezichthouders onder meer de
‘leverage’ – dat is de verhouding van het
vreemd vermogen ten opzichte van het
eigen vermogen – willen verlagen. Dit
kan door kapitaal aan te trekken.
In het door Moerland gelanceerde actieplan voor de woningmarkt, waarover
in september overigens druk werd over-
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legd door de banken, wordt daarom niet
geheel toevallig gewaarschuwd voor
‘het risico van te hoge schuldbelading
van koopwoningen, mede door specifiek
Nederlandse aflossingsvrije hypotheekvormen en door drastische versobering
van het pensioensysteem’. In een persbericht legt Moerland vervolgens de link
naar een verplichte annuïteitenhypotheek ‘vanwege het grote maatschappelijke belang dat met de hervorming
van de woningmarkt is gediend’.
De Rabobank ziet de annuïteitenhypotheek als de beste oplossing voor het
afdekken van de risico’s aan het eind van
de looptijd. Dit onderdeel blijft dan ook
zeker in het plan gehandhaafd. ‘Dit moet
dan uiteraard wel een marktbreed gedragen keuze zijn, die ook samenhangt
met het overheidsbeleid’, geeft de bank
desgevraagd aan.
Maar is de Rabobank wel echt zo onbaatzuchtig? Rob de Wildt, partner bij
RIGO Research en Advies, vindt het niet
meer dan logisch dat de banken ook
hun eigenbelang nastreven. Volgens
hem moeten de banken er rekening
mee houden dat er een eind zal komen
aan de lucratieve beleningsfaciliteit bij
de Europese Centrale Bank (ECB). Voor
tarieven van 1 tot 1,25% worden daar
Nederlandse hypotheekportefeuilles

V.l.n.r.: Prof. H.A. Benink en ir. R. de Wildt
‘tweedehands’ hypotheken, ook wel de
securitisatiemarkt genoemd. Een deel
daarvan – De Wildt vermoedt voor tussen de 100 en 150 miljard euro – wordt
de laatste jaren met goedkoop kort geld
beleend bij de ECB. Nederland is een
grootverbruiker bij de ECB.
Dat roept wel een vraag op: hoe kan het
dat de – ook door de Nederlandse Bank
(DNB) – als zeer solide omschreven Nederlandse hypotheekleningen zeer gewild zijn bij Europese beleggers en een
marktaandeel van 40% halen, terwijl

Prof. Benink: “We mogen heel blij zijn als de prijzen
nominaal gelijk blijven”
liquide gemaakt. Als deze faciliteit vervalt, moeten er voldoende alternatieven zijn. Want een jaarlijkse groei van
de woninghypotheekschuld met zo’n
30 miljard euro laat zich straks misschien niet meer zo gemakkelijk verkopen of belenen. Geen wonder dus
dat banken nu graag zien dat klanten
aflossen.
Dat Nederland erg afhankelijk is van de
Europese kapitaalmarkt, is terug te voeren op het beleid van Nederlandse pensioenfondsen om wereldwijd te beleggen.
Het financieringsgat van nu zo’n 200 tot
240 miljard euro moet jaarlijks worden
gedempt op de Europese markt voor

dezelfde hypotheken voor binnenlands
gebruik worden gekwalificeerd als potentieel risicovol vanwege de te ruime
kredietvoorwaarden? Banken reageren
op die vraag met dezelfde reflex: de
rente voor ‘funding’ kan niet zomaar
worden geprojecteerd op de hypotheekrente.
Toch is er kennelijk iets aan de hand. Anders is het moeilijk te verklaren waarom
de banken nu openlijk ruziën met de
organisatie van bouwers en projectontwikkelaars NVB Bouw.
‘Banken hebben de tijdelijke opleving
van de woningmarkt in de kiem ge-

smoord door sinds 1 augustus jl. de
kredietkraan verder dicht te draaien.
Hierdoor dreigen de woningprijzen en
het aantal woningverkopen in 2012 harder te dalen dan in het crisisjaar 2009’,
verklaarde NVB-directeur Rietdijk bij de
presentatie van de nieuwe Thermometer Koopwoningen. Volgens hem zijn de
Nederlandse banken ‘hard op weg om de
woningmarkt de genadeklap te geven’.
Hij wijst daarbij onder meer op de onduidelijke argumentatie achter de verhoging van het aantal basispunten voor
de 10-jaarshypotheken. Dit aantal steeg
ineens van 80 à 90 naar 150 basispunten
bovenop de 10-jaars obligaties.

NHG-normen

In mei van dit jaar beslechtte de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa)
al een conflict over vermeende kartelvorming. Toen bleek dat de rentemarges
na het uitbreken van de kredietcrisis
om onduidelijke redenen sterk waren
gestegen. Het rumoer verstomde, toen
de marges in 2010 weer terugzakten
naar het niveau van vóór de crisis. De
projectontwikkelaars – en ook veel makelaars – hielden daar kennelijk toch
een wrange nasmaak aan over. Steen
des aanstoots is nu vooral de nieuwe
Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF), waarmee de banken ook
de mildere NHG-normen opzij zetten.
Daarmee halen de banken opnieuw 200
basispunten binnen, is de redenering.
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Woninghypotheken verstrekt door Nederlandse mfi's aan Nederlandse huishoudens, gecorrigeerd voor securitisaties en breuken
(procentuele jaarmutaties resp. maand-op-maandmutaties)
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Eind augustus luidde een brede coalitie
bestaande uit VEH, VBO Makelaar, NVM,
VastgoedPRO, NEPROM, NVB Bouw en
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kostengrens, de aanscherping van de Nibud-normen en de beperkte financiering
van verbouwingskosten zal de leencapaciteit met bijna 6% doen afnemen, zo
liet het Waarborgfonds Eigen Woningen
(die de NHG uitvoert) berekenen. Het
effect daarvan is dat de huizenprijzen

daardoor – althans in theorie – op termijn tot bijna 7% dalen.
Deze cijfers waren in feite al achterhaald, toen minister Jan Kees de Jager
bij de presentatie van de Miljoenennota
aankondigde dat de eurocrisis misschien
kan uitdijen tot een eurozonecrisis. Om
‘misschien’ en ‘als’, daar hangt de toekomst vanaf. Als in Griekenland... Als
ook in Italië... Het gebeurt natuurlijk niet.
Maar wat als ook de rente zou oplopen,
ja wat dan?
In de nota Schokproef Overheidsfinanciën heeft de minister de verschillende
scenario’s uitgewerkt. Huizenprijzen
kunnen dalen met 10 of 20%, het aantal
woningtransacties zelfs met 40%. In één
scenario dalen de huizenprijzen zelfs tot
25%, terwijl de werkloosheid met 10%
stijgt. Ook in de mildere scenario’s krijgt
de woningmarkt het voor de kiezen. De
banken hadden dat al voorzien en hanteren nu het motto: we moeten ons
voorbereiden.

Hoogvliegers

Is dat de enige weg om vooruit te komen? Ja, helaas, een gezond bankwezen
is essentieel voor de economie, meent
prof. dr. Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van
Tilburg.
“De focus ligt terecht op het verhogen
van het eigen vermogen van banken. Dit
is historisch laag. Onder Basel III hebben
de banken tot eind 2018 de tijd om de
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buffers te verhogen. Ik denk zelfs dat die
ambitie nog niet ver genoeg gaat. De buffers zouden nog verder omhoog moeten.
Ook Christine Lagarde, de nieuwe managing director van het IMF, wil de buffers
op korte termijn fors verhogen. De stresstest die banken en de Europese Commissie juli hebben gehouden, was toen al
weer achterhaald. Want de grootbanken
zouden een faillissement van Griekenland – en mogelijk Italië – met hun buffers nooit kunnen opvangen.”
De stagnatie op de woningmarkt met de

het bestaande proces van conservatiever
financieren, wellicht nog wat conservatiever worden.”
En dan is er ook nog de rente, die ooit
weer omhoog zal gaan. “Banken kijken
nu echt 30 jaar vooruit. Daarom kijken ze
reeds naar het moment waarop de hypotheekrenteaftrek mogelijk niet meer
in zijn huidige vorm zal bestaan. Het
huidige kabinet zal deze niet aanraken,
maar de meeste Nederlanders houden
er toch rekening mee dat het uiteindelijk
zal gebeuren. Dat maakt het waarschijn-

Prof. Benink: “Banken kijken reeds naar het
moment waarop de hypotheekrenteaftrek niet
meer in zijn huidige vorm zal bestaan”
dalende huizenprijzen en terugvallende
verkopen kun je – zo meent Benink – niet
rechtstreeks in verband brengen met
Basel. “De hypotheekmarkt is hier natuurlijk wel beter dan in de VS het geval
was, maar ze zeggen wel eens: hoogvliegers kunnen diep vallen. En Nederlandse
woningen zijn vergeleken met Duitsland en België behoorlijk hoog geprijsd.
Ook de hypotheekrenteaftrek maakt de
markt kwetsbaar.”
De hoge ratings voor Nederlandse securitisaties veranderen daar weinig aan.
“We hebben gezien dat een triple A status snel aan betekenis kan inboeten. De
eurocrisis en de eurozonecrisis hangen
als een zwaard van Damocles boven de
markt. Dat betekent dat banken, los van

lijk dat het in de loop van die dertig jaar
ook zal gebeuren.”

Annuïteitenhypotheek

En alles bij elkaar genomen, wat staat
ons dan te wachten? Benink: “We mogen denk ik heel blij zijn als we gemiddeld een stabilisatie bereiken, dus dat de
prijzen nominaal gelijk blijven. In reële
termen haal je dan geleidelijk de lucht
uit het systeem. De tijd dat de prijzen
nog eens fors zullen gaan stijgen, zoals
dat in het verleden gebeurde, zal sowieso niet meer terugkomen. Maar zelfs een
geleidelijke stijging van een paar procent
per jaar acht ik niet waarschijnlijk.”
De totale hypotheekschuld van 645 miljard – inmiddels ruim boven het bruto

binnenlands product – ziet Benink als
een weerspiegeling van de situatie op
macroniveau. “In landen als Duitsland
en Engeland is het veel meer gebruik
dat je een deel van de aankoop zelf financiert.”
Hoewel er dus mogelijk barre tijden aanbreken, is Benink geen voorstander van
een verplichte annuïteitenhypotheek.
“Dat gaat me een stap te ver. Het idee
achter annuïteit is dat je de hypotheek
na 30 jaar ook volledig hebt afgelost.
Maar dat betekent wel dat in de tijd dat
de kinderen studeren en de ouders daarvoor hoge kosten maken, ook de woonlasten relatief hoog zijn. Als de kinderen
dan het huis uit zijn en je met pensioen
gaat, zijn de woonlasten laag. Dat model
vind ik te conservatief. Als mensen veel
meer moeten aflossen, krijgt de woningmarkt een additionele tik. Het is denk
ik verstandiger als we het effect van de
reeds genomen maatregelen langzaam
laten ontvouwen en geen gekke dingen
doen.
Als zich nieuwe concurrenten aandienen, zouden de rentetarieven misschien
iets omlaag kunnen”, vermoedt Benink.
Met de campagne van Duitse Volksbank
Emmerich-Rees wordt Benink bijna op
zijn wenken bediend. De bank wil als
prijsvechter de Nederlandse markt op.
De klanten moeten dan wel net als de
Duitsers zelf genoegen nemen met één
smaak: annuïtair.
Tekst: Robert van Til
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advertorial

VBO-ers opgelet…
Huren is hot!

H

Het zijn barre tijden voor makelaars. Het aantal huizen dat maandelijks verkocht wordt is gedaald
tot een all time low. In de eerste 8 maanden van 2011 werden er gemiddeld minder dan 10.000
woningen per maand verkocht. Het verlagen van de overdrachtbelasting lijkt niet het gewenste
effect te sorteren. De huurmarkt daarentegen leeft op en de overheidsmaatregel van minister
Donner maakt het per oktober mogelijk om veel meer woningen in de vrije sector te verhuren.

Volgens Jasper de Groot, algemeen directeur van Pararius.nl,
maakten nog nooit zoveel makelaars gebruik van hun platform.
De Groot: “Onder de makelaars zien wij een overduidelijke
verbreding van de focus. Voorheen was deze veelal enkel en alleen gericht op verkoop maar nu meer en meer ook op verhuur.
Logisch, huren wordt steeds aantrekkelijker, zeker omdat het
verkrijgen van een hypotheek steeds lastiger wordt. Nu Donner
ook de prijsstelling van een huurwoning versoepelt, wordt de
huurmarkt groter en groter.”
“Omdat woningverhuur een aangelegenheid blijft waar wettelijk
veel bij komt kijken, is er altijd behoefte aan de specialistische
kennis van een makelaar. Voor de makelaar is verhuur een interessant segment omdat er minder bij komt kijken dan bij verkoop
en de snelheid van een transactie bovendien vele malen sneller
verloopt. De switch kan dus snel worden gemaakt en resultaten
snel geboekt.”

“Het klinkt gek maar de afgelopen twee jaar zijn geweldig geweest voor Pararius. We hebben een enorme groei doorgemaakt.
Het aantal abonnees is fenomenaal gestegen als gevolg van de
malaise in de koopwoningmarkt. Onze bezoekersaantallen liggen ruim boven de 600.000 per maand en dat is ongekend voor
een website met alleen huuraanbod. Onze account managers
draaien overuren en onze IT-ers brengen continu nieuwe releases. Vooral onder de motorkap wordt er veel vernieuwd, zodat
de makelaars optimaal gebruik kunnen maken van alle tools die
wij voor hen bouwen. Wij brengen hen in contact met huurders
en eigenaren die hun woning willen verhuren. Een woning kan
namelijk alleen via een makelaar op onze website worden aangeboden.”
“Juist voor verkoopmakelaars die af en toe een woning verhuren,
hebben wij Pararius zeer toegankelijk gemaakt. Zij zijn niet gebonden aan een abonnement en kunnen door het inkopen van
een tegoed toch gebruik maken van al onze diensten. Makelaars
kunnen ons hiervoor bellen of ze vullen een formulier in op de
website en gaan direct aan de slag. Vervolgens nemen we altijd
nog even contact op, om te kijken of alles naar wens verloopt
en we nog ergens mee kunnen helpen. Alles draait bij ons om
service en alleen tevreden klanten maken Pararius tot een succes.
Dit houdt ons scherp!”
Bent u ook geïnteresseerd in de mogelijkheden van Pararius?
Wilt u weten wat Pararius voor uw organisatie kan betekenen?
Kijk op www.pararius.nl of maak een afspraak met een van onze
accountmanagers: 020-4712111.
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bedrijfsmatig vastgoed

H

Hoe zit het met de taxaties van bedrijfspanden? Zijn die niet wat aan de hoge
kant; zeker in een tijd dat we te maken hebben met een economische crisis?
Die vraag stelt de AFM zich (en andere partijen doen dat ook!). Dus komt er
een onderzoek naar ‘de methoden en belangrijke veronderstellingen die
gehanteerd zijn bij het bepalen van de reële waarde van vastgoedbeleggingen’.
Een mondvol, maar het komt er gewoon op neer dat de AFM ons – de
taxateurs van bedrijfsmatig vastgoed – niet helemaal vertrouwt.

Al is de taxatie nog zo snel… de AFM
onderzoekt haar wel!
Het is de vraag in hoeverre dat terecht is. Natuurlijk kennen we allemaal de voorbeelden
waarin een eigenaar bewust bezig is geweest
om de cijfers te (laten) vervalsen. Maar in de
meeste gevallen moeten we gewoon constateren dat taxateurs zijn meegegaan in de ‘flow’
van de jaarlijkse taxatiecyclus. Tussen 2002 en
2008 werden panden steeds weer voor een iets
hogere prijs verkocht. De taxateur baseerde
zich op die waardestijging en vermeldde in het
financieel jaarverslag een waardestijging van
het pand. Logisch, maar daardoor stond aan het
begin van de economische crisis het vastgoed
wel voor een erg hoog bedrag in de boeken. En
nu inmiddels 15% van de kantoorruimte leeg
staat, wordt de roep om controle sterker. De
AFM wil nu wel eens weten hoe financiering en
werkelijke waarde zich tot elkaar verhouden.
Die vraag kwam natuurlijk in de afgelopen jaren
al vaker aan de orde. Taxatiewaarden, biedingen
en reële verkoopprijzen liepen altijd al sterk uiteen. Al in 2004 onderzocht Cees Schekkerman,
werkzaam bij Colliers International, hoe dat deel
van de markt functioneert. Hij constateerde dat
de hoogste biedingen afweken van ruim 54%
ónder tot ruim 67% bóven de taxatiewaarde.
Maar de gemiddelde afwijking bedroeg maar
iets meer dan 6%. Als de biedingen van twee
potentiële kopers zo sterk van elkaar afwijken
(terwijl ze over dezelfde informatie beschikken);
hoe moet de taxateur dan de ‘echte marktwaarde’ bepalen? Heel eenvoudig: dat kan niet.
We baseren ons op gerealiseerde transacties.
De rechter doet dat niet. In fraudezaken bijvoorbeeld, gaat de magistraat ervan uit dat het pand
wellicht voor te veel of te weinig geld gekocht is.
Immers: in een markt die op zijn hoogtepunt is,
wordt overgewaardeerd; in een dal zijn de waarderingen te laag. Kortom: het is niet eenvoudig,
maar dat wist u al.

Afschrijven?

Controle dus, maar waarop dan? En wat zal het
gevolg zijn van de controles door de AFM? Zullen eigenaren nu toch overgaan tot afwaarderen van hun panden? Volgens sommige onderzoekers zou dat de oplossing zijn, in combinatie
met halvering van de nieuwbouw. Zelfs een
complete bouwstop wordt overwogen, maar
dan zullen gemeenten wel beter moeten samenwerken. Als gemeenten individueel een
bouwstop afkondigen, gaan projectontwikkelaars gewoon naar een naburige gemeente. En
ook halvering van de nieuwbouwproductie is
geen oplossing voor de enorme leegstand.
Als uit het onderzoek van de AFM blijkt dat
panden inderdaad overgefinancierd zijn, kunnen vastgoedbeleggers in de problemen komen; zeker als het gaat om zwaar gefinancierde
kantoorgebouwen die zijn aangeschaft toen de
markt op haar hoogtepunt was.
Hoe dan ook; het ‘themaonderzoek’ van de AFM
komt er aan, zo is nu al aangekondigd. Voor
taxateurs is het dus belangrijk om daar rekening
mee te houden bij hun jaarlijkse taxatieronde,
zodat de gegevens kunnen worden betrokken
bij de financiële verslaggeving van de bedrijven.
Ze moeten natuurlijk ook hun opdrachtgevers
informeren. Want u weet: al is de taxatie nog
zo snel; de markt – en de AFM – achterhaalt
haar wel!

Ing. Siep Roelfzema,
voorzitter sectie Bedrijfsmatig Vastgoed
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vastgoedmarkt

Groot aantal latente
woningverkopers houdt hoge
vraagprijzen in stand

Al sinds geruime tijd is de balans tussen vraag en aanbod ver
te zoeken. Op de woningmarkt staan per koper gemiddeld 25
woningen te koop. Echter, de helft van de woningeigenaren
(51%) zet de woning eerder te koop dan noodzakelijk is. En juist
deze groep is minder snel geneigd te zakken met de prijs en zal
in veel gevallen de woning pas verkopen bij de juiste vraagprijs.
Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in
augustus 2011 is uitgevoerd onder 200 woningeigenaren.
Van eigenaren die hun woning moeten verkopen binnen de te
verwachte verkooptijd, blijkt 59% bereid de vraagprijs (op den
duur) te laten zakken. Woningeigenaren die zich niet genoodzaakt voelen de woning binnen deze termijn te verkopen, zijn
minder vaak bereid te zakken met de prijs (44%). Door deze
groep wordt de vraagprijs langere tijd niet aangepast of zelfs
helemaal niet aangepast.
In veel gevallen heeft men nog geen andere woning (gebouwd). Of men verhuist naar een huurwoning en heeft daardoor geen dubbele lasten. In andere gevallen is er simpelweg
geen haast. Dit zijn mogelijk woningeigenaren die hun woning
‘alvast’ te koop zetten, anticiperend op een lange verkooptijd.
In de eerste helft van 2011 stond een woning gemiddeld tussen
de 4,8 en 7,9 maanden te koop. Uit het onderzoek komt naar
voren dat woningeigenaren die hun woning te koop hebben
staan, verwachten dat de totale verkoopperiode wordt gesteld
op gemiddeld 13,3 maanden.
Commentaar VBO Makelaar
De vraagprijs hoog houden omdat een snelle verkoop niet
noodzakelijk is, is vanuit het perspectief van de verkoper
logisch. Men zit niet op de schopstoel, dus waarom een
dief van je eigen portemonnee zijn? Maar uit onderzoek
van de Amsterdam School of Real Estate blijkt dat een reële
vraagprijs loont. Uiteindelijk leidt een te hoge vraagprijs
tot een verkoopprijs die duidelijk onder de marktwaarde
moet worden verkocht. Ook blijft de woning onnodig
lang in aanbod staan. Zo werken deze verkopers aan een
self-fullfilling prophecy dat de totale verkoopperiode lang
duurt. Maar dit gedrag verstoort het marktmechanisme op
de woningmarkt. Wij raden onze VBO-makelaars dan ook
aan in hun advies van reële vraagprijzen uit te gaan.

Minister Donner gaat Woonvisie
voorlopig niet repareren
In antwoord op een Nieuwbouwbrief van Bouwend Nederland,
NVB Bouw en Neprom geeft minister Donner aan voorlopig
geen nieuwbouwmaatregelen te nemen. Hij wil eerst de effecten van de verlaging van de overdrachtsbelasting een kans
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geven. “Als we nu al nieuwe maatregelen gaan bespreken, zal
het effect van de verlaging deels teniet worden gedaan, omdat
consumenten dan zullen wachten op nieuwe maatregelen”,
aldus een woordvoerder van de minister. Het CPB heeft al laten weten dat de verlaging dit jaar en begin volgend jaar tot
meer transacties zal leiden. Maar het CPB schat ook in dat in de
tweede helft van volgend jaar het aantal transacties juist circa
5% lager zal uitkomen.
De drie partijen vragen aandacht voor de problemen op de
woningmarkt. De Woonvisie zou met name negatief kunnen
uitpakken voor de nieuwbouw. “Het is de vraag of de maatregelen in de Woonvisie voldoende impact hebben om de bouwproductie enigszins op peil te houden”, aldus Bouwend Nederland.
“Het positieve effect van de beperking van de overdrachtsbelasting wordt nagenoeg tenietgedaan door de grote onzekerheid
en het negatieve sentiment bij de burger en door de beperking
in de hypotheekverstrekking. De situatie is zeer ernstig.”
De ondertekenaars van de Nieuwbouwbrief achten het van
groot belang dat een aantal (tijdelijke) crisismaatregelen
wordt voortgezet zolang de woningmarkt zich nog niet heeft
hersteld. Het gaat hierbij om:
• de verhoging van de NHG-grens van 265.000 euro naar
350.000 euro (vervalt eind 2011);
• de regeling ‘dubbele hypotheekrenteaftrek’: de termijn
waarin mensen met dubbele hypotheeklasten voor beide
huizen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek is
tijdelijk verlengd van twee naar drie jaar (vervalt eind 2012);
• de regeling ‘hypotheekrenteaftrek na verhuur’: sinds 1 januari 2010 is het mogelijk om na een periode van verhuur
van een te koop staande voormalige eigen woning weer in
aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek (vervalt
eind 2012);
• de regeling ‘overdrachtsbelasting bij doorverkoop’: in de
overdrachtsbelasting is voor het kalenderjaar 2011 de termijn van zes maanden voor de doorverkoop van onroerende
zaken - voor woningen tijdelijk verruimd naar twaalf maanden (vervalt eind 2011).
Commentaar VBO Makelaar
In de Miljoenennota 2012 staat in navolging van de Woonvisie van minister Donner bijzonder weinig opbeurends voor
de woningmarkt. De verlaging van de overdrachtsbelasting is een prima maatregel, maar wel tijdelijk. Terwijl de
overdrachtsbelasting permanent omlaag of afgeschaft zou
moeten worden. Daarnaast is het uitermate belangrijk dat
de maximale grens voor NHG langer gehandhaafd blijft. De
Nieuwbouwbrief maakt nogmaals de complexiteit van de
woningmarkt duidelijk. Eén maatregel maakt onze markt
niet gezond en zal op termijn financieel gecompenseerd
moeten worden. Het wachten is nog steeds op een integrale
lange termijn visie waarbij partijen over één regeerperiode
heen durven kijken.
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Starter blijft koopwoning zien
als goede investering
Een meerderheid van de woningzoekende consumenten (59%)
wil nog steeds het liefst een koopwoning. Iets meer dan een
kwart wil liever huren en 12% heeft geen voorkeur. Dit blijkt
uit onderzoek van WoonKennis. Belangrijkste reden om te
kopen: deze kan makkelijker worden aangepast aan de eigen
wensen en behoeften. Deze vrijheid spreekt vooral mensen in
een nieuwbouwwoning aan (65%). Onder woningzoekenden
uit een bestaande woning is dit 55%. Waarschijnlijk hebben
nieuwbouwbewoners destijds al bewust kozen voor nieuwbouw vanwege de mogelijkheden via meer- of minderwerk de
woning te laten aanpassen aan hun wensen.
Uit het onderzoek blijkt ook dat 54% van de woningzoekenden
een eigen huis ook nog steeds een goede investering voor
de toekomst vindt. Vooral aspirant koopstarters (69%) zijn
hiervan overtuigd. Voor deze groep zijn de omstandigheden
op de woningmarkt momenteel gunstig. Woningen zijn door
prijsdalingen en lange verkooptijden meer bereikbaar dan
voorheen. Daarnaast spelen de relatief lage hypotheekrente
en de verlaging van de overdrachtsbelasting ook een rol. Hoewel sommige particulieren moeite hebben om een betaalbare
hypotheek af te sluiten.

Aspirant 	Koopkoopstarters
starters

Nieuwbouw

Bestaand	Totaal

Mogelijkheid aanpassen aan wensen

56

52

65

55

57

Investering in de toekomst

69

57

55

54

54

Stabiele woonlasten

39

24

30

33

32

Gunstige tijd voor kopen woning

28

23

20

19

19

Huurwoning voldoet niet aan wensen

23

15

16

16

16

2

2

2

1

1

Weet niet/geen mening

7

2

6

4

4

Anders

0

2

2

0

1

Huurwoning te duur

Bron: WoonKennis Jaarrapport Nederland 2011/2012, september 2011

Commentaar VBO Makelaar
Woonkennis wijst er terecht op dat consumenten zich wel
moeten realiseren dat het investeringsklimaat op de woningmarkt is veranderd. In de jaren ’80 en ’90 waren consumenten die een huis kochten, vrijwel zeker van een flinke
overwaarde op hun woning. Ook in de huidige markt kunnen
zij – als zij nu verkopen – nog steeds een flinke winst opstrijken. Hoe het prijspeil op de woningmarkt zich de komende
decennia zal ontwikkelen, is op dit moment niet echt duidelijk. In ieder geval mag de consument niet meer uitgaan
van een behoorlijke overwaarde bij verkoop. Dat is niet meer
vanzelfsprekend.

Achter de Voorkant
Mariënburg, Nijmegen

Het hart van Nijmegen is in de nadagen van de
wereldoorlog door een bombardement verwoest. In
1993 ontwierp bureau Soeters een masterplan met
passende stedenbouw om dit hiaat definitief op
te vullen. Het project bestaat uit een winkelstraat
met 74 appartementen en een cultureel kwartier
met onder andere een Openbare Bibliotheek en een
Arthouse.
Aan de Marikenstraat liggen de winkels en
woningen. Door het hoogteverschil van vier meter
tussen beide uiteinden van de straat, is er een
winkelstraat met twee elkaar overlappende niveaus
ontstaan. De straat heeft een boogvorm. Om
de ronding van de straat te benadrukken, zijn de
woonpercelen hellend naar voren geplaatst: vanuit
het midden, naar beide kanten, steeds één graad
verder. Dit heeft een effect van geborgenheid.
Er is gebruik gemaakt van verschillende hoogtes,
kleuren en erkers.
Het robuuste winkelfront op het lage niveau is
ontworpen in donkergrijze gepigmenteerde prefab
betonkaders in combinatie met mangaankleurig
metselwerk. Het winkelfront op de hoge straat vormt
ook de onderbouw van een reeks woningpercelen
en appartementengebouwen. De positie in de
straat heeft het soort woning en de indeling
bepaald. In het midden zijn dat maisonnettes met
een buitenruimte op het dek en een patio. Op de
hoeken zijn er appartementen gebouwd.
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De makelaar als
verwachtingsmanager
Directeur Vincent Buitenhuis van Kences

over studentenhuisvesting

Z

Ze duiken elke nazomer weer op: de artikelen over de problemen rond
studentenhuisvesting. De Landelijke Studentenvakbond LSVb spreekt zelfs al van
een Deltaplan om de kamernood te lenigen. Kunnen splitsing of omzetting van
woningen soelaas bieden? En welke rol kan de makelaar dan spelen?

Het aantal studenten op Nederlandse
HBO’s en universiteiten groeit al jaren
veel sterker dan het aantal woningen en
kamers voor deze specifieke doelgroep.
Rond 2015 zal ongeveer de helft van
de 800.000 studenten, die ons land
dan waarschijnlijk telt, uitwonend zijn.
Als directeur van Kences, de landelijke
brancheorganisatie voor studentenhuisvesting, overziet Vincent Buitenhuis
de uitdagingen die er liggen. “Er zullen
straks zo’n 65.000 kamers extra nodig
zijn.” Hij en anderen binnen de wereld
van de woningcorporaties komen tot de
conclusie dat in de afgelopen jaren de
groeiende behoefte aan studentenhuisvesting bij gemeenten en studentenhuisvesters is onderschat.
Om twee redenen is snelle actie geboden. Allereerst is daar natuurlijk de
noodzaak om studenten ordentelijke
woonruimte te bieden. Daar komt bij
dat veel studenten nu al hun studiekeuze mede laten bepalen door de (on)
mogelijkheid om ergens onderdak te
krijgen. Vincent Buitenhuis: “Niet zelden zie je dat ze een sub-optimale keuze
maken. Dan maar wat dichter bij huis, of
nog wat langer thuis blijven wonen.”
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Slechte naam

Vooraleer over oplossingen te willen
spreken, wil Vincent Buitenhuis het probleem ook niet groter maken dan het is.
“Studenten komen over het algemeen
binnen een jaar wel aan een woonruimte, er hoeft nog niemand onder een
brug te slapen. De langste wachttijd
zit bij die woonruimte die het meest
gewild is. Dan hebben we het over de
sociale studentenhuisvesting vanuit woningcorporaties. Daar vind je goede en
gewaarborgde woonruimte tegen een
relatief lage huurprijs. Alles keurig binnen de regels. Daar zie je de grote wachtlijsten. Daarbuiten vinden we een grote,
ongeorganiseerde wereld. Die loopt uiteen van particulieren die op een keurige
wijze ruimte aan studenten verhuren
tot de huisjesmelkers. Deze laatste categorie veroorzaakt de misstanden en
geeft studentenhuisvesting een slechte
naam. Zodra bewoners in een buurt er
lucht van krijgen dat er sprake is van
studentenhuisvesting, gaan er alarmbellen rinkelen. Mensen zijn beducht
op waardevermindering, als ze horen
dat een belendend pand mogelijk verdeeld wordt in appartementen voor studenten. Ook gemeenten zie je huiverig
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worden. In de stad Groningen zie je dat
er quota gesteld worden op het aantal
studentenhuizen in bepaalde wijken. In
Utrecht moet een particulier die zijn of
haar woning wil opsplitsen een enorm
bedrag ophoesten, om zo een drempel
op te werpen. Dat helpt niet echt. Ik
vind het soms wel begrijpelijk, maar ook
merkwaardig. We moeten niet vergeten
dat een student jaarlijks 25.000 euro aan
economische meerwaarde oplevert voor
de stad.”

Splitsen? Omzetten?

Hoewel het overgrote deel van de studenten in de particuliere sector onderdak vindt, verwacht Vincent Buitenhuis
dat de grootste uitbreiding van studentenhuisvesting in eerste instantie van
woningcorporaties en grote beleggers
kan komen. “Deze partijen kunnen de
grote slagen maken. Snel en veel ver- en
bijbouwen. Leegstaand vastgoed benutten voor zelfstandige en onzelfstandige
eenheden. Als gemeenten aan de ene

naar kamers met gemeenschappelijke
ruimtes ligt dan meer voor de hand. Ik
denk dat makelaars in dat proces een
prima rol kunnen vervullen.”

Verwachtingsmanager

“Een makelaar verkoopt niet louter een
pand, een makelaar verkoopt ook ver-

“Als een particulier een woning wil omzetten
of splitsen om deze geschikt te maken voor
studentenhuisvesting, dan moet je erg goed weten
waar je mee bezig bent”
kant barrières opwerpen, dan moeten ze
aan deze kant actiever worden.” En aan
de particuliere kant? “Woningen splitsen
is niet het eerste waar ik dan aan denk.
Je hebt wel erg grote panden nodig, wil
je daar volledig zelfstandige appartementen kunnen realiseren. Omzetten

wachtingen”, zo redeneert Vincent Buitenhuis. “Als een particulier een woning
wil omzetten of splitsen om deze geschikt te maken voor studentenhuisvesting, dan moet je erg goed weten waar
je mee bezig bent. Ik noemde al het gemeentelijk beleid ten aanzien van quota
en kosten. Daar moet je kennis van hebben, net zo goed als van een olietank die
in de tuin ligt. Als blijkt dat een particulier een pand aankoopt en niet weet dat
hij voorafgaande aan de splitsing 15.000
euro bij de gemeente moet aftikken, dan
heb je een probleem. Plus, een makelaar
die in deze materie wil stappen, moet
de actualiteit bijhouden. Er gebeurt
op dit moment van alles rond wet- en
regelgeving.” Hiermee doelt Vincent
Buitenhuis op overleg tussen Kences,
het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, studentensteden,
verenigingen van universiteiten, de LSVb
en de HBO-raad over een Nationaal Ak-

koord Studentenhuisvesting. Dit overleg
is erop gericht om onder meer tot een
‘Bouwbesluit light’ te komen. Daardoor
zou in 2012 de minimale verblijfsoppervlakte omlaag kunnen, de parkeernorm
kan lager liggen en de geluidsnormen
zijn soepeler. Ook wordt gestreefd naar
versoepeling van lokale bouwregels.

Kansrijk

De student als doelgroep voor de makelaar, het is wellicht even wennen. Toch
valt er veel voor te zeggen om deze
groeiende groep in het vizier te houden.
In Amsterdam gaan studentenwoningen
van 30 m2 tot 40 m2 voor 75.000 euro
als warme broodjes over de toonbank,
het aanbod wordt overschreven. Vincent
Buitenhuis: “Het is jammer dat studentenhuisvesting, woningsplitsing en alles
wat daarmee te maken heeft een minder goed imago heeft. Waar wijken verloederen door splitsen en omzetten van
woningen is vaak wel meer aan de hand.
Kijk naar Rotterdam-Zuid. Ook daar zie
ik wel een schone taak voor makelaars.
Ga met buurtbewoners en zéker met
de buren praten, als je te maken krijgt
met woningsplitsing of -omzetting voor
studentenhuisvesting. Weet waarover
je het hebt. In de meeste gevallen gaat
het om nette studenten en betrouwbare
verhuurders. En waarom zelf niet eens
aan de slag met je gemeente? Er is nog
veel te doen.”
Tekst: Henk de Kleine
Beeld: Kences
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belastingzaken

T

Tot voor kort gold als regel dat grond op het moment van levering voor
btw-doeleinden pas kwalificeerde als de levering van bouwterrein (levering
belast met btw), als de opstal op moment van levering volledig was gesloopt
(inclusief verwijdering van funderingsresten) én kon worden aangetoond dat
er voorzieningen zijn getroffen met het oog op de bebouwing van de grond.
Indien niet aan deze voorwaarden werd voldaan, was een koper over de verkrijging van (deels) bebouwde grond overdrachtsbelasting verschuldigd en
was een vrijstelling omzetbelasting van toepassing. Indien het gebouw op het
moment van passeren van de akte van levering al gedeeltelijk was gesloopt
door de verkopende partij, veranderde dit niets aan de fiscale behandeling.
Een arrest van het Hof van Justitie heeft voor eens en altijd verandering gebracht in deze denkwijze.

Koop-/aannemingsovereenkomst.
Eén prestatie?
Gedeeltelijk gesloopt pand bouwterrein?

Het Hof van Justitie EG heeft in het arrest Don
Bosco geoordeeld dat indien op het moment
van levering in opdracht van de verkoper reeds
is aangevangen met de sloop van de bestaande
opstal, er twee prestaties moeten worden onderscheiden. Deze prestaties bestaan uit de levering van de onroerende zaak en het verzorgen
van de sloopwerkzaamheden. Indien in deze
situatie bij de koper het oogmerk bestaat om
onbebouwde grond te verkrijgen, moeten deze
handelingen als één samengestelde prestatie
worden beschouwd: de levering van onbebouwd
terrein. Een splitsing van deze prestaties zou
kunstmatig zijn. Dit betekent dat een pand op
het moment van levering niet volledig hoeft te
zijn gesloopt, wil er voor btw-doeleinden sprake
zijn van de levering van onbebouwd terrein.
Indien kan worden vastgesteld dat het onbebouwde terrein op het moment van levering
kwalificeert als bouwterrein, omdat er op het
moment van levering al voorzieningen waren
getroffen met het oog op de bebouwing van de
grond, is over de levering van de deels gesloopte
onroerende zaak btw verschuldigd.

verkrijging van de grond vindt dan over het
algemeen plaats vermeerderd met overdrachtsbelasting, terwijl de aannemer de termijnen
vermeerderd met 19% btw factureert.
Op basis van het hiervoor omschreven arrest
bestaat de mogelijkheid dat de belastingdienst
het standpunt inneemt dat deze twee handelingen als één samengestelde prestatie moeten
worden beschouwd: de levering van een nieuwe
woning. Indien dit standpunt wordt ingenomen,
zou dit betekenen dat over de gehele vergoeding 19% btw is verschuldigd. Omdat op deze
wijze geen voordeel wordt behaald op de grond,
leidt dit tot een nadeel van 13% over de grondprijs. Om deze nadelige situatie te voorkomen,
zou een gesplitste koop-/aannemingsovereenkomst mogelijk een oplossing kunnen bieden.
In deze situatie is afstemming vooraf over de
fiscale behandeling aan te raden, zodat wordt
voorkomen dat het bij een negatieve uitkomst
tot een nadelige situatie leidt.

Koop-/aannemingsovereenkomsten

In geval van nieuwbouw komt het in de praktijk
regelmatig voor dat de particuliere koper met
het oog op de koop van een nieuwe woning
een koop-/aannemingsovereenkomst sluit. De

mr. H.J.M. van Hoof en M.A.M. van de Westerlo
Ernst & Young Belastingadviseurs LLP
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actueel

Meer overheidsbemoeienis
door wijziging
Appartementenwet

O

Op 1 juli zijn de Appartementenwet en de Woningwet gewijzigd. De gemeenten
hebben sinds die datum meer bevoegdheden om (slapende) verenigingen van
eigenaren te stimuleren om achterstallig onderhoud weg te werken. De nieuwe
regels bieden de gemeente – theoretisch – een instrument om VvE’s beter te
laten functioneren. Op die manier kan tijdig worden ingegrepen als ernstig
achterstallig onderhoud dreigt.

In de Woningwet is geregeld dat de
gemeente een aanschrijving kan doen
als er sprake is van achterstallig onderhoud waardoor een gebouw een gevaar
oplevert voor de omgeving. De gebouweigenaar (dus ook een vereniging van
eigenaren) wordt dan verplicht het onderhoud alsnog uit te voeren. Met de
wetswijziging heeft de gemeente een
aantal preventieve middelen gekregen
om te voorkómen dat zo’n ‘aanschrijvingswaardige’ situatie optreedt.

van een reservefonds en over de hoogte
van de bijdragen aan dat fonds. Ook
mag de gemeente voorstellen doen over
de eventuele benoeming van een bestuurder (als die er nog niet is) en de
eventuele aanstelling van een (professionele) beheerder. Of de vergadering van
eigenaren instemt met de voorstellen,
bepalen de eigenaren zelf: alleen de eigenaren mogen stemmen. De gemeente
heeft geen stemrecht in de vergadering.
Als te weinig eigenaren akkoord gaan

“Het is een wake-up call. Als de VvE geen actie
onderneemt, volgt natuurlijk alsnog een aanschrijving
als er achterstallig onderhoud is”
De gemeente kan o.a. een vergadering
van de VvE bijeenroepen als zo’n situatie
dreigt te ontstaan. De kosten van die
vergadering komen voor rekening van
de gemeente. Voor het bijeenroepen van
de vergadering moet de gemeente wél
eerst toestemming aan de kantonrechter vragen. Op deze bijeenkomst mag
de gemeente het woord voeren en mag
ze o.a. voorstellen doen over het beheer
en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken, het instellen
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met het uitvoeren van het noodzakelijk onderhoud, kan de gemeente – met
instemming van minimaal de helft van
het totale aantal stemmen – een vervangende machtiging vragen aan de kantonrechter om dat onderhoud alsnog
uit te (laten) voeren. De kantonrechter
zal die machtiging alleen verlenen indien een aanschrijvingswaardige situatie dreigt te ontstaan. De gemeente
kan ook een machtiging vragen voor
wijziging van de splitsingsakte. Ook dan

o ktob er 20 11

moet minimaal de helft van het totale
aantal stemmen voor die wijziging zijn.
Op die manier kan de besluitvorming
worden vergemakkelijkt en hoeven de
eigenaren niet te procederen tegen hun
buren. De gemeente heeft daar immers
niet zo’n moeite mee.

“Praktisch moeilijk uitvoerbaar”

Fred Schuurs, directeur van VvE Belang,
Belangenorganisatie van appartementseigenaren: “In principe is dit een goed
initiatief: slapende verenigingen krijgen
op deze manier een duidelijk signaal dat
er écht iets moet gebeuren. Het is een
wake-up call. Als de VvE geen actie onderneemt, volgt natuurlijk alsnog een aanschrijving als er achterstallig onderhoud
is. Echter: de maatregel is praktisch gezien waarschijnlijk lastig uitvoerbaar: het
is de vraag of gemeenten medewerkers
kunnen vrijmaken voor het organiseren
van de vergaderingen. Bovendien: stel
dat de besluitvorming inderdaad plaatsvindt en de ALV besluit tot uitvoering van
het onderhoud; wie ziet er dan op toe dat
dit ook werkelijk gebeurt? De kans dat het
project geen resultaat heeft, is vrij groot
omdat het veelal gaat om VvE’s in wijken
waar de leefbaarheid onder druk staat en
waar overwegend mensen met lage inkomens wonen. En het is ook maar de vraag
of de kantonrechter zo gemakkelijk een
machtiging zal geven. De proceskosten
voor deze procedures komen veelal voor
rekening van de gemeente.
Overigens: VvE Belang doet haar uiterste best om appartementseigenaren te
bewegen om het zo ver niet te laten komen. In ons kwartaalblad VvE Magazine
benadrukken we elke keer opnieuw het
belang van goed onderhoud, dat gebaseerd is op een adequate meerjarenonderhoudsplanning en een bijbehorende
begroting. We adviseren bovendien om
dat onderhoud te combineren met energiebesparende maatregelen, waardoor
de VvE dubbel voordeel heeft. Vaak kunnen maatregelen immers gecombineerd
worden uitgevoerd, waardoor de kosten
lager zijn en de appartementseigenaren
maar één keer overlast hebben. In onze
jaarlijkse uitgave ‘De Appartementseigenaar’ geven we daarvoor ook dit najaar
weer veel informatie over dat onderwerp én tal van tips en adviezen.”

Onderhoudsplan

Door de wijziging van de Woningwet
verkrijgt de gemeente de bevoegdheid
om een VvE te verplichten een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor tenminste vijf jaren op te laten stellen door
een deskundige persoon of instantie.
Daaraan worden ook bedragen gekoppeld voor het reservefonds. De gemeente kan een dergelijke verplichting alleen
opleggen aan verenigingen die liggen in
een gebied ‘waar de leefbaarheid onder
druk staat’. In de praktijk gaat het met
name om de ‘Vogelaarwijken’. Vóór zo’n
onderhoudsplan verplicht wordt gesteld,
moet ook weer een vergadering bijeengeroepen worden. Dat is niet nodig wanneer duidelijk is dat de VvE (ook als die
vergadering zou plaatsvinden) absoluut
niet van plan is om een MJOP te laten
opstellen. Als zo’n onderhoudsplan onder dwang van de gemeente is opgesteld, kan de gemeente de uitvoering
daarvan ook afdwingen.
Fred Schuurs: “Deze preventieve maatregelen hebben alleen zin als binnen de betrokken VvE wél draagvlak bestaat voor
het plegen van onderhoud, maar het de
vereniging ontbreekt aan daadkracht,
kennis of kunde. Als er geen draagvlak
bestaat binnen de VvE, zal de gemeente

toch moeten afwachten tot het pand
een gevaar oplevert voor de omgeving,
zodat een aanschrijving kan volgen.”
Hij wijst op nóg een belangrijke wijziging in de wet: “Om de rechtspraak
toegankelijker te maken voor de burgers,
is de competentiegrens van kantonrechters veranderd. Als een VvE een vordering heeft op een appartementseigenaar
(bijvoorbeeld omdat een eigenaar een
achterstand heeft in de betaling van de
periodieke bijdrage), gold tot 1 juli dat
alleen vorderingen met een totaal beloop van 5.000 euro aanhangig konden
worden gemaakt bij de kantonrechter.
Vorderingen die een hoger beloop hadden, gingen naar de sector Civiel. Die
competentiegrens is nu verhoogd tot
25.000 euro. Dus vorderingen tot maximaal 25.000 euro kunnen nu naar de
kantonrechter. Voor veel verenigingen
van eigenaren houdt dat een kostenbesparing in, want voor dit soort zaken is
geen dure advocaat meer nodig. De VvE
kan de procedure zelf voeren of zich laten bijstaan door een juridisch adviseur
die geen advocaat is, bijvoorbeeld VvE
Belang.”
Tekst: Carola Peters
Beeld: Burobinnen.nl
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uit de rechtspraak

De katten
van de buren

V

Voor een verkoopmakelaar is het steeds weer de vraag waar de
mededelingsplicht van de verkoper ophoudt te bestaan. De verkoper moet
naar waarheid de hem bekende, niet zichtbare, gebreken melden aan de koper.
De verkoper hoeft echter niet zo ver te gaan dat hij zijn eigen woning op een
onnodig nadelige wijze presenteert. Uw collega Adriaan Viseur loopt ook
regelmatig tegen dit probleem op. Dat probleem wordt des te groter naarmate
de opdrachtgever-verkoper zich in nevelen hult over bepaalde schaduwzijden
van de te verkopen woning. Viseur stootte laatst hardhandig zijn neus.
Oude dijkwoning

Viseur kreeg van een zekere Heemstra
opdracht om zijn twee-onder-een-kap
dijkwoning uit 1906 te verkopen. Viseur
kwam al snel in contact met het geïnteresseerde echtpaar Doets. De heer en
mevrouw Doets wilden de dijkwoning
ingrijpend verbouwen. De dijkwoning
was vochtig en duidelijk aan renovatie
toe. Zo viel het Viseur al direct bij een
eerste bezoek aan de woning op dat
daar een zeer penetrante kattenstank
(urinelucht) heerste. Heemstra vertelde
desgevraagd aan Viseur, en later aan de
koper Doets, dat, als hij in het pand zou
zijn blijven wonen, hij maatregelen zou
treffen met betrekking tot de desbetreffende wand waar de vieze geur vandaan
leek te komen. Heemstra vertelde dat de
oorzaak van de kattenstank in de kelder
is gelegen en dat hij eigenlijk de kelder
zou moeten afsluiten voor de katten van
de buren. Die hadden de kelder namelijk
gekozen tot hun kattenhoofdkwartier,
dus ja, dan wist je het wel……
Het echtpaar Doets hoorde dit allemaal
aan. Heemstra en Doets waren het er
over eens dat de kelder eenvoudigweg
afgesloten diende te worden voor katten. Daarmee zou de oorzaak van de
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stank zijn weggenomen. Viseur deed er
een schepje bovenop door te becijferen
dat de hele ingreep nog geen uurtje
werk zou kosten.

En de stank? Die bleef

Na de overdracht ging de koper met enthousiasme aan het werk. De kelder werd
afgesloten maar de penetrante kattenstank bleef bestaan. Doets zag zich zelfs
genoodzaakt om een deskundige in te
roepen en opdracht te geven om de geur
te bestrijden. Dat bleek echter niet te
lukken. De stank bleek uit de volle lengte
van de muren op de begane grond te
komen. Verder onderzoek leerde dat de
stank werd veroorzaakt door katten die
zich ophielden in de naastgelegen woning. De stank drong door de muren
heen. Dit probleem bleek niet gemakkelijk weg te nemen. Het impregneren
van de muren zou niet helpen. Het ging
namelijk om vervuiling in de naastgelegen woning en de bewoner daarvan was
daarop niet aanspreekbaar. Doets vroeg
eerst vriendelijk aan de buurman om zijn
woning fatsoenlijk bij te houden en de
katten niet binnen te laten urineren. De
buurman reageerde hier niet op. Vervolgens werd de bijstand ingeroepen van
het gemeentelijk maatschappelijk werk.

o ktob er 20 11

Ook daarop werd door de buurman niet
op positieve zin gereageerd. Integendeel: Vloekend en scheldend liet hij geen
misverstand bestaan over zijn ‘hoogsteigen mening’. Die mening kwam er
op neer dat zijn katjes helemaal niet
vies waren en bovendien beriep hij zich
op zijn ‘privacy’ en die van zijn geliefde
poezen. Ook Kat-achtigen zouden recht
hebben op een eigen huishouden en
een familieleven en voor de rest konden
Doets en de Geiten-wollen-sokken-vande-gemeente maar beter met gezwinde
spoed zijn erf verlaten. Het gevolg was
dat Doets zich genoodzaakt zag om zich
tot een advocaat te wenden teneinde
in kort geding een vordering in te stellen tegen de buurman om een einde te
maken aan de daaruit voortvloeiende
hinder. Het goede nieuws was, dat de
vordering werd toegewezen. Het slechte nieuws, dat de hele rechtsgang een
hoop geld kostte, terwijl ook nog eens de
muren geheel schoongemaakt moesten
worden. De stenen van de muren waren
doordrenkt met kattenurine.

Verkoper aansprakelijk?

Doets sprak niet alleen de buurman aan,
maar ook de verkoper Heemstra. Heemstra wendde zich direct tot Adriaan Vi-

seur. Wat vond Viseur van dat onzinnige
verhaal van die familie Doets? En had
Viseur misschien niet verkeerd gehandeld door Doets niet beter te informeren
over de herkomst van de vieze geur of
een bepaling in de koopakte op te nemen waaruit volgt dat de kattenstank
bekend was en aanvaard werd? Had
Viseur misschien niet een grote fout
gemaakt of was het de familie Doets
die helemaal de weg kwijt was? Of het
nu kwam door deze enigszins insinuerende en conflicterende vraagstelling of
niet: Viseur gaf een, zoals dat zo mooi
heet, sociaal wenselijk antwoord: het
echtpaar Doets had het helemaal bij
het verkeerde eind: Heemstra en Viseur
hadden immers toch niet de katten van
de buren verkocht! Nou dan, hoe konden
Heer en Dame Doets dan klagen over de
karaktereigenschappen van de katten en
diens opvattingen over zindelijkheid. En
het verhaal omtrent het afsluiten van de
kelder als remedie tegen de kattenstank?
Dat was een eigen inschatting geweest
van Heemstra die mogelijk achteraf niet
helemaal juist was. Geen vuiltje aan de
lucht, aldus Viseur.

Hoe oordeelde de rechter?

Het echtpaar Doets spande daadwerke-

lijk een procedure aan tegen Heemstra.
Doets verweet Heemstra dat deze hem
niet - althans - onjuist had geïnformeerd
omtrent de oorzaak van de stank en hem
juist op het verkeerde been had gezet.
Heemstra verdedigde zich met de stelling dat hij niet met zekerheid wist wat
de oorzaak van de stank was.
De rechter maakte korte metten met dit
betoog. Heemstra had een onjuiste verklaring afgelegd omtrent de oorzaak van
de stank. Doets had mogen verwachten
dat de oorzaak op een eenvoudige wijze
weg te halen was door de kelder af te
sluiten voor de katten van de buren.
Doets hoefde niet te verwachten dat er
kostbare maatregelen zouden moeten
worden genomen tegen de buurman en
dat hij volledig zou moeten saneren. Het
gevolg was, dat Heemstra de volledige
schade moest vergoeden van het echtpaar. En Viseur? Die vond dat Heemstra
het verkeerd had aangepakt….
(De namen zijn gefingeerd; de uitspraak
wordt op verzoek toegestuurd)
Mr J.A.M. van de Sande,
advocaat te Rotterdam
www.vandesandeadvocaten.nl
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COLUMN

agrarisch vastgoed

V

Voor makelaars en taxateurs geldt – zeker in deze zware tijden – hetzelfde
als voor andere ondernemers: actief zijn loont! En dan heb ik het niet alleen
over regelmatig een praatje maken met uw klanten of over adverteren in
een magazine. Actief zijn betekent voor makelaars nu meer dan ooit: bereid
zijn om dingen anders te doen dan u al vele jaren gewend bent. Zorgen voor
meer efficiency in het makelaarsbedrijf kan alleen als de makelaar bekend is
met de uitgangspunten van marketing en communicatie. Lees eens een goed
managementboek; daarmee zult u zeker uw voordeel doen, en we kunnen
ook veel meer betekenen voor ondernemers.

Doet u ook al 20 jaar hetzelfde?
Dan moet het nu anders!
We moeten ons meer gaan verdiepen in een
aantal actuele ontwikkelingen op het gebied
van zaken als financiering en bedrijfsvoering,
want onze klanten vragen veel van ons. Zal ik
mijn bedrijf uitbreiden; en zo ja: hoe krijg ik dan
de benodigde financiële middelen? Wat zijn
de mogelijkheden als het gaat om financiering
door beleggers?
Over financiering gesproken: zowel melkveehouders als akkerbouwers worstelen met vragen over dat onderwerp. Veel melkveehouders
vragen zich af hoe het verder moet met hun
bedrijf als in 2015 het melkquotum niet meer
bestaat. Er worden nu nieuwe stallen gebouwd
om straks meer koeien te kunnen melken. Sommige ondernemers verbeteren de efficiency door
bijvoorbeeld hun jongvee door andere ondernemers op te laten fokken of door het landwerk
uit te besteden. Al deze agrarische ondernemers
zien in dat het aankomt op efficiency, en wij
kunnen daarbij voor hen een aanspreekpunt
zijn. Dat geldt ook voor het thema duurzaamheid: gezond vee geeft een hogere en betere
productie. Ook op dat terrein willen ondernemers graag een goed advies.

Groei!

Hetzelfde geldt voor akkerbouwers, al gaat het
bij hen met name om het verwerven van grond.
Velen willen graag groeien om de kostprijs laag
te houden en een acceptabel inkomen te verdienen. Dat betekent dat ze behoefte hebben
aan – helaas steeds duurdere – grond. Echter:
banken zijn (net als op de woning- en bedrijfs-

matige markt) terughoudend als het gaat om
financiering en de rente is veelal hoog. We zien
dan ook dat beleggers steeds meer interesse
hebben in landbouwgrond. Met name ASR en
Fagoed zijn actief op dat gebied. De ondernemer verkoopt het blote eigendom van de grond,
krijgt de grond in erfpacht en betaalt een canon
aan de belegger. Beide partijen hebben voordeel
bij die constructie: de agrariër betaalt minder
dan hij aan rente kwijt zou zijn, en de belegger
profiteert mee van de waardeontwikkeling van
de grond. Er zijn ook steeds meer particuliere
beleggers die – teleurgesteld door de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen – in landbouwgrond willen beleggen.
Deze ‘beleggersconstructies’ worden nog niet
op grote schaal toegepast. Immers: het geld van
de belegger komt pas vrij als de grond wordt
verkocht. Dat alles stelt veel landbouwers voor
een groot dilemma. Een goed advies van een
deskundige is daarbij noodzakelijk. We kunnen
als makelaar daarbij ook een rol spelen, mits we
kennis van zaken hebben. Ondernemers mogen
weten dat we voor hen door het vuur gaan. Als
we dan ook nog uitstralen dat we een prachtig
vak hebben, komt het helemaal goed!

Kor Kasper (Kasper Vastgoed
en Consultancy in Emmeloord),
voorzitter sectie Agrarisch Vastgoed
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Actueel

Nieuwbouw of
renovatie; waaraan
heeft Nederland de
meeste behoefte?

N

Nederland telt ruim zeven miljoen woningen, waarvan meer dan de helft
gebouwd is vóór 1976. Het gaat om ongeïsoleerde woningen, die samen
verantwoordelijk zijn voor 80% van de CO2-uitstoot in de bestaande bouw.

Het is dus van groot belang om die woningvoorraad toekomstklaar te maken.
Of moeten we gewoon al die oude – veelal ook qua indeling en comfort
gedateerde – woningen slopen en nieuwbouw plegen?
Dé pleitbezorger voor renovatie is André
Thomsen, tot enkele jaren geleden hoogleraar Woningverbetering en Woningbeheer aan de TU Delft en nu hoogleraar
bij Onderzoeksinstituut OTB. Hij zegt:
“Er zijn heel wat onderzoeken die aantonen dat renovatie per woning meestal
goedkoper is. Een enkele woning komt
soms duurder uit, maar op project- en
complexniveau is renovatie met een mix
van ingrepen altijd fors goedkoper dan
nieuwbouw. Als ook het verschil in infrastructurele kosten en proceskosten
wordt meegenomen, is het voordeel van
renovatie nóg groter.”
‘Stop met nieuwbouw buiten de stad,
en stop met sloop binnen de stad’; die
stelling poneerde Thomsen al meer dan
vijf jaar geleden. “We moeten ‘verrommeling’ en dichtgroeien voorkómen.
Bouwinvesteringen moeten van de
open ruimte worden verplaatst naar de
verloederende delen van de bestaande
voorraad. Dat betekent dat ‘bouwen’
geherdefinieerd dient te worden: van
het toevoegen van nieuwbouw naar het
transformeren en beheren van de bestaande voorraad. Dat kan door middel

van renovatie, verduurzaming, verbouwen en – waar nodig – vernieuwen. De
nieuwe bouwopgave moet een mix zijn
van die verschillende ingrepen tot – alleen als het niet anders kan – sloop en
aanvullende nieuwbouw. Dat alles met
één essentiële hoofdregel: maximale diversiteit! Het domste wat je kunt doen,
is de ongedifferentieerde bestaande
voorraad vervangen door al even ongedifferentieerde nieuwbouw. En toch
gebeurt dat op grote schaal.”

Uitbreidingsvraag

“Deze kwestie vraagt om een genuanceerd antwoord”, zegt Friso de Zeeuw, directeur Nieuwe Markten bij Bouwfonds
Ontwikkeling en praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. “In
de stedelijke agglomeraties is nog steeds
behoefte aan uitbreiding, het meest in
de omgeving van Amsterdam en Utrecht.
Die uitbreidingsvraag is er nog steeds,
maar door de economische crisis lijkt het
nu alsof er niet gebouwd hoeft te worden. En helaas wordt er ook nauwelijks
gebouwd. De behoefte aan woningen in
die regio’s heeft alles te maken met de
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Drs. M. Kok
kenniseconomie: Amsterdam en Utrecht
kennen een hoog percentage hoogopgeleide inwoners, maar er zijn ook veel
bedrijven gevestigd waar die hoogopgeleiden werken. Ook de onderwijsinstellingen waar ze worden opgeleid, zijn met
name in die steden te vinden. In Rotter-

dam ligt het accent nog steeds op logistiek. Die sector is veel minder arbeidsintensief en er is minder koopkracht.
En een stad als Enschede heeft ook een
prima universiteit, maar de afgestudeerden trekken na hun studie vaak weg uit
de regio. In die steden is de behoefte aan
uitbreiding dus ook veel kleiner.
Concreet zijn er in gebieden als de agglomeraties Amsterdam en Utrecht de komende 20 jaar nog heel veel woningen
extra nodig, en die behoefte kunnen we
eenvoudig niet opvangen met renovatie
alléén en een beetje ‘organisch groeien’.
In de regio Amsterdam bijvoorbeeld, zijn
de komende 20 jaar nog 150.000 extra
woningen nodig, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek. We ontkomen dus eenvoudig niet aan nieuwbouw. Dat neemt
niet weg dat in veel gevallen intensivering van het beheer en/of renovatie
een goede oplossing kan zijn. De voors
en tegens moeten goed tegen elkaar
worden afgewogen. De kwaliteit van de
buurt én van de totale woningvoorraad
speelt daarbij een belangrijke rol. Maar
we moeten zeker geen complexen gaan
opknappen zonder toekomstwaarde.
Dat is echt kapitaalvernietiging.”
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Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
28 overige grote steden
Bron: CBS

Overige gemeenten Nederland

In 2009 en 2010 krompen slechts 4 van de 31 grote steden, zij het in beperkte mate. Dit waren
Emmen, Heerlen, Hengelo (O.) en Sittard-Geleen. De steden die groeiden kregen er samen 124
duizend inwoners bij. Dat is ruim 70 procent van de totale aanwas in Nederland.
Jan Latten (CBS, UvA), Femke Migchelbrink (UvA)
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“Consumentenmarkt”

Thomsen voorspelt dat de eigenaar/bewoner een steeds belangrijker opdrachtgever wordt. “De bouw wordt steeds
meer een consumentenmarkt, waarin
de omzet steeds verder verschuift naar
‘de kleine klus’. Een mooi voorbeeld is
‘De Dichterlijke Vrijheid’ (DDV) in Rotterdam.”
Hij refereert aan de achterstandsbuurt
Spangen, waar een blok verpauperde
woningen werd getransformeerd tot een
zeer aantrekkelijk project, waar vooral
de creatieve sector zich graag vestigde.
Architecte Ineke Hulshof was een van de
initiatiefnemers. Zij zegt: “Om mensen
over te halen om in een wijk als Spangen
te gaan wonen, moet je iets bijzonders
bieden én de nieuwe bewoners zelf de
regie laten voeren. Met dit project tonen we aan dat collectief particulier opdrachtgeverschap heel goed mogelijk is
in de bestaande bouw. De eigenaren van
klushuizen worden ook verplicht om te
investeren in hun woning, en daarvoor is
heel veel belangstelling. Ik denk dat collectief particulier opdrachtgeverschap
zeker in deze tijden van economische
crisis de nodige kansen biedt: de eigenaren kunnen zich veel kosten besparen
en een mooie woning – helemaal naar
hun eigen wens – kopen voor een prijs
die circa 25% lager ligt dan de prijs van
woningen die op reguliere wijze zijn ontwikkeld. De waarde van deze woningen
wordt vooral bepaald door de heel eigen,
bijzondere indeling.”
Thomsen juicht projecten als DDV toe.
De jury van het Nationaal Renovatie
Platform (nu Gulden Feniks) waarvan hij
tot enkele maanden geleden voorzitter
was, bekroonde DDV in 2009 met de
Innovatieprijs. De onderzoeker is ervan
overtuigd dat zijn visie maatschappelijk
breed gedragen wordt: “Eigenaar-bewoners investeren steeds meer in renovatie
van hun woningen, en kijk eens naar
al die afgedankte bedrijfsgebouwen: ze
worden getransformeerd tot prachtige
panden met een – vaak verrassend –
nieuw gebruik. Zelfs in de ‘Vogelaarwijken’ wordt steeds meer gerenoveerd. Gewoon omdat de bewoners dat willen. En
toch wordt er nog veel te veel gesloopt in
Nederland; veel meer dan in landen als
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Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.
En daar zijn ze ook nog eens veel verder
als het gaat om energiebesparing!”

Wat wil de woonconsument?

Friso de Zeeuw: “Dat is een verouderd
cliché waar ik niet op wil ingaan. Als het
gaat om de afweging nieuwbouw of
renovatie, beschikken we inmiddels over
een groot aantal beslismodellen, die het
mogelijk maken om de juiste beslissing
te nemen in dit dilemma. Die modellen
worden steeds meer gehanteerd door
woningcorporaties. De wensen van de

V.l.n.r.: Prof.dr. F. de Zeeuw, Prof.ing. A. Thomsen
bewoners spelen daarbij ook een belangrijke rol, die mening delen wij. Alleen: de bewoners kiezen vaak al snel
voor renovatie omdat de huurprijs dan
weinig stijgt en omdat ze zich thuis voelen in de buurt zoals die is. Maar er zijn
ook voorbeelden waarin de bewoners
zélf kiezen voor sloop en nieuwbouw.
In de Kleurenbuurt in Zaandam bijvoorbeeld, waar ik zelf bij betrokken was. We
moeten vooral niet te ideologisch omgaan met dit vraagstuk, maar juist prag-

matisch: renovatie en nieuwbouw zijn
twee volwaardige initiatieven met hun
eigen voors en tegens, die zo gelijkwaardig mogelijk moeten zijn. Per gebied
moeten we een goed beargumenteerde
beslissing nemen, waar naast rationele
argumenten ook emoties best een rol
mogen spelen.”
André Thomsen blijft bij zijn standpunt:
“Renovatie is een must gezien het lage
bouwtempo en de grote vraag naar

Bevolkingsgroei Rotterdam, Den Haag en Amsterdam		
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Telkens weer rijst de vraag of investeerders wel bereid zijn om geld te steken
in kleinschalige projecten, die naar alle
waarschijnlijkheid weinig rendement
opleveren. Marius Heijn, conceptontwikkelaar bij Era Contour, denkt van wel:
“Wij hebben positieve ervaringen opgedaan bij ‘Één Blok Stad’, een renovatieproject waar eigenaren en huurders als
co-financier optreden. Dat project heeft
het ook in financieel opzicht heel goed
gedaan”, stelde hij. Investeerders die
snel willen ‘cashen’, zijn niet gewenst:
de wijken hebben betrokkenheid nodig,
die verder gaat dan alleen bouwen of
renoveren. Dat geldt ook voor ketenintegratie: een bestendig team is de basis
voor een succesvolle aanpak.”
Maar wat wil de woonconsument eigenlijk zelf? Thomsen: “Het wordt hoog
tijd dat die vraag niet aldoor als een
ballon in de lucht gegooid wordt, maar
aan de betrokkenen zelf gesteld wordt.
Dat gebeurt nog steeds niet, want de
ontwikkelaars (die nog steeds het leeuwendeel van de nieuwbouwproductie
controleren) willen het niet echt weten.
Een sector die zichzelf graag ‘de markt’
noemt, is verantwoordelijk voor een
structurele leegstand van een vijfde van
de kantorenvoorraad! Bovendien heeft
ze veel macht dankzij het bezit van het
overgrote deel van de nog beschikbare
woningbouwlocaties. Ze genereert vooral grote bouwstromen van nep-30’er jaren strokenbouw en ‘notariswoningen’
omdat de consument dat zogenaamd
zou willen. De ontwikkelaars zijn alleen
geïnteresseerd in omzet, maar het is de
vraag hoe lang dat nog kan. Wanneer zal
de wal het schip keren?”
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Natuurlijke aanwas
Binnenlands migratiesaldo
Buitenlands migratiesaldo
Bron: CBS
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Specialist in
aansprakelijkheidsverzekeringen voor o.a.
• Assurantieintermediairs,
hypotheek-, kredieten pensioenadviseurs
• Makelaars, beheerders
en taxateurs in
onroerende zaken
• Advocaten, notarissen,
accountants en
belastingadviseurs

Wij beschermen de vastgoedmakelaar
en zijn of haar dienstverlening...

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN VOOR MAKELAARS IN VASTGOED

Net zoals u zijn wij specialist. Al ruim 25 jaar zijn wij onafhankelijk makelaar
in aansprakelijkheidsverzekeringen. Hierdoor kunnen wij u een optimale
bescherming van de continuïteit van uw bedrijf bieden, zodat u kunt
blijven doen waar u goed in bent: makelen.

…dat houden wij zo
WWW. SCHOUTENINSURANCE . COM

‘s-Gravenweg 431, 3065 SC Rotterdam, T. 010 288 49 00
30051012_ADV_VastgMag_194x264_def.indd 1
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woonruimte. De Nederlandse nieuwbouwproductie omvat minder dan 1%
per jaar van de bestaande voorraad en
onder aftrek van vervangende nieuwbouw minder dan 0,7%. Daarmee los je
de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte niet op. Bovendien verandert die een
factor 10 sneller dan met nieuwbouw
valt bij te houden. En je komt al helemaal
niet tegemoet aan de urgente noodzaak
om de voorraad te verduurzamen qua
energiegebruik en milieubelasting.”

“De waarheid ligt in het midden”

Urbannerdam (vroeger ‘Steunpunt Wonen’) in Rotterdam is al lang actief op het
gebied van stedelijke vernieuwing. Het
bureau begeleidt en adviseert bij zelfbouw (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en klushuizen), particuliere
woningverbetering en VvE-activering.
Martijn Kok, adviseur klushuizen en zelfbouw: “Corporaties en gemeenten denken erg gemakkelijk in termen van sloop
en nieuwbouw, gewoon omdat ze niet
altijd oog hebben voor de mogelijkheden van renovatie. Bovendien heerst de
gedachte dat renovatie te duur is, en zo-

wel corporaties als projectontwikkelaars
laten zich veelal leiden door cijfers en
bedragen. Met het project ‘Klushuizen’
waarvan wij mede-initiatiefnemer zijn
(en dat inmiddels hier en daar gekopieerd wordt), laten we zien dat renovatie
wel degelijk tot heel aantrekkelijke resultaten kan leiden. Je moet alleen veel
voorwerk verrichten om duidelijkheid
te krijgen over de kosten en opbrengsten, en dat schrikt sommige partijen af.
Bovendien vinden corporaties het vaak
lastig om een deel van hun verantwoordelijkheid uit handen te geven en die
over te dragen aan de toekomstige eigenaren/bewoners. Logisch: die gedachte
staat lijnrecht tegenover hun dagelijkse
praktijk.”
Hij benadrukt dat kopers van klushuizen
– anders dan in een eerder stadium –
lang niet allemaal tot de creatieve sector
horen: “We hebben inmiddels al meer
dan 200 kopers van klushuizen. De meesten van hen willen gewoon veel wonen voor weinig geld, maar steeds meer
mensen geven ook aan dat ze de mooie
oude panden en buurten graag in stand

willen houden. In VINEX-wijken vind je
nu aanmaal niet veel van die cultureelhistorische waarden.”
Als het om de discussie nieuwbouw of
renovatie gaat, ligt volgens Kok de waarheid – zoals vaak – in het midden. “Wij
begeleiden ook een kleinschalig nieuwbouwproject. Toen we de toekomstige
bewoners naar hun woonwensen vroegen, gaven ze aan dat ze in feite een heel
normale standaard woning zochten. Dat
ze hun eigen ideeën konden realiseren,
bijvoorbeeld op het gebied van indeling,
kwam niet direct bij hen op. We hebben
hen min of meer moeten ‘verplichten’
om daarover na te denken. Onze conclusie: lang niet alle mensen willen een
woning die afwijkt van de standaard. Diversiteit is mooi, maar veel woonconsumenten willen gewoon fijn wonen. Dat
mag dan ook best in een nieuwbouwwijk zijn, waar helemaal geen sprake is
van diversiteit. Veel mensen hebben het
daar prima naar hun zin.”
Tekst: Carola Peters
Beeld: o.a. CBS
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COLUMN

Woningmarktanalyse OTB

T

Tijdens het volgen van de Algemene Beschouwingen 2011 zag ik te weinig inhoud
en vooral signaalpolitiek. Ik moest aan de koopwoningmarkt denken. De tijdelijke
verlaging van de overdrachtsbelasting is ook zo’n signaal van de overheid richting
de burgers. Geen structurele maar een ad hoc maatregel die het vertrouwen bij de
woonconsumenten fors liet oplopen. Helaas slechts zeer tijdelijk.

De beperkte houdbaarheid
van signaalpolitiek
Twintig jaar lang hebben we een exploderende
koopwoningmarkt gekend. Een flinke toename
van de eigenwoningsector, alsmaar stijgende
woningprijzen en een verdriedubbeling van het
aantal transacties. De woningmarkt als de motor van de Nederlandse economie. De boodschap was duidelijk: de koopsector is de ‘place
to be’ voor kopers, verkopers, producenten en
financiers. Tegengeluiden werden door de grote
massa niet gesignaleerd.
De crises op de Amerikaanse huizenmarkt in
2007 en het omvallen van de Lehman Brothers
bank in augustus 2008 markeerde het einde
van die twintig jaar. Dit werd vooraf niet voor
mogelijk gehouden en deed het geloof in allerlei
andere heilige huisjes wankelen. De huishoudboekjes van de financiële instellingen bleken
niet altijd op orde. Diverse hypotheekvormen
bleken ineens toch niet van die zekere producten en bij de verkoop van je woning moest je
ineens geduld hebben. De gevraagde woningprijs was niet meer vanzelfsprekend de woningwaarde. Toch maar eerst de eigen woning
verkopen alvorens over te gaan tot de koop van
een andere woning!
De consumenten trappen abrupt en flink op de
rem; men is zich weer bewust van de mogelijke
risico’s. Al of niet reëel consumentengedrag, de
koopwoningmarkt is gestagneerd en bedreigt
daarmee ook de economie. Het vertrouwen in
de koopwoningmarkt maakt een vrije val. De
economische factoren als inkomen en rente (de
‘fundamentals’) geven hier echter tot nu toe
geen aanleiding toe. Conclusie: het gaat blijkbaar puur om risicoperceptie. Dan is signaalpolitiek toch wel toereikend!
De laatste twee jaar zijn allerlei politieke beleidsmaatregelen, meestal met een tijdelijk karakter,
opgetuigd om de risico’s van (potentiële) kopers
te beperken. Gaat u er even voor zitten: koopsubsidies in de nieuwbouw, verhoging van de
NHG-grens, verlaging btw-tarief voor renovatie-

werk, versoepeling van de Leegstandwet (tijdelijke verhuur) en het meest recent de verlaging
van de overdrachtsbelasting. Allemaal ingrepen
om het vertrouwen onder woonconsumenten te
verhogen en het koopgedrag te stimuleren.
Helaas voor de betrokken politici bestaat er
geen monopolie op de woningmarkt en het
afgeven van signalen. Want de burgers ontvangen ook berichten over beperkingen van hypotheekvormen, maximale leencapaciteit, een
licht stijgende rente, stagnerende of zelfs dalende woningprijzen, een minder gunstige economie, grootschalige overheidsbezuinigingen
en zelfs dreigende faillissementen van Europese
landen. De impact van een afgegeven signaal
hangt dus niet alleen van de maatregel zelf af,
maar ook van andere versterkende signalen en
het uitblijven van tegengestelde berichten. Zo
lijkt het toch wel prijzige signaal van de per 1 juli
verlaagde overdrachtsbelasting (1,2 miljard) te
leiden tot één maand forse stijging van het consumentenvertrouwen in de koopwoningmarkt.
De verlaging van de Loan-To-Value van 112%
naar 106% (augustus) en de Europese economische malaise (september), hebben de impact
van de belastingverlaging gedempt.
Net als bij de Algemene Beschouwingen leiden
de signalen af van waar we werkelijk voor staan:
een inhoudelijke discussie over de structuur van
de Nederlandse woningmarkt, die toekomstbestendig is binnen de economische en politieke
context waarin we ons sinds augustus 2008
bevinden.
Eens kijken of deze column een langdurige signaalfunctie zal hebben!

Harry Boumeester
Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft
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Makelaar van de maand

Geen last van oud denken
= minder last van de recessie
Dicht bij je zelf blijven met als USP:
no nonsens, kwaliteit en betrokkenheid

M

Makelaar van de maand Bionda Wilderdijk van Hanze Staete Makelaardij in
Kampen is met haar kantoor gestart vlak voor de kredietcrisis en de daarop
volgende crisis op de woningmarkt. Dat heeft haar er niet van weerhouden haar
zaak met succes op te zetten en uit te bouwen. Haar kantoor staat inmiddels op
de kaart in Kampen en omgeving.

Een éénpitter wil Bionda Wilderdijk zeker
niet genoemd worden. “Zonder de inzet
van Evert Wilderdijk en de projectmatige
inzet van Marco Schrijver en Age Mulder
zou ik helemáál ondergaan in het werk.
Dankzij hun ondersteuning kan ik me
helemaal concentreren op mijn klanten
en wat ze van me verlangen.” Het is duidelijk, de vaart zit er goed in.
Zonder leedvermaak ziet Bionda Wilderdijk dat het met sommige makelaars
in de directe omgeving niet goed gaat.
“Er zijn er recentelijk aardig wat verdwenen of ze hebben het moeilijk.” Ze
heeft er eigenlijk geen behoefte aan
om dat te duiden. “Laat ik het er maar
op houden dat als je ooit gewend bent
op een bepaalde manier te werken, dat
je nu waarschijnlijk moeite hebt om de
noodzakelijke mindshift te maken. Als je,
zoals wij, begonnen zijn in de recessie,
heb je geen last van ‘stoffige’ gewoontes
en tradities die nu niet meer zo succesvol
blijken.”
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Op eigen kracht

Zoals gezegd, Bionda Wilderdijk heeft er
weinig behoefte aan zich te spiegelen
aan wat anderen deden of doen. “Ik kan
alleen van mezelf uitgaan. Ik kan wat ik
kan, ik weet wat ik weet. Daar moet ik
het toch mee doen.” In vastgoed lag mijn
passie en interesse dus na een gedegen opleiding ben ik in 2007 begonnen
met Hanze Staete Makelaardij. Ik heb
de strategisch slimme keuze gemaakt
om te focussen op bepaalde takken binnen de makelaardij. “Zeker, we doen
alles wat elke makelaar doet: aan- en
verkoop en taxaties. Maar gaandeweg
heb ik me toch vooral kunnen focussen
op een element waar mijn hart vooral
ligt: verhuur en beheer van vastgoed,
zowel zakelijk als particulier. Iets waar
je op focust groeit…., en we kunnen op
dit moment stellen dat ongeveer 80%
van onze omzet komt uit het beheer van
vastgoedportefeuilles in Kampen en de
wijdere omgeving. De oude Hanzestad
Kampen heeft heel veel prachtige ou-
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dere panden. Een deel van dat erfgoed
staat te verkommeren. Dat is vreselijk
jammer, temeer ook omdat er nog zoveel mogelijk is. Mits je dan wel de
juiste mensen weet samen te brengen:
een investeerder, aannemers, huurders.
Dat hebben we nu heel behoorlijk in de
vingers, al zeg ik het zelf. Aan de investeringskant hebben we goede contacten
met investeringsmaatschappijen en ook

zelf ook de nodige juridische kennis wel
in huis. Particulieren die willen investeren, neem ik diepgaand mee in de
voors en tegens ervan. We screenen alle
potentiële huurders. En als een keer de
beslissing is genomen gaan ze meestal
voor het totale pakket: financieel beheer
én technisch beheer. Hierdoor kunnen
we de klant geheel ontzorgen, geen kopzorgen meer over de huurinkomsten,

“Gaandeweg heb ik me toch vooral kunnen
focussen op een element waar mijn hart vooral ligt:
verhuur en beheer van vastgoed, zowel zakelijk
als particulier”
wel particulieren die op zoek zijn naar
een beter rendement dan beleggen of
sparen hen biedt. Wij kennen de mensen
die zo’n oud pand in prima staat kunnen
brengen. En we kunnen vervolgens de
juiste huurders inbrengen. Dat werkt
echt heel goed.”

Focussen en ontzorgen

Zeker als particulieren de sprong wagen
om een pand aan te kopen, te laten
verbouwen en te verhuren, dan is er
altijd de zorg: als ik er weer vanaf wil,
hoe doe ik dat dan? Bionda Wilderdijk
daarover: “Dat is inderdaad iets dat bij
particulieren sterker speelt dan bij investeringsmaatschappijen. Die kunnen
over langere periodes denken, hebben

huurverhogingen, en geen stress over
onderhoud van hun investering waardoor hun investering de waarde blijft
behouden. Bij wijze van spreken kunnen
de verhuurders gaan recreëren op Texel,
ze hebben er geen omkijken meer naar.

Langdurige relatie

Doordat we de opdracht aannemen op
een percentage van de huurinkomsten,
creëren we een win-win situatie, ook geven we hierbij aan dat we er voor de langere termijn zijn. Bij Hanze Staete geen
snel huurcontract tekenen en daarna de
handen er vanaf trekken.
Ook door de specifieke manier van renoveren en verhuren, houdt Bionda Wilderdijk voor haar relaties alles uitstekend in

de hand. “We realiseren bewust studio’s
van een redelijk beperkte omvang en we
houden het aantal slaapkamers laag.
Zo bereik je een heel specifieke groep
huurders. Studenten. Starters. Ze zijn
nog jong, nog niet bezig met een gezin.
Zodra dat in beeld komt, trekken ze weer
verder. En het aardige is: zodra ze hun
eigen koophuis overwegen, ben ik vaak
de eerste bij wie ze aankloppen.

Halve psycholoog

Het is juist dat intensieve contact met
haar relaties dat Bionda Wilderdijk het
meest aanspreekt. “Ik kom het echt nog
tegen. Dat een jonge vrouw die in scheiding ligt van haar makelaar een soort
‘to-do-lijstje’ krijgt. Terwijl je van een
goede makelaar zou verwachten dat die
juist dàn heel veel overneemt. Je moet
soms een halve psycholoog zijn. Het
gaat om wat je voor mensen betekent,
niet of je in een fraai pand zit. We maken
deel uit van ‘Het Nieuwe Werken’ en
hebben kantoor aan huis. Toen ik startte,
reageerde een aantal collega’s daar wat
schamper op. Maar de tijd is voorbij dat
mensen likkend aan een ijsje voor een
raam van het makelaarskantoor staan.
Die etalage of je bedrijfspand zijn geen
USP meer. Een makelaar heeft uiteindelijk maar één asset: wie je bent, wat je
kunt en wat je doet.”
Tekst: Henk de Kleine
Beeld: Hanze Staete Makelaardij
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Venum 2.0 En wat nu?
De release van Venum 2.0 is goed ontvangen, we zijn
blij met de positieve reacties. We hebben een snel
en stabiel softwarepakket. Tijd om vooruit te kijken.

• Er komt een nieuwe versie van
Housenet. Optimaal geïntegreerd in
Venum. Alles over de nieuwe versie
leest u op www.housenet.nl/nieuw

www.housenet.nl

HOUSENET

• Venum wordt uitgebreid met
nieuwe functionaliteiten. Lees
meer op www.venum.nl/nieuw

www.venum.nl

Exclusief aanbod voor VBO-leden
U least een VW POLO Blue Motion vanaf � 299,- per maand!

• Gebaseerd op full operational lease • Looptijd 48 maanden • 15.000 km per jaar

ACTIE

Tot 30 november 2011
gratis bestickering
van uw auto
ter waarde van
� 500,-

Bij DutchLease heeft u altijd een vast contactpersoon. Die zorgt er voor dat al uw vragen en offertes supersnel en secuur worden
opgepakt én afgerond. Zonder obstakels of belemmeringen, maar met kennis van úw wagenpark. Dat is leasen bij DutchLease.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Marcia Batenburg op
T. (010) 41 05 738 of via mbatenburg@dutchlease.nl

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

Het succes van een vastgoeddeal hangt maar al te vaak af van snel handelen.
Ziet u kansen in een bepaald object, dan wilt u dus snel weten of u het
gefinancierd kunt krijgen. Of uw aanvraag nu via uw intermediair of direct
binnenkomt, bij de RNHB Hypotheekbank weet u binnen een werkweek waar
u aan toe bent. En als het moet nóg sneller.
RNHB Hypotheekbank is gespecialiseerd in de financiering van beleggingsvastgoed en bedrijfspanden in het middensegment. Behalve op een snelle,
klantvriendelijke service kunt u rekenen op flexibele financieringsoplossingen.
Daarbij kunnen wij vaak nét even verder gaan dan grote, niet gespecialiseerde
hypotheekverstrekkers. Zo kijken wij niet alleen naar ‘de stenen’, maar ook naar
de ondernemer achter het object en zijn visie.
Meer weten over onze persoonlijke benadering van de vastgoedmiddenmarkt?
Bel dan 030 - 755 20 00 of kijk op www.rnhb.nl.

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

