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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 gecertificeerde makelaars en taxateurs ingeschreven
die beschikken over het geaccrediteerde
DNV-certificaat van vakbekwaamheid (ISO
17024). Kundige, betrouwbare makelaars
en taxateurs die gegarandeerd kwaliteit
leveren.

No Nonsense

D

De makelaars en taxateurs hebben de laatste jaren nogal wat over zich heen

gekregen. Nadat eerst hun woningaanbod via internet werd ontsloten, werd
vervolgens door sommigen het nut van de makelaar in twijfel getrokken. De
makelaar behoorde opeens niet meer tot de notabelen. Sterker nog, de makelaar en
taxateur leken tijdens verjaardagsfeestjes soms wel aangeschoten wild. En of dat niet
genoeg was, volgde in 2008 de kredietcrisis. Meteen daarna kwam de woningmarkt
in het verdomhoekje te zitten. De koopsubsidie en starterslening van het Rijk
werden afgeschaft. De banken draaiden geschrokken acuut de geldkraan dicht.
Het aantal transacties nam drastisch af, de prijzen daalden. Menig makelaar en
taxateur had – of heeft in een aantal gevallen nog steeds – slapeloze nachten.

Goede tijden, slechte tijden:
bepaal uw eigen koers
Heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees,
waren de makelaars net als de woningmarkt
zelf speelbal van de maatregelen vanuit Den
Haag. Ook voor de diverse uitlatingen – lees:
meningen – van belanghebbende partijen bleek
de woningmarkt gevoelig. Was het net mogelijk
gemaakt via de Leegstandswet om het nog niet
verkochte huis tijdelijk te verhuren, dan kwam
de AFM met het bericht dat ze van de tophypotheek afwilde. Werd de maximale NHG-hypotheekgrens verhoogd naar 350.000 euro, dit
positieve bericht werd weer de nek omgedraaid
door een eindeloze discussie over de hypotheekrenteaftrek tijdens de verkiezingscampagne
2010. Leek de woningmarkt net weer wat op te
veren toen bekend werd dat er door dit Kabinet
niet aan de hypotheekrente zou worden gemorreld, vervolgens kwam het NIBUD met woonquotes op basis waarvan NHG haar normen
aanscherpte. Opnieuw was de woningmarkt
in de greep van goedbedoelde pogingen om
overkreditering tegen te gaan. Maar gelukkig
heeft het Kabinet begin juli eindelijk een daad
gesteld met de verlaging van de overdrachtsbelasting. Dit kan starters en consumenten met
een lager inkomen wat extra financiële ruimte
geven. En als de starter beweegt, dan beweegt
de gehele woningmarkt. Maar nu dreigt deze
verlaging weer te worden overschaduwd door
de banken die – met de inwerkingtreding van de
Gedragscode Hypothecaire Financiering – het
afgesproken maximale hypotheekbedrag van
108% van de woningwaarde dat met NHG kan
worden verkregen, niet willen verstrekken. Het

lijkt zo langzamerhand de soap ‘Goede tijden,
slechte tijden’ wel.
En de makelaar/taxateur moet mee op deze
slingerende bergweg. Iedere keer zijn er lichtpuntjes om vervolgens het deksel weer op de
neus te krijgen. Mijn advies aan de makelaar: zet
uw eigen koers uit, bepaal zelf waar u naar toe
wilt. Stel u zelf de vraag: ‘Waar wil ik zijn in
2020? Nu stil zitten en wachten tot de woningmarkt weer opveert, is tijd verspillen. U moet nu
in beweging komen. Tijdens het jaarlijkse VBOcongres bieden wij stof tot nadenken, informatie waar de makelaar/taxateur mee aan de slag
kan, waarmee de makelaar/taxateur zijn of haar
plan kan trekken. Gerenommeerde sprekers als
prof. dr. Heertje, prof. dr. Verbeke, drs. Frequin,
de jonge inspirators van de Club van Delft, wijzen u de weg naar innovatie, toegevoegde
waarde, probleemoplossing van de klant etc. U
leest over een aantal sprekers meer in deze uitgebreide congreseditie van Vastgoed Adviseur.
Woensdag 7 september ontvang ik u graag in
het NBC te Nieuwegein. Het belooft een boeiende dag te worden. Kom sterker uit de crisis,
leer van de sprekers, doe mee met de discussie
en ga morgen aan de slag!
Ed Hamming
Voorzitter VBO Makelaar
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VBO Makelaar ziet de verlaging van
de overdrachtsbelasting als een eerste
signaal, maar om de woningmarkt
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Actueel

Behoefte aan een
lange termijn visie
Verlaging overdrachtsbelasting
prettige pleister op de wonde

I

In nota’s kun je niet wonen’, zei voormalig staatssecretaris Jan Schaefer ooit. Ook
het Kabinet Rutte wil graag zaken aanpakken en niet verzanden in discussies.
De Woonvisie van minister Piet Hein Donner is dan ook kort en duidelijk. Maar
spreekt daaruit ook de bereidheid om de woningmarkt echt gezond te krijgen?
Nee, vinden tal van organisaties, waaronder ook VBO Makelaar. Donner kiest
voor kort door de bocht.

Een prima maatregel. Een pleister op de
wonde. Maar ook niet meer. Zo karakteriseert VBO-directeur Hans van der
Ploeg de verlaging van de overdrachtsbelasting (OVB) van 6 naar 2%. “Wij zijn
er echt blij mee dat die verhuisboete is
weggenomen. We hebben daar ook stevig voor gelobbyd. Goed dat het kwartje

toejuicht. Slechts 7% hield de belasting
liever in stand en 10% wist het niet.
Ook vanuit het bouwbedrijfsleven zijn
de reacties overwegend positief. Het is
ook voor het Kabinet Rutte waarschijnlijk een unicum dat een organisatie als
Bouwend Nederland in een persbericht
openlijk lof toezwaait.

“Ook als het iets beter gaat, zal Donner die reddingsboei
niet wegtrekken. De verlaging van de OVB is echt een
blijvertje”, aldus van der Ploeg
toch is gevallen. Het is ook zonder meer
goed voor het vertrouwen in de markt
en voor de makelaardij. Voor een starter
kan 5.000 euro het verschil betekenen
tussen wel en niet kopen.”
Ook de consumenten zijn bijzonder tevreden. Al direct na de bekendmaking
meldde de televisierubriek Eén Vandaag
dat 83% van de deelnemers aan hun
opiniepanel de verlaging van de OVB

6

‘Het kabinet ziet het grote belang van
waardebehoud, eigenwoningbezit en
stimuleert de doorstroming, in lijn met
onze voorstellen. Alle lof daarvoor!’. Ook
de andere maatregelen die Donner in
zijn Woonvisie aankondigt, dragen bij
aan het herstel van vertrouwen.
‘We zien dat kopers gestimuleerd worden, we zien dat de hypotheekrenteaftrek ongemoeid blijft, we zien dat
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V.l.n.r.: VVD-kamerlid drs. B. de Boer, Ir M.A.E. Calon, de heer J.O. van der Ploeg en PvdA-kamerlid drs. MA J.S. Monasch
scheefwonen aangepakt wordt. Kortom:
de belangrijke verstoringen worden onderhanden genomen – zonder meer verstandige maatregelen’, aldus Bouwend
Nederland.

Toneelstukje

Toch duurde het nog vrij lang voordat
de politiek bereid was om tot actie over
te gaan. Dat had vooral te maken met

het zoeken naar een dekking voor de
verlaging van de OVB. Die kost 1,2 miljard
euro. Zo zit het de werkgeversorganisatie VNO-NCW niet lekker dat de helft
wordt betaald uit een hogere opbrengst
uit de vennootschapsbelasting (340 miljoen) en een bankenbelasting (300 miljoen). Volgens de werkgevers krijgen de
consumenten een sigaar uit eigen doos.
De ruimte voor kredieten en hypotheken

Verwachting: een positief effect van 10 tot 32%
Wat voor effect zal de verlaging van de overdrachtsbelasting hebben op transacties en prijzen?
Een quickscan onder VBO-makelaars liet een week na de bekendmaking al
zien dat het aantal bezichtigingen met 10 tot 25% toenam. Dit percentage
komt terug in het aantal verkopen (onder voorbehoud) in de maand juli. Het
Hypotheken Data Netwerk (HDN) heeft in juli 32% meer nieuwe hypotheekaanvragen geregistreerd dan in juni.
Het Centraal Planbureau (CPB) berekende in 2003 en 2007 dat elke procent,
waarmee de transactiekosten dalen, 8% aan extra verhuizingen oplevert.
Vermenigvuldigd met vier levert dit een winst op van 32% extra transacties.
Medio augustus komt het bureau met nieuwe cijfers met de verwachte effecten in 2011 en 2012.
De ING komt op grond van Amerikaans onderzoek tot een plus van maximaal
20%, hetgeen neerkomt op 25.000 extra woningverkopen in dit najaar. De
bank leidt de stijgende interesse af uit het zoekgedrag op internet. Een probleempje is wel dat woningsite funda desgevraagd aangeeft dat het aantal
bezoekers in juli gelijk is gebleven.
Om het effect echt te meten, moet ook rekening worden gehouden met de
groei van het aantal te koop staande woningen. Dat stuwmeer groeide van
210.000 in januari tot boven 245.000 in augustus. In 2007 waren dat er nog
120.000.

wordt kleiner en dat komt uiteindelijk
terecht op het bordje van de consument
en het bedrijfsleven.
De verlaging van de OVB is nadrukkelijk
gepresenteerd als een maatregel voor
één jaar. Voor dit jaar werd het geld uit
verschillende potjes bijeen geschraapt.
Als de OVB in 2012 gehandhaafd zou
worden, zal het Kabinet nog eens 900
miljoen euro moeten vinden.
De regeringspartijen voelen er dan ook
niets voor om – althans openlijk – te speculeren op een verlenging in 2012. “Als
de minister een structurele maatregel
had willen invoeren, had hij dat ook zo
expliciet aangegeven”, zegt VVD-Kamerlid Betty de Boer. “Het is een stimulans
voor al die mensen die beter willen gaan
wonen, maar net dat vertrouwen en
de financiering missen om die stap te
zetten. Er is heel veel vraag in de markt.
Veel mensen wachten op een geschikt
moment. Maar dat duwtje in de rug zie
ik echt als een tijdelijke maatregel van
een jaar en niet langer.”
Deze tijdelijkheid heeft volgens Donner ook een voordeel: ‘De impuls wordt
daarbij vergroot door het tijdelijke karakter van de maatregel’.
Van der Ploeg moet daarom lachen:
“Donner voert hier een toneelstukje
op. Als de markt er volgend jaar nog
even beroerd voor staat als nu, zal Donner heus niet zeggen: jammer, maar
afspraak is afspraak, we gaan het nu
nog een beetje slechter maken. Ook als
het iets beter gaat, zullen ze die red-
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dingsboei niet wegtrekken. Dit is echt
een blijvertje. Ik begrijp overigens wel
dat Donner dit zo zegt. Hij kan ook niet
anders. Maar de consumenten laten zich
echt niet bedotten. Die weten ook hoe
de politiek werkt.”

Missie geslaagd

Van der Ploeg beschouwt de Woonvisie
van Donner vooral als een verdediging
van het korte termijn beleid. “Missie
geslaagd, zou ik dan tegen Donner willen zeggen, maar in het regeerakkoord is
afgesproken dat ze niet naar de woning-

markt zouden kijken. En dat doen ze dus
ook niet. Dat kan alleen met een breed
gedragen plan dat een blauwdruk biedt
voor de lange termijn. De woningmarkt

niemand het voortouw durft te nemen.
Het kabinet wil er niet aan, omdat het zo
is afgesproken. En de oppositie ziet geen
kans om daar doorheen te breken. Vandaar dat we hebben gezegd: wordt het
niet tijd voor een breed akkoord, waar
ieder zich achter schaart? Ik denk dan
aan de Vereniging Eigen Huis, de Nederlandse Vereniging van Banken, Neprom,
NVB-Bouw, Aedes en de Woonbond,
NVM, VBO Makelaar en VastgoedPro. Ik
ben benieuwd of de politiek daar nee tegen durft te zeggen. Het zou een enorme
winst zijn als partijen elkaar niet langer
in de houdgreep houden en over die vier
jaar heen durven kijken.”

“Er zitten een aantal sympathieke dingen in, maar een
visie, die niet is gericht op het volledig gezond maken
van de woonmarkt, is geen woonvisie”, aldus Monasch
heeft behoefte aan een echte visie. Als je
het politici persoonlijk vraagt, zijn ze het
daarmee eens. Maar het probleem is dat

De brancheorganisaties van makelaars
staan hierin niet alleen. Nadat eerder de
VROM-raad al een voorstel had gedaan,
kwam ook de SER-commissie van sociaal-economische deskundigen in 2010
met een plan om de hinderlijke ballast
uit het systeem te verwijderen, met
als belangrijk element de introductie
van ‘een eigendomsneutrale woningtoeslag’.
Emeritus hoogleraar Hugo Priemus van
de TU-Delft, ook lid van de betreffende
SER-commissie, karakteriseerde het woningbeleid in juli van dit jaar in de Volkskrant als ‘een honderd keer geplakte
fietsband’. Hij pleit voor het ‘geleidelijk
afkicken van alle directe en indirecte
subsidies in de koop- en huursector
waardoor het rondpompen van miljarden euro’s per jaar wordt teruggedrongen, onze hypotheekschulden worden
gereduceerd, en er ruimte komt voor de
vraagzijde van de woningmarkt.’

Lappendeken

Ook directeur Nico Rietdijk van NVBBouw ziet het beleid als een lappendeken
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van onsamenhangende maatregelen. Hij
ziet het liefst een integrale benadering,
waarin de problemen in koop- en huursector, grondbeleid, ruimtelijk beleid en
fiscaliteit vanuit één visie worden benaderd. “Want ook voor de afdeling pleisters plakken houdt het natuurlijk een
keer op.” Voorzitter Marc Calon van vereniging van corporaties Aedes ziet alleen
een oplossing als het woningmarktsysteem in zijn geheel wordt opgeschoond.
Zijn oproep: “Hou nu eens op om de ene
ellende met de andere ellende te willen
oplossen. In de week na het verschijnen
van de woonvisie kwam iedereen ineens
met allerlei plannetjes op de proppen,
die allemaal een deeloplossing brengen.
Alle partijen die in de woningmarkt actief zijn hebben wel een aantal wensen
die redelijk met elkaar overeenkomen.
Dat is het grootste probleem niet. Het
grootste probleem is: hoe kun je een
nieuw systeem invoeren, zonder dat er
mensen tussen de wielen komen en zonder dat er kapitaal wordt vernietigd?

ik daar vertrouwen in, veel meer dan op
dit moment in de politiek.”

Weeffouten

In de Tweede Kamer staan de piketpalen
nog stevig overeind. VVD, CDA en PVV
waarderen de Woonvisie vanwege praktische aanpak van notoire knelpunten.

“Alle partijen die in de woningmarkt actief zijn
hebben wel een aantal wensen die redelijk met elkaar
overeenkomen. Dat is het grootste probleem niet. Het
grootste probleem is: hoe kun je een nieuw systeem
invoeren, zonder dat er mensen tussen de wielen komen
en zonder dat er kapitaal wordt vernietigd?”, aldus Calon
Zo’n structurele aanpak neemt 10 of 15
jaar in beslag. Het probleem met de politiek is echter dat die het eindplaatje niet
goed in hun hoofd hebben. Want voor
rechts is de hypotheekrenteaftrek heilig
en voor links de huurtoeslag en de huurregulatie. Als beide kampen daarin maar
volharden, ontstaat er net zo’n situatie
als met de Tea Party. Dat levert niets
goeds op. Dit systeem is duurzaam niet
houdbaar. De brancheorganisaties voor
makelaars/taxateurs, de Vereniging Eigen Huis en de Woonbond zien dat en
die willen daaraan werken. Daarom heb

De oppositiepartijen missen een visie.
De discussie over een integrale benadering viel al meteen na het aantreden
van het Kabinet in het slot, toen coalitie
en oppositie tegenover elkaar kwamen
te staan. Een motie (de motie CohenRouvoet) om een integrale visie voor de
woningmarkt op te stellen, werd toen
met 76 tegen 74 stemmen verworpen.
Het Kamerlid Jacques Monasch, één van
de drijvende krachten achter het voorstel
voor een ‘nationaal woonakkoord’ vindt
Donners nota dan ook weinig visionair.
“Er zitten een aantal sympathieke din-

gen in, maar een visie, die niet is gericht
op het volledig gezond maken van de
woonmarkt, is geen woonvisie.”
Monasch zou zijn ‘woonakkoord’ het
liefst opnieuw aan de orde willen stellen.
“We zien nu hoe het vastloopt. Waarschuwingen worden in de wind geslagen en op het allerlaatste moment probeert men dan nog iets vlot te trekken.
Het beste zou zijn, als we nog ruim vóór
de verkiezingen een akkoord sluiten. Zo
voorkomen we dat we iedere vier jaar
steeds met nieuwe maatregelen worden
opgezadeld.”
In de Woonvisie zijn overigens wel passages te vinden, waarin Donner toegeeft
dat het woningmarktbeleid vol zit met
weeffouten. Zo is er op de woningmarkt
sprake van ‘een inefficiënte inzet van publieke middelen, onvoldoende mobiliteit
en keuzemogelijkheden voor de burger
en een onvoldoende aantrekkelijk investeringsperspectief voor marktpartijen.
We lopen vast in een steeds gedetailleerder ingrijpen van regelgeving en beleid, waarbij de neveneffecten van dit
ingrijpen door nog weer verdergaand
ingrijpen moeten worden bestreden’. “Je
ziet, Donner begrijpt echt wel hoe het
zit.”, zegt Van der Ploeg. “Daar put ik dan
maar moed uit.”
Tekst: Robert van Til
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360o foto’s

video
uw woning
beter in beeld
via funda

plattegrond
VBO makelaars kunnen hun woningen op funda uitgebreid presenteren met een basisplaatsing. Een van
de voordelen van een basisplaatsing is dat u deze kunt uitbreiden met extra mediaproducten, zoals een
plattegrond, video en 360°foto’s. Hoe vollediger uw woningpresentatie op funda, hoe langer uw woning
wordt bekeken (Heliview 2010). Zo bent u dus beter in beeld via funda! Ga naar: www.funda.nl/vbo.
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Als taxateur staat u voor uw vak. U wilt kwaliteit
leveren en uw opdrachtgevers een betrouwbaar
en goed onderbouwd taxatierapport bieden. Een
rapport dat door alle geldverstrekkers wordt
geaccepteerd en dat op een efciënte en digitale
wijze tot stand komt. Het NWWI ondersteunt u
daarbij.

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen
kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim
4300 taxateurs bij het NWWI aangesloten.

Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut)
is het keurmerk voor woningtaxaties. Wij valideren
taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs
en zien erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk
richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en
consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare
woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de
getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Kwaliteit, uniformiteit
en onafhankelijkheid staan hierbij voorop.

• Met het keurmerk straalt u extra kwaliteit en
betrouwbaarheid naar uw opdrachtgevers uit;
• Het NWWI biedt een handvat voor imagoverbetering
voor het vak van taxateur;
• Een betere vergoeding door levering
kwaliteitsrapport;
• Uniform, efciënt en digitaal taxatieproces;
• Rapport altijd online opvraagbaar.

Het NWWI voor u als taxateur

Meer informatie? www.nwwi.nl

Samen weer bouwen
aan uw liquiditeit
met VBO Makelaar
& DirectPay

bezoek onze stand
op het VBO congres
(7 september 2011)
www.directpay.nl

DirectPay
11088 adv DP_VBO congres.indd 1

09-08-11 17:38

COLUMN

bedrijfsmatig vastgoed

Z

Zaterdag 7 mei zijn in Amsterdam de eerste casco bestemmingsvrije
Solidruimtes in Amsterdam-West geveild. Solids zijn bestemmingsvrije
gebouwen met een flexibel indeelbare plattegrond. Het gebouw wordt op
cascobasis verhuurd, en de gehuurde ruimte kan voor allerlei verschillende
doeleinden worden gebruikt: wonen, werken, cultuur, winkels, horeca of een
mengvorm daarvan.

Hoera: de Solids zijn een succes!
Ook juridisch?
De individuele huurders (bewoners, kunstenaars
of ondernemers) bepalen zelf hoeveel vierkante
meters ze willen huren en wat ze daarmee doen.
De belangstelling was groot: er waren uiteindelijk 120 bieders voor het gebouw in AmsterdamWest. Er zijn goede prijzen geboden en ook voor
alle gereserveerde huurruimte is een goede opbrengst gerealiseerd. Woningcorporatie Stadgenoot, eigenaar van de gebouwen, is enthousiast: veilen van woon- en werkruimtes op een
mooie plek is aantrekkelijk gebleken en er lijkt
een leuke functiemix te ontstaan. De corporatie
is nu druk bezig met inbouw en contracten.
En in die contracten zit wat mij betreft het
probleem. Als makelaar zou ik me enige zorgen
maken als ik een dergelijk contract onder ogen
zou krijgen. Waar we normaliter met vele A’4tjes juridische taal te maken hebben, zie ik nu
een paar eenvoudige afspraken in de trant van:
‘Ik verhuur aan jou, en jij huurt van mij, en we
zijn het helemaal eens’. Op het eerste gezicht
natuurlijk fantastisch, en helemaal passend bij
de visie van Solids-initiator Frank Bijdendijk. Hij
verwoordde zijn ideeën bloemrijk in zijn essay
‘Met andere ogen’: ‘Stel je een stadswijk voor
die bestaat uit Solids. Allemaal dierbaar van
buiten; geen armoe van buiten meer; van binnen arm en rijk door elkaar; wonen en werken
en onderwijs en recreatie. Zo’n stad leeft en is
mooi.’

En het BW?

Maar kunnen we dan in het geval van de Solids
zomaar afstand doen van het Burgerlijk Wetboek? Gelden de wetten die daarin staan, dan
wél voor de klant die graag wonen en werken
wil combineren in een ‘gewoon’ pand, maar
niet voor de Solids? Dan voorzie ik nog wel wat
problemen voor Stadgenoot. En wat gebeurt er

als een huurder zijn contract wil openbreken
omdat hij constateert dat – in het geval dat de
crisis aanhoudt of zelfs nog verergert – huurprijzen elders aanzienlijk lager zijn geworden?
De huurders van de ruimtes zijn zelf verantwoordelijk voor hun inbouw, dus ook voor de
inventaris. Wat gebeurt er als de huurder die in
zijn ruimte een bedrijf(je) is begonnen, failliet
gaat? En als beslag wordt gelegd op de inventaris? Wat moet de nieuwe huurder dan, en
wie haalt eventueel de inventaris eruit? Wat te
doen als er een conflict ontstaat tussen huurder
en verhuurder? Uit ervaring weet ik dat in bedrijfsverzamelgebouwen vaak ruzies ontstaan
over heel kleine dingen. Op consumentengebied
dankt de ‘Rijdende Rechter’ daar zelfs zijn bestaansrecht aan.
Op alle bovengenoemde vragen zou ik dan
ook persoonlijk graag een antwoord hebben
alvorens ik mijn klant een Solidruimte zou adviseren. Makelaars hebben immers hun eigen
verantwoordelijkheid en kunnen aansprakelijk
worden gesteld als het contract dat hun cliënt
afsluit niet geldig blijkt te zijn.
En als het inderdaad zo is dat de bepalingen in
het BW niet gelden voor Solids, maar dat bij dit
type constructies best wat losser kan worden
omgegaan met die bepalingen, dan wil ik voor
mijn klanten graag in conclaaf gaan met een jurist om ook voor hen deze vrijheid af te dwingen.
Dat kan nog een leuke klus worden!

Ing. Siep Roelfzema
voorzitter sectie Bedrijfsmatig Vastgoed
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Verlaging overdrachtsbelasting
gunstig voor economie
ING schrijft in zijn kwartaalbericht dat de tijdelijke maatregel
om de overdrachtsbelasting voor een jaar te verlagen van 6%
naar 2% gunstig is voor de economie. De verlaging zal naar
verwachting een stimulans betekenen voor de woningverkoop
en is daarmee goed voor notarissen, makelaars, verhuizers en
woonwinkels. ING verwacht dat dit effect vooral volgend jaar
merkbaar zal zijn.
Maar ook doe-het-zelfwinkels en bedrijven die zich richten op
de woninginrichting kunnen goede zaken doen. ING verwacht
voor deze detailhandelsbranche volgend jaar een groei van
1,4%. De bouwsector krimpt dit jaar naar verwachting met 1%.
Makelaars en hypotheekverstrekkers melden inmiddels aanzienlijk meer bezichtigingen en informatieverzoeken.
Commentaar VBO Makelaar
Brancheorganisatie VBO Makelaar is verheugd over de
verlaging van de overdrachtsbelasting. De brancheorganisatie verwacht dat door deze maatregel de doorstroming
op de woningmarkt weer gaat aantrekken. De eerste
tekenen wijzen daar ook op. Het aantal bezichtigingen
was een week na de bekendmaking van de tijdelijke verlaging tussen de 10% en 25% gestegen. Ook de voorlopige
verkoopcijfers voor juli wijzen op een toename van zo’n
15%. VBO Makelaar pleit in haar woningmarktvisie voor
afschaffing van deze zogenaamde verhuisboete. Voor de
langere termijn moet dit onderdeel uitmaken van een
integraal hervormingsplan.

Coalitiepartijen tegen aanpassing
norm NHG-hypotheek
Regeringspartijen CDA en VVD willen dat banken bij hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vasthouden
aan de norm van 108%. Met de ingang van de Gedragscode
Hypothecaire Financiering, 1 augustus jl., gelden strengere
regels voor het verstrekken van hypotheken om te voorkomen
dat huizenkopers te grote schulden aangaan. De gedragscode
gaat uit van 106% van de waarde van de woning. Hypotheken
die onder NHG vallen zouden echter buiten de strengere regels
tegen overkreditering blijven.
Voor de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting werd
in de nieuwe gedragscode voor hypotheekverstrekking uitgegaan van maximaal 110% van de waarde van de woning.
Echter, bij woningen die onder NHG vallen was de norm op
112% gesteld. Banken passen de norm nu echter ook toe op
NHG-hypotheken. De coalitiepartijen zijn het daar niet mee
eens en eisen opheldering van minister Jan Kees de Jager van
Financiën. “We vinden het niet juist dat banken de NHG-norm
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van 108% terzijde schuiven en voor deze woningen maximaal
106% financieren”, aldus VVD-Tweede Kamerlid Matthijs Huizing. “Bij woningen onder NHG staat immers het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van het hypotheekbedrag
aan de geldverstrekker.” Om nog meer onzekerheid op de
woningmarkt te voorkomen doet CDA-Kamerlid Elly Blanksma
een dringend beroep op de banken zich te houden aan de
NHG-norm. Volgens haar was dat ook zo besproken tijdens
het Kamerdebat van mei jl. Het lijkt erop dat de banken vlak
voor de invoering van de gedragscode de norm hebben aangepast.
Commentaar VBO Makelaar
VBO Makelaar vindt het onbegrijpelijk dat banken nu weer
dwars liggen en roet in het eten van de woningmarkt
lijken te gooien. Net nu de overdrachtsbelasting met 4%
is verlaagd, hanteren de banken 2% minder leencapaciteit
voor NHG-hypotheken. Zo worden starters en kopers met
een lager inkomen opnieuw gedupeerd. Het wordt voor
hen dan veel moeilijker om de bijkomende kosten en de
eventuele verbouwingskosten mee te financieren in de hypotheek. De banken gooien nu gemakshalve alle woningen
op een hoop. Minister De Jager moet de banken herinneren
aan het feit dat er bij de Nationale Hypotheek Garantie
sprake is van een ander uitgangspunt.

NVB wil verhoging NHG-grens
handhaven
NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers
vindt handhaving van de verhoogde NHG-grens tot maximaal
350.000 euro ook na 31 december 2011 noodzakelijk. De verlenging zou voor de nieuwbouwsector van groot belang zijn.
In een brief aan minister Donner van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties en minister De Jager van Financiën doet
de NVB een klemmend beroep om de verhoogde NHG-grens
te handhaven. De NVB reageert hiermee op de onlangs door
het Kabinet gepresenteerde Woonvisie en de verlaging van
de overdrachtsbelasting. Volgens de NVB kan de verlaging
indirect ook positief zijn voor de nieuwbouw. Een deel van de
verkopers van bestaande woningen stroomt mogelijk door
naar een nieuwbouwwoning.
De NVB waarschuwt echter dat de verwachte positieve effecten op de woningmarkt aan het eind van het jaar wel weer
eens teniet gedaan zouden kunnen worden als de grens voor
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) weer wordt verlaagd
naar 265.000 euro. In de Woonvisie van Donner wordt deze
verlaging aangekondigd. Uit gegevens van het Waarborgfonds Eigen Woningen blijkt dat veelvuldig gebruik wordt
gemaakt van deze tijdelijke regeling. Ruim 80% van alle
aankopen valt momenteel binnen de NHG-kostengrens van
350.000 euro.
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Commentaar VBO Makelaar
In haar woningmarktvisie pleit ook VBO Makelaar er
voor de verhoogde NHG-grens ook na december 2011 op
350.000 euro te handhaven. Uit cijfers van de NHG blijkt
dat in het verhoogde segment vanaf 1 juli 2009 tot en
met 31 december 2010 in totaal 21.000 hypotheken met
NHG zijn afgesloten. Ondanks het feit dat het aantal verliesdeclaraties in 2010 is toegenomen, heeft dit niet geleid
tot een verslechtering van het garantievermogen dat met
88 miljoen euro is toegenomen. De verhoogde NHG-grens
geeft de noodzakelijke zekerheid voor zowel consumenten
als financiers. VBO Makelaar is dan ook van mening dat
de regeling moet worden gehandhaafd zolang de woningmarkt nog niet volledig is hersteld.

Nieuw Reglement beperking
uitbetaling derdengelden
Het Reglement beperking uitbetaling derdengelden (BUD) vervangt per 1 augustus 2011 de beleidsregel beperking uitbetaling
derdengelden bij onroerend goed transacties. Aan de hand van
ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan heeft de Koninklijke Notariële Bond (KNB) besloten de tekst en toelichting
op enkele plaatsen aan te passen. Bovendien is er gekozen voor
een reglement in plaats van een beleidsregel.
Belangrijkste aandachtspunten zijn dat de invulling van het
begrip gebruikelijk honorarium van een bij de akte betrokken
bemiddelaar of adviseur is vervallen. Het wordt aan het oordeel
van de notaris overgelaten of het opgegeven bedrag als honorarium mag worden uitbetaald. Daarnaast is het Reglement
niet beperkt tot onroerend goed transacties, maar ziet het toe
op alle transacties waarbij een notaris is betrokken.
Commentaar VBO Makelaar
Brancheorganisatie VBO Makelaar heeft zich de afgelopen
maanden hard gemaakt voor behoud van de uitzondering
op de uitbetaling van derdengelden, waardoor betalingen
uit het hypotheekbedrag aan makelaars mogelijk zou
blijven. Zij heeft zich fel verzet tegen het voornemen van
de KNB om de uitbetaling van derdengelden te beperken
en een ‘gebruikelijk honorarium’ voor adviseurs en makelaars vast te stellen of zelfs af te schaffen. VBO Makelaar
is verheugd dat de uitzondering op de ‘beperking uitbetaling derdengelden bij onroerend goed transacties’ voor
het honorarium van adviseurs en makelaars in stand blijft
zodat de makelaar zeker is van betaling voor de geleverde
diensten. Hier is niet alleen de makelaar maar ook de consument bij gebaat die nu niet gedwongen wordt om al
voor de overdracht – en de beschikking over de verkoopsom
of de hypotheeksom – de makelaarsrekening te betalen.

Achter de Voorkant

VBO-congres 2011: ‘Bestaat de makelaar/
taxateur nog in 2020?’
Woensdag 7 september vindt in het NBC te Nieuwegein
het jaarlijkse congres van VBO Makelaar plaats. Thema
van het congres is dit jaar: ‘Bestaat de makelaar/taxateur
nog in 2020?’ Met deze vraag gooit VBO Makelaar de
knuppel in het hoenderhok. Het zijn roerige tijden voor de
makelaar/taxateur. De kredietcrisis en de daaropvolgende
crisis op de woningmarkt hebben hun sporen nagelaten.
Moeilijke marktomstandigheden, een eurocrisis, huizenprijzen die onder druk staan, een dramatisch laag aantal
woningtransacties. De makelaar/taxateur moet het allemaal maar doorstaan. En, sterker uit de strijd komen. Hoe
moet de makelaar/taxateur dat doen?
Met een aantal inspirerende sprekers geeft het VBOcongres de makelaar en taxateur in Nederland inzicht
hoe men kan werken aan verbetering en/of versteviging
van de positie van het kantoor. Zo zal prof. dr. Heertje de
economische omstandigheden proberen te vertalen naar
de dagelijkse makelaars- en taxateurspraktijk. Prof. dr.
Verbeke spreekt over het hebben, houden en krijgen van
klanten. Directeur Generaal Wonen, Wijken en Integratie
drs. Frequin zal de Woonvisie van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toelichten. En
de Club van Delft heeft de onderzoeksresultaten van de
do’s en dont’s van het makelaarskantoor. Het geheel staat
onder de bezielende leiding van succesvol zakenvrouw
Annemarie van Gaal. Natuurlijk is het niet alleen maar
informatievergaring. De inwendige mens wordt niet
vergeten. En, er is aan het eind zelfs ruimte voor pure
ontspanning.
Kijk voor meer informatie op www.vbocongres.nl.

 |    vastg o ed adviseur

17

Mail ‘Brochure’ naar info@signframing.nl
en ontvang onze PDF brochure Reclame-frames

PSSST...
Er zijn dingen die je
helaas NIET op onze
keukens kunt doen
(ook niet op onze bedden, tafels,
banken en stoelen of open haard)

Bezoek ons op het VBO congres op 7 september of kijk
op www.cubiqz.nl en ervaar wat er allemaal WEL mogelijk
is met onze inrichtingsmodules van karton!

Zoekt u notarieel, juridisch en fiscaal vakmanschap onder
één dak? Welkom bij Buren van Velzen Guelen. Niet voor
niets zijn wij de grootste multidisciplinaire vastgoedsectie
van Den Haag e.o. Bij ons kunt u rekenen op kwaliteit, snelheid en pragmatische oplossingen, hoe groot uw transactie
ook is op het gebied van:
- commercieel vastgoed
- executoriale veilingpraktijk
- vrijwillige veilingpraktijk
- nieuwbouwprojecten
- (her) ontwikkelingen
Ook als particulier kunt u bij ons terecht. Hebt u vragen
over een veiling, hypotheek, levering, overdracht, splitsing in
appartementsrechten, erfpacht of koopcontract, neem dan
contact met ons op.
Johan de Wittlaan 15 – 2517 JR Den Haag
T +31 (0)70 318 42 00
WTC - Strawinskylaan 1017 – 1077 XX Amsterdam
T +31 (0)20 333 83 90
E info@bvvg.nl - www.bvvg.nl
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ACTUEEL

‘Werkelijk innoveren
is meer dan nu opeens
gaan Twitteren’
De Club van Delft denkt mee over
de makelaar van de toekomst

Z

Zoek op Youtube eens naar ‘Koefnoen, makelaar’. Dat leidt naar een hilarisch
filmpje. Een karikatuur van de makelaar, wellicht. Maar blijkbaar is het toch het
beeld dat bij veel mensen leeft. Als dat type makelaar al bestaat, dan is dat niet
voor lang meer. De makelaar staat voor de grote uitdaging zichzelf opnieuw uit te
vinden. Waarom en hoe, daar heeft de Club van Delft zich over gebogen.
Op 7 september staat het VBO-congres
in het teken van vernieuwing en innovatie. Een zeer actueel thema, want
steeds meer collega’s zijn er terdege
van doordrongen dat we het over een
andere boeg moeten gooien. “Het is tijd
om de slingers in de fik te steken”, zoals
Bob van Putten het nogal beeldend zegt.

kelijk van de vraag kan de Club van Delft
(veelal jongere) specialisten consulteren.
“Dat kunnen mensen uit de civiele techniek zijn”, zegt Nathan Volkers, één van
de andere partners. “Maar we hebben
toegang tot academici van heel veel verschillende pluimage, tot aan filosofen en
historici.” VBO Makelaar vroeg de Club

“Het onderscheid tussen de makelaars is te klein.
De ene makelaar is dus eigenlijk inwisselbaar voor
elke andere, zo beleven de consumenten het”
Hij is één van de partners van de Club
van Delft. Deze jonge onderneming beschikt over een zogenaamde BrainPool
van academici en young professionals.
Deze kennisbron kan aangeboord worden door organisaties die vraagstukken
eens op een anders-dan-andere manier
benaderd willen zien. Rijkswaterstaat,
BAM en de Haven van Amsterdam gingen VBO Makelaar daarin voor. Afhan-
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van Delft om met geheel open blik een
doorkijkje te geven naar de makelaar
van de toekomst. “De makelaar doet in
wezen al enorm veel goed. Maar we zien
dat te weinig terug”, zeggen Nathan
Volkers en Bob van Putten.

Cosmetische innovatie

Bij hun zoektocht naar ‘de nieuwe makelaar’ sprak de Club van Delft eerst met
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een aantal VBO-collega’s. “Dan blijkt dat
innovatie door de meesten toch vooral
binnen het bestaande gezocht wordt.
Een Twitter-account aanmaken. Actief
op LinkedIn worden. De website oppoetsen. In het weekend bezichtigingen mogelijk maken. Maar feitelijk verandert
daarmee niet veel, je blijft dan binnen
het huidige verdienmodel opereren. Dat
model bestaat uit drie pijlers: het aantal
transacties, de courtage en de huizenprijs. Je ziet nu dat veel makelaars vooral
het aantal transacties probeert uit te
bouwen, om zo het bedrijfsresultaat op
peil te houden. Vervolgens wordt er wat
gesleuteld aan de beloning, makelaars
gaan elkaar vooral op prijs beconcurreren. Dat laatste is echt een teken dat de
makelaar een commodityproduct levert,
het onderscheid tussen de makelaars is
te klein. De ene makelaar is dus eigenlijk
inwisselbaar voor elke andere, zo beleven de consumenten het.” In aanvulling
op het onderzoek binnen de makelaardij
zelf, vroeg de Club van Delft ook de
mening van buitenstaanders. Dit waren vooral jongere respondenten. “Dan
zie je dat de makelaardij toch wel een
zeker imago-probleem heeft. Even los
van de vraag of bepaalde vooroordelen

en kunde onder de makelaars, laat dat
vooral gezegd zijn. Als je een beetje doorvraagt, kan elke makelaar heel goed uitleggen waarom je hem of haar in de arm
zou moeten nemen. En die argumenten
zijn ook heel steekhoudend. Een makelaar voorkomt ongelukken, dat staat buiten kijf. Alleen, het wordt zo mager over
het voetlicht gebracht. Kijk bijvoorbeeld
eens naar de opkomst van internetma-

“Een makelaar voorkomt ongelukken, dat staat
buiten kijf. Alleen, het wordt zo mager over het
voetlicht gebracht”
nu wel of niet reëel zijn, leeft dat toch
bij mensen. Zo vroegen sommigen zich
af: ‘Waarom komt een makelaar altijd te
laat bij een bezichtiging?’. Of: ‘Waarom
moet een makelaar er eigenlijk altijd bij
zijn? Ik voel me opgejaagd, kan niet lekker rustig m’n eigen oordeel vormen’. En:
‘Als die makelaar er dan toch bij wil zijn,
waarom word ik dan eigenlijk niet opgehaald?’ Als we dat allemaal bij elkaar
optellen, dan zien we dat er nog wel wat
slagen te maken zijn.”

Harde werkers

Voor de lezers die het bloed inmiddels
naar het hoofd is gestegen: Nathan Volkers en Bob van Putten zagen ook veel
positieve punten. “Er is heel veel kennis

kelaars zoals Makelaarsland. Daar heeft
de ‘gewone’ makelaardij niet of nauwelijks op gereageerd, het is wat lijdzaam
ondergaan. Inmiddels weten we dat zo’n
67% van de daar aangeboden objecten
weer wordt teruggetrokken. Conclusie:
de makelaar voegt kennelijk wel degelijk
iets toe. Die toegevoegde waarde wordt
niet heel goed gecommuniceerd, om het
voorzichtig uit te drukken.”

Wezenlijk anders

In de ogen van de Club van Delft zouden
makelaars veel meer op zoek moeten
naar een wezenlijke verandering van het
businessmodel. “Daar kan elke makelaar
zelf invulling aan geven, want ‘de makelaar van de toekomst’, die bestaat niet.

Dat wordt al duidelijk als je alleen al
naar de verschillende werkgebieden van
makelaars kijkt. Amsterdam, Zeeland of
de rest van Nederland, dat zijn werelden
van verschil. Maar ongeacht dat zou elke
makelaar nu echt moeten onderkennen
dat consumenten en hun gedrag nu
heel snel veranderen. Boeken als ‘Tribe’
van Seth Godin en ‘What would Google
do’ van Jeff Garvis maken duidelijk dat
consumenten nu vaak harder gaan dan
organisaties kunnen bijhouden. Mensen
gaan steeds meer delen, zeker jongere
mensen. Over jongere mensen gesproken: die zijn keihard in hun oordeel over
bedrijven. Als je niet lééft wat je zegt
te zijn, dan word je onmiddellijk afgestraft. Er is ook steeds meer kennis onder
mensen. Veel consumenten kunnen inmiddels zelf beter een fotoreportage of
een filmpje maken dan een makelaar of
diens fotograaf dat kan. Makelaars zitten nog te veel in een cocon: ‘Wij weten
alles over het pand en hoe je het in de
markt zet’. Dan ga je voorbij aan wat de
moderne consument drijft en beweegt.
Het is weinig zinvol om vanuit het bestaande te evolueren naar iets nieuws.
Wij denken dat makelaars echt over hun
schaduw moeten springen. Dat kan op
talloze manieren. Daar vertellen we op 7
september graag meer over.”
Tekst: Henk de Kleine
Beeld: Club van Delft
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Opleidingen voor makelaars, taxateurs & vastgoeddeskundigen

Schrijf u nu in voor de Leergang
Bedrijfsmatig Vastgoed en ontvang
korting op uw inschrijfgeld!*

Kijk voor alle opleidingen en cursussen voor de vastgoedprofessional op www.makelaarsopleidingen.nl

Kom op 7 september tijdens
het VBO Congres langs bij onze
stand voor meer informatie.

Meer informatie?
Neem gerust contact op.

* Indien u zich tijdens het VBO Congres bij onze stand inschrijft voor deze opleiding, krijgt u
korting op het lesgeld. Om deel te kunnen nemen wordt bezit van het theoriediploma makelaar/taxateur onroerende zaken of een vergelijkbaar diploma aanbevolen. Om na succesvolle
afronding van de opleiding in aanmerking te komen voor certificatie als Bedrijfsmatig makelaar/taxateur is dit theoriediploma verplicht. De opleiding gaat eind september van start.

Gildeweg 5a
2632 BD Nootdorp

Telefoon
E-mail

070 356 32 00
info@makelaarsopleidingen.nl

COLUMN

belastingzaken

M

Momenteel treft de overheid verschillende (tijdelijke) stimuleringsmaatregelen, die de huidige woningmarkt uit het slop moeten trekken. Naast verlaging
van het overdrachtsbelastingtarief van 6% naar 2% heeft de overheid fiscale
maatregelen getroffen om de verkoop van (nieuwbouw)woningen, beneden
de waarde in het economische verkeer, op grotere schaal mogelijk te maken.

Fiscale stimulering verkoop van woningen
Verkoop onder verkoopregulerend beding

Marktpartijen verkopen (nieuwbouw)woningen
aan particulieren of vestigen beperkt zakelijke rechten (hierna: verkoop woningen) onder
verkoopregulerend beding. Verkopers hanteren
hierbij verschillende formules. Zo worden bijvoorbeeld ten gunste van particulieren woningen
verkocht met een korting op de marktwaarde,
waarbij de particulier verplicht is de woning voor
terugkoop aan de verkoper aan te bieden en de
verkoper verplicht is de woning terug te kopen.

Gevolgen

Indien woningen worden verkocht met een korting op de marktwaarde, worden zowel de koper als de verkoper in beginsel geconfronteerd
met een nadelig effect. Omdat de koper de
woning verkrijgt onder de waarde in het economische verkeer, is voor de overdrachtsbelasting
een strafheffing van toepassing. Dit betekent
dat de koper over de verkrijging van de woning
zowel overdrachtsbelasting als omzetbelasting is
verschuldigd. Voor de verkoper kan de vestiging
van een beperkt zakelijk recht beneden de marktwaarde voor btw-doeleinden als een vrijgestelde
verhuurdienst worden gezien, zodat deze wordt
geconfronteerd met een beperking van het recht
op aftrek van voorbelasting.

Goedkeuring verkoop onder verkoopregulerend beding

De Staatssecretaris van Financiën heeft in 2006
al een fiscale goedkeuring getroffen om de hiervoor omschreven nadelige effecten van de verkoop van woningen onder een verkoopregulerend beding te ondervangen. Deze goedkeuring
houdt in dat de particuliere kopers (onder voorwaarden) niet worden geconfronteerd met de
strafheffing overdrachtsbelasting en de verkoper
geen beperking van het recht op aftrek van voorbelasting heeft. Door verschillende ontwikkelingen in de markt is onlangs een geactualiseerde
versie van dit besluit gepubliceerd. In hoofdlijnen
is het besluit van 2006 op de volgende punten
gewijzigd:

• Toepassing van het besluit wordt beperkt tot
woningen, waarvan de gezamenlijke marktwaarde na aftrek van de koperskorting, niet
hoger is dan 240.000 euro. Op deze manier
wordt gewaarborgd dat het besluit is bestemd
voor de lagere inkomensgroepen;
• Het besluit is van toepassing op alle ondernemers die aan particulieren woningen verkopen
via één van de formules bij de verkoop onder
voorwaarden of het maatschappelijk gebonden eigendom;
• Goedgekeurd is dat het besluit ook van toepassing is indien de ondernemer geen terugkoopverplichting, maar een terugkooprecht heeft;
• Goedgekeurd is dat het besluit ook geldt als
verkoper grond levert of een beperkt zakelijk
recht op grond vestigt, en de koper zelf verantwoordelijk is voor de bouw van de woning;
• Als de verkoper in geval van doorverkoop van
de woning binnen de herzieningstermijn geen
gebruik maakt van het terugkooprecht, moet
deze omzetbelasting voldoen over de koperskorting die van de koper wordt terugontvangen bij doorverkoop van de woning;
• Indien de koper bij doorverkoop van de woning
binnen de herzieningstermijn de koperskorting niet hoeft terug te betalen, maar in plaats
daarvan verplicht is om de waardeontwikkeling van de woning te delen met de verkoper, is
de verkoper omzetbelasting verschuldigd over
het aan hem toekomende (positieve) aandeel
in de waardeontwikkeling, met een maximum
van het bedrag van de eerder verleende koperskorting.

mr. H.J.M. van Hoof
Ernst & Young Belastingadviseurs LLP
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Vereniging voor makelaars en taxateurs

VBO Congres 7 september 2011
© Roy Beusker

Bestaat de makelaar/taxateur nog in 2020?
Dagvoorzitter

Annemarie van Gaal is een van origine Limburgse zakenvrouw die door haar zakelijke
instincten en doortastend optreden haar eigen imperium heeft opgebouwd.
Daarnaast presenteert zij verschillende televisieprogramma’s en heeft ze twee
succesvolle boeken geschreven. Tijdens het VBO Congres zal zij als dagvoorzitter de
bezoeker op inspirerende wijze door het congresthema leiden.

Programma
9.30 uur

Ontvangst

10.30 uur

Opening door drs. P.E. Hamming
voozitter VBO Makelaar

10.45 uur

Prof. dr. A. Heertje
Hoe verhoudt de wereldeconomie
zich tot het individuele makelaarskantoor

11.30 uur

Prof. dr. W. Verbeke
Hoe krijg ik klanten? Hoe houd ik klanten?
Hoe krijg ik steeds meer klanten?

12.15 uur

Pauze met uitgebreide lunch

13.45 uur

Drs. M.M. Frequin
Hoe de woningmarkt te hervormen?

14.30 uur

Club van Delft
Hoe ziet het makelaarskantoor er uit in 2020?

15.15 uur

Interactieve discussie onder begeleiding van
Club van Delft in samenwerking met MiER

15.45 uur

Afsluiting, zoals u van VBO Makelaar gewend bent!!

16.15 uur

Netwerkborrel aangeboden door Goes & Roos

Vanaf 18.00 uur is er gelegenheid om gebruik te maken van het diner dansant. U
dient zich hier vooraf voor op te geven.

Gratis deelname

U kunt zich gratis aanmelden voor het VBO Congres via het inschrijfformulier op

www.vbocongres.nl
POSTADRES
Postbus 135
2630 AC Nootdorp

BEZOEKADRES
Gildeweg 5a
2632 BD Nootdorp

Telefoon 070 345 87 03
Fax 070 310 65 11
Website www.vbo.nl

E-mail vbo@vbo.nl
ABN AMRO 47.23.88.045
K.v.K. Den Haag nr 40411735

ACTUEEL

“Ik verkoop weinig;
besta ik morgen nog?”
Prof. dr. Willem Verbeke over het
belang van ondernemen

H

Het gaat momenteel duidelijk minder goed in de makelaardij. Om dat te
constateren, hoef je geen hoogleraar te zijn. Maar hoe creëer je als makelaar nú
kansen, zodat je na verloop van tijd prof. dr. Willem Verbeke kunt citeren: “Ik
verkoop dus ik besta”? De bijzonder hoogleraar Sales- en Account Management
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, spreekt op het VBO-congres over dat
onderwerp.
“Makelaars moeten ondernemers zijn”,
zegt Verbeke. “Dat betekent: zien waar
de kansen liggen, begrijpen wat het probleem van je klant is, creatief zijn en
vooral: je trots en je ego opzij zetten. Ik
zie nog veel te veel makelaars die zich
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blindstaren op hun mooie certificaat.
Het gaat in dit vak (net als in veel andere beroepen) helemaal niet om mooie
diploma’s. De praktische ondernemers
overleven omdat ze aanvoelen wat de
behoeftes en de problemen van hun
klanten zijn. En natuurlijk is het de bedoeling dat ze die problemen voor de
klant oplossen. In het kort komt het
erop neer dat ze de woning van een
klant verkopen, zodat diezelfde klant in
staat is om het huis van zijn dromen te
kopen. Dat lukt nu niet, en we weten
allemaal hoe dat komt. Maar de oorzaak
ligt niet alleen in de financiële crisis en
de economische problemen: makelaars
kunnen ook veel zelf doen om hun klant
de helpende hand te bieden. Én om een
betrouwbare gesprekspartner te zijn van
een bankier die grote aarzelingen heeft
om zijn klant een lening te verstrekken.
Als je laat zien dat je bereid bent om een
stap harder te lopen voor je klant, heeft
de bank meer vertrouwen in je. Companies don’t sell; people sell. Dat geldt ook
voor de makelaar en zijn/haar netwerk:
als je elkaar kent en van elkaar weet dat
je je vak verstaat, creëer je vertrouwen.”
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‘Kansen en mogelijkheden’

Verbeke gebruikt graag vergelijkingen
om zijn theorie duidelijk te maken: “Loop
eens een willekeurige sportschool binnen. Je ziet jonge, strakke instructeurs
die met groot plezier naar hun favoriete muziek luisteren: rap, house, dat
soort muziek. Maar hun klanten (veelal
50-plussers) blijven weg, want die willen
geen anderhalf uur lang naar die muziek
luisteren. Die sportschoolhouder is dus
geen ondernemer: hij leeft zich niet in
zijn klanten in en doet geen poging om
zijn klanten voor zich te winnen. Waarom wil een makelaar zaken doen onder
kantoortijd als hij weet dat zijn klanten
bij voorkeur ’s avonds en in het weekend
afspreken? Dat zijn de kansen en mogelijkheden die niet benut worden.”
Nederland is een ongelooflijk rijk land,
stelt Verbeke. Hij is de dag vóór ons gesprek teruggekeerd uit de Verenigde Staten, waar hij ook een woning heeft. “Als
ik weer voet op Nederlandse bodem zet,
zie ik elke keer met verbazing hoe rijk dit
land is”, zegt hij. “Het is onvoorstelbaar
dat al die rijkdom (ik heb het trouwens
liever over ‘resources’) niet wordt benut.
Er is zó veel geld dat niet wordt besteed,
en dat mensen graag zouden uitgeven
aan de woning die ze zouden willen
kopen. Maar ze durven niet, want ze
raken hun huidige woning niet kwijt, en
ze weten niet of ze wel de juiste beslissing nemen. Makelaars moeten dat pro-

Ook dáár liggen kansen en mogelijkheden voor de VBO-makelaar.”

Veranderen kán!

Mensen willen best veranderen, maar ze
willen daar liever geen inspanning voor
leveren, stelt de hoogleraar. “Dus moet
de makelaar het hun makkelijk maken
om te veranderen. En dat vereist veel
daadkracht en creativiteit. Je moet je
trots opzij zetten en toegeven dat het
niet gemakkelijk is om in deze tijd te ondernemen. Misschien moet je inderdaad

“In elk geval moet je een ‘community’ creëren.
Op kantoor blijven zitten wachten is passé.
Netwerken is het motto van deze tijd. De echte
netwerkers zijn succesvol”
bleem voor hen oplossen. Ze moeten de
angst wegnemen. Dat betekent dat ze
zich veel meer bewust moeten zijn van
het feit dat hun klanten niet alleen een
woning kopen, maar ook een omgeving.
In de VS kun je voor elke willekeurige
straat en buurt een overzicht krijgen van
het aantal inbraken dat plaatsvindt, van
het type bewoners, van de mate van geluidsoverlast etc. Op die manier geef je
je klanten een goed beeld van de buurt
waarin ze zich eventueel willen vestigen.

zegt Verbeke. “In de tijden dat het iedereen voor de wind ging, was het makkelijk
om veel geld te verdienen. Nu kunnen de
goede makelaars laten zien wat hun
meerwaarde is voor de klant.”
En tot slot wil hij het graag hebben over
de ‘defining moments’: “Het zijn de kleine dingen die het doen; ook in dit vak.
Mensen die een huis willen kopen of verkopen, staan onder stress. Dat betekent
dat minimale details tijdens het hele
proces in hun geheugen worden gegrift.
Ze voelen feilloos aan of de makelaar zijn
of haar vak verstaat. En het gevoel dat
achterblijft na de aan- of verkoop dragen
ze uit in hun familie en kennissenkring.
Kleine verschillen brengen grote effecten teweeg. Ze bepalen de reputatie van
de makelaar.”

gaan bellen om te vragen of iemand wellicht een huis te koop heeft of juist wil kopen. Sommige mensen zullen dat irritant
vinden. So what? Als je daarmee je doel
bereikt, is het de moeite waard. In elk geval moet je een ‘community’ creëren. Op
kantoor blijven zitten wachten is passé.
Netwerken is het motto van deze tijd. De
echte netwerkers zijn succesvol.”

Willem Verbeke kan nog heel lang doorpraten over zijn vak: ‘Sales’. Dat doet
hij met veel plezier tijdens het congres:
“Ik wil mijn publiek laten zien dat verkopen niet gaat om de transactie. Het
gaat erom dat je je klanten probeert te
helpen om hun probleem op te lossen.
En daarvoor zijn er altijd kansen; ook in
deze moeilijke tijden!”

Juist deze moeilijke tijden bieden kansen
voor makelaars die hun vak verstaan,

Tekst: Carola Peters
Beeld: Professional Capital
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uit de rechtspraak

Muizenissen
in Amsterdam

V

Viseur had een opdrachtgever die enkele woningen bezat in Amsterdam. Viseur
noch de opdrachtgever komen uit Amsterdam en beiden deelden de mening
dat Amsterdammers zich ongedisciplineerd gedragen. Vandaar dat deze
opdrachtgever, Bartels, Viseur vroeg om bij het zoeken van een huurder iemand
aan te dragen uit ‘de provincie’.
Nuchter?

Nu wou het toeval dat Viseur zojuist benaderd was door Frans de Lange. Frans,
een wat zweverige dertiger, woonde
in dezelfde gemeente als Viseur en hij
zocht een woning in Amsterdam om
daar zijn studie ‘iets in de kunstensector’
te vervolgen. Viseur meende direct de
juiste kandidaat te hebben gevonden
en hij introduceerde met enthousiasme
Frans aan Bartels. Bartels interesseerde
het allemaal niet zoveel wie één van zijn
woningen zou huren, als het maar niet
zo’n ‘typische Amsterdammer’ was. Nou,
zo verzekerde Viseur, dat was deze Frans
zeker niet. Gevolg: alle drie blij.

Harige logés

Reeds na drie maanden kwamen klachten binnen van de Amsterdamse buren
van Frans over stankoverlast. Een GGDfunctionaris inspecteerde de woning
waaruit bleek dat Frans circa 60 bruine
ratten had gevangen en in een kooi
had gestopt. Ook had Frans een kamer
ingericht voor het huisvesten van wilde
duiven. Hij lokte zijn huisgenoten door
voedsel vanaf zijn balkon naar beneden
te gooien. De ratten en duiven werden
in beslag genomen. Wie dacht dat daarmee de problemen beëindigd waren,
vergist zich. Reeds na enkele maanden
kwamen opnieuw klachten binnen. Deze
keer werd de dierenbescherming ge-
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waarschuwd die constateerde dat Frans
een groot aantal knaagdieren in kooien
huisvestte die onvoldoende verzorging
kregen. Voorts bleken er wilde duiven op
de zolderkamer te verblijven die bezaaid
was met duivenuitwerpselen. Een andere kamer was ingericht tot muizenpaleis.
Frans bleek er aardigheid in te hebben
om ratten en muizen te vangen en als
huisdier te houden. De grote zwerm
vliegen en horden kakkerlakken kwamen
vanzelf aangevlogen en aangewandeld.
Toen Bartels dat nieuws vernam, ontstak
hij in woede. Viseur werd met gezwinde
spoed op Frans afgestuurd om orde op
zaken te stellen. Toen Viseur aankwam,
bleek dat de buren allerminst overdreven
hadden. Frans was zich van geen kwaad
bewust. De ratten waren ‘gewone’ huisratten en de wilde duiven waren volgens
Frans ‘gedomesticeerd’. De klacht van
de buren dat inmiddels de hele straat
vergeven was van ongedierte doordat
Frans driemaal per dag voedsel over zijn
balkon gooide, wist Frans te weerleggen
met de stelling dat het hier een typisch
kip-en-ei-verhaal betrof: eerst waren
er de ratten, muizen en duiven en pas
daarna besloot Frans deze beestjes van
voldoende voedsel te voorzien. Viseur
kon er niet om lachen en eiste dat Frans
per direct zijn gedrag wijzigde; anders
volgde direct een ontruimingsprocedure.
Frans beloofde beterschap.
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Nieuw bezoek

toond dat de muizen/ratten/kakkerlakkenplaag door Frans was veroorzaakt, al
zal het naar beneden gooien van voedsel
daaraan wel hebben kunnen bijdragen,
aldus de rechter. Bartels viel van zijn
stoel van verbazing over zoveel begrip
voor die rare Frans. Frans vergrootte de
boosheid van Bartels nog meer door zijn
verhaal dat hij allerlei ratten en muizen
in zijn keuken tegenkwam en dat hij
die heeft gevangen, hetgeen toch wel
als een soort van heldendaad moest
worden beschouwd. De ‘enige fout’ die
Frans gemaakt zou hebben was dat hij
die ‘toch wel schattige beestjes’ in een
kooi had opgesloten in plaats van ze af
te geven aan de bestrijdingsdienst van
de gemeente.

Ontruimingsprocedure

De kantonrechter vond het wel ernstig
dat Frans bij herhaling een slaapkamer
had opengesteld als onderkomen voor
stadsduiven die de kamer flink hebben
bevuild en dat er ook nog één of ander konijn schijnt te hebben losgelopen.
Maar dat was allemaal geschiedenis.
Het ging nu om de melding van een illegaal verblijvende persoon op zolder. Het
huurcontract verbood echter niet om
een derde tijdelijk te laten inwonen. De
rechter vond wel dat Frans dat niet had
mogen doen zonder de noodzakelijke
voorzieningen te bieden met als gevolg
dat deze persoon op de zolderkamer

Twee maanden later was het opnieuw
raak. Na klachten van de buren bleek
Frans op zijn zolderkamer aan een illegaal onderdak te hebben gegeven die
daar bleek te urineren in een jerrycan en
op een barbecuestel kookte. Bovendien
gooide Frans nog steeds voedsel over
zijn balkon. Er was ook een keukenbrand
geweest. Het ‘meldpunt extreme overlast’ werd zelfs bij deze problematiek
betrokken, maar die had haar interventie
gestaakt. Aanvankelijk weigerde Frans
de deur te openen om vervolgens, toen
hij de desbetreffende medewerker te
woord stond, zich van een onbegrijpelijke taal te bezigen die het meest weg had
van een vreemd soort Zweeds dialect.
Zoals Viseur namens Bartels reeds had
aangekondigd, werd zonder verder uitstel een ontruimingsprocedure gestart.
Bartels was ervan overtuigd dat hij een
gewonnen zaak had. Ter zitting van de
kantonrechter bleek de zaak echter uitermate gecompliceerd te liggen. De
kantonrechter meende dat het gedrag
van Frans in de maanden vóór de thans
bestaande klachten niet meer aan de
orde was omdat er geen knaagdieren
losliepen en ook geen duiven meer in
de woning vlogen. Bovendien meende
de kantonrechter dat niet was aange-

zijn eigen gang moest gaan met een
barbecue en zo zijn eigen oplossingen
voor toiletproblemen is gaan creëren.
Inmiddels bleek de illegale persoon echter vertrokken en dit incident is geheel
anders van karakter dan de voorgaande
incidenten. Frans toonde bovendien begrip voor het feit dat zijn actie minder
geslaagd was en hij beloofde plechtig
beterschap: geen bruine ratten, geen
muizen, geen wilde duiven en geen derden in de woning. En dat keukenbrandje? Dat vond de rechter evenmin ernstig:
een keukenbrandje komt immers in alle
geledingen van de samenleving voor
en is onvoldoende bewijs voor verloedering. De kantonrechter wees daarom
de vordering tot ontruiming af met de
waarschuwing aan Frans dat bij een
volgend incident hij toch echt naar een
nieuwe woning zal moeten omzien.
Dat Bartels geen enkel begrip had voor
een dergelijke benadering is begrijpelijk. En Viseur? Viseur vond deze zitting
‘typisch 020’.
(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

D

De resultaten in de diverse sectoren van de agrarische sector lopen sterk
uiteen; daarmee vertel ik u niets nieuws. Waar we redelijk tot goede resultaten
zien in de akkerbouw, staan de prijzen van de melkveehouderij sterk onder
druk. Met name de mestafzetkosten, de hogere prijzen voor krachtvoer en
– in de intensieve melkveegebieden – de aankoop van voldoende ruwvoer
werken door in het bedrijfsresultaat. Bovendien wordt nog steeds relatief duur
melkquotum ingekocht om schaalvergroting van de bedrijven te bevorderen.
In de akkerbouw zien we juist optimalisatie van teelthandelingen op basis van
GPS-technieken en het Programma Precisie Landbouw.

Pachtnormen 2011

Die bedrijfsresultaten hebben invloed op de
pachtprijs, die zoals bekend elk jaar wordt aangepast. De hoogst toelaatbare pachtprijzen zijn
berekend door het Landbouw Economisch Instituut, en vastgelegd in het Pachtprijzenbesluit
2007 (vroeger het ‘Pachtnormenbesluit’). De
nieuwe pachtnormen zijn ingegaan op 1 juli jl. In
totaal onderscheiden we 14 pachtprijsgebieden,
die voornamelijk zijn opgedeeld naar aanleiding
van de verschillen in opbrengend vermogen van
de landbouwgrond. Voor de tuinbouwgebieden
gelden dezelfde regels.
De verschillen zijn groot: in de melkveegebieden
zien we dat de pachtprijzen soms dalen tot 17%
(Waterland en de droogmakerijen), maar in
sommige gebieden is nog een stijging te zien:
in de IJsselmeerpolders, het Rivierengebied en
Zuidwest-Brabant bijvoorbeeld.
De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen stijgen ten opzichte
van 2009 met ruim 3%, en voor de agrarische
woningen geldt een stijging van ca. 2,5% voor
de hoogst toelaatbare pachtprijs. De pachtprijs
voor agrarische bedrijfswoningen wordt berekend met het bekende puntenstelsel agrarische
woningen.

Kritiek op ondergrens

Makelaars en taxateurs moeten er rekening mee
houden dat er een verschil is in pachtovereenkomsten met een ingangsdatum vóór 1 september 2007 en pachtovereenkomsten die op of na
die datum zijn ingegaan. Voor de eerstgenoemde
overeenkomsten geldt dat de hoogst toelaatbare pachtprijs voor los land wordt bepaald door de
pachtnormen 2001. Hierop zijn de veranderpercentages van 2007, 2009 en 2011 van toepassing.
De pachtprijs mag niet uitkomen boven 110%
of beneden 90% van de regionorm van 2011, en

ook niet boven 2% van de vrije verkoopwaarde
van de landbouwgrond bij voortgezet agrarisch
gebruik (de wevab-waarde).
Voor de pachtovereenkomsten van 1 september
2007 of daarna geldt voor los land als hoogst
toelaatbare pachtprijs de regionorm die op 1
juli 2011 is vastgesteld, met als plafond 2% van
de Wevab.
De invoering van de 90%-ondergrens heeft bij
de leden van de Tweede Kamer nogal wat vragen opgeroepen. Voor landbouwgronden met
een sterk afwijkende kwaliteit is er nu sprake
van een onredelijke pachtsom. Het parlement is
daarom van mening dat er andere wettelijke kaders moeten komen om de verkeerswaarde van
deze gronden te berekenen. Staatssecretaris
Bleker van EL&I is daarover in overleg met LTO
Nederland. Verpachters en pachters moeten
afwachten wat dit overleg oplevert.
Volgend jaar worden de pachtnormen opnieuw
aangepast. Agrariërs hebben een groot belang
bij die aanpassing, want met name voor de
grondgebonden landbouw wordt het steeds belangrijker om over een groot grondareaal te beschikken. Om dat te bereiken, kopen ze gronden
op, maar pacht is ook nog steeds een middel om
het grondareaal te vergroten. Voor de agrarisch
makelaar/taxateur is het dan ook belangrijk om
van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te
zijn. Op die manier kunnen we onze opdrachtgevers optimaal van dienst zijn.

Jack van Gestel,
Gecertificeerd Register Taxateur o.z.
bestuurslid sectie Agrarisch Vastgoed
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Snel uw objectpresentaties publiceren?

Maar het moet er natuurlijk wel goed uitzien en graag een beetje betaalbaar.
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Met VBO Media Control kunt u uw presentatiemiddelen verassend eenvoudig zelf
opmaken. Een kwestie van teksten aanpassen en foto’s invoegen.
De beschikbare uitingen zijn:
✔ Algemene VBO folders
✔ Presentatiemateriaal open huizen route
✔ Brochures in 4, 8 en 12 pagina’s
✔ Raampresentaties
✔ Home promocards
✔ Verhuisberichten
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Wij staan op het VBO-congres en laten u graag kennismaken met de
voordelen van VBO Media Control. Of neem alvast een kijkje op onze
website www.vbomediacontrol.nl.
Graag tot ziens.
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Uitvoering in de VBO huisstijl is standaard, maar wilt u deze in uw
eigen huisstijl dan is dat ook mogelijk. Wilt u alleen de pdf’s of toch
liever professioneel afgedrukt? Aan u de keus.
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Websites &
Kantoorautomatisering
Als beste beoordeeld
in 2009 en 2010
www.goesenroos.nl
Tel. 033 - 4556165

RealNext staat voor de meest complete
verzameling van beschikbare bedrijfsobjecten
– kantoren, winkels en bedrijfsruimtes –
in Nederland.
Zowel zoekers als aanbieders van
bedrijfshuisvesting profiteren sterk van de
voordelen die het RealNext systeem biedt.

www.realnext.nl
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Actueel

Nieuwe
bestuursleden
VBO Makelaar
geven hun visie

D

“Dit is het zetje dat de woningmarkt nodig heeft”, was de algemene mening
over het bericht dat op 1 juli werd bevestigd: de overdrachtsbelasting is
– tijdelijk – verlaagd van 6% naar 2%. Maar of het genoeg is? En wat te
denken van het feit dat de verlaging maar voor één jaar geldt? Wil minister
Donner op deze manier tijd ‘kopen’ om tot een integrale hervorming
van de woningmarkt te komen? VBO Makelaar ziet de verlaging van de
overdrachtsbelasting als een eerste gebaar, maar om de woningmarkt weer
rooskleurige vooruitzichten te geven, is meer nodig. Dat vinden ook de vier
nieuwe bestuursleden, die dit voorjaar tot de diverse bestuurslagen van VBO
Makelaar zijn toegetreden.

Hans Hasselbach, directeur van HETWoonhart in het Gelderse Herveld, is
sinds 16 juni jl. lid van het dagelijks
bestuur. Hij stelt: “De verlaging van de
overdrachtsbelasting sluit goed aan bij
de woningmarktvisie die VBO Makelaar
de afgelopen maanden bij politiek Den
Haag heeft toegelicht. Onze brancheorganisatie pleit daarin voor een tijdelijke
verlaging van enkele procenten. Kennelijk heeft het Kabinet ook naar ons pleidooi geluisterd. De verlaging zal naar de
mening van VBO Makelaar bijdragen aan
verhoging van het aantal woningtransacties, waardoor het gemis aan belastinginkomsten beperkt kan blijven. Maar
er is meer nodig: ik ben van mening dat
de startersregeling en de koopsubsidie
ook een belangrijke bijdrage leveren aan
stimulering van de koopwoningmarkt.

Daarnaast zijn er creatieve oplossingen
nodig. Om een voorbeeld te geven: de
Rabobank stimuleert energiebesparende maatregelen door de leencapaciteit
voor energiezuinige woningen te vergroten. Daarmee sla je twee vliegen in
één klap.”
Hasselbach had naar eigen zeggen ‘direct een klik’ met VBO Makelaar, toen hij
in 2006 zijn eigen makelaardij startte.
Zijn financieel adviesbureau opende al
een jaar eerder zijn deuren. “Een kwalitatief goede organisatie, die bruist van enthousiast ondernemerschap”, zo typeert
hij VBO Makelaar. “Er is een hoge mate
van vakbekwaamheid, kennis en kunde
aanwezig, waardoor de organisatie adequaat kan inspelen op actuele ontwikkelingen.” Zelf doet Hasselbach dat ook, en
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Hans Hasselbach, sinds 16 juni jl. lid van het dagelijks
bestuur
dat heeft hem al de nodige voordelen opgeleverd. “Adverteren doe ik niet meer”,
zegt hij. “De rol van de makelaar is aan
het veranderen: de functie van adviseur
wordt steeds belangrijker. Zorg ervoor
dat je continu bouwt aan een netwerk.

“VBO Makelaar is een financieel gezonde
vereniging, ook in deze voor de makelaars
en taxateurs zo zware tijden”, aldus
Hasselbach

tijd moet VBO Makelaar de financiële
ruimte behouden – en zelfs nog verder uitbreiden – om de makelaars en
taxateurs een goede ondersteuning te
bieden bij het ondernemerschap en hun
beroepsuitoefening.”

“Het lidmaatschap is gewoon nodig om kwaliteit
te leveren. De ondersteuning die je krijgt vanuit de
organisatie, heb je hard nodig. Het lidmaatschap
moet alleen openstaan voor gecertificeerde
makelaars en taxateurs, want je moet de kwaliteit
kunnen waarborgen”, aldus Zorge
Je moet iedereen kennen en iedereen
moet jou kennen (al is dat in een dorp
als Herveld natuurlijk eenvoudiger dan
in een grote stad)!” Hasselbach is ook blij
met het nieuw in te voeren studentenlidmaatschap: “Op die manier kunnen
ook degenen die nog niet gecertificeerd
zijn, kennismaken met onze organisatie.
Én ze kunnen nog voor ze echt actief zijn
in onroerend goed hun voordeel doen
met de kennis en kunde die aanwezig
is.” Hasselbach neemt de komende vier
jaar het financiële beleid van de vereniging voor zijn rekening. “VBO Makelaar
is een financieel gezonde vereniging,
ook in deze voor de makelaars en taxateurs zo zware tijden. In deze onzekere
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“Aantrekkelijke regio”

Sylvia Zorge, die als zelfstandig makelaar is aangesloten bij Huys Makelaars
in Hoogeveen, is een nieuw lid van het
hoofdbestuur van VBO Makelaar. Ze had
al de nodige ervaring op het gebied van
management, marketing en acquisitie,
toen ze in 2005 haar diploma makelaar/
taxateur haalde. In het hoofdbestuur
vertegenwoordigt ze de noordelijke regio’s, die te maken hebben met een
heel eigen problematiek: de krimp. “Ik
zie het mede als mijn taak om mensen uit de rest van Nederland te laten
zien hoe aantrekkelijk het is om in het
noorden te wonen”, vindt Sylvia Zorge.
“Daarom wil ik graag betrokken zijn bij

het beleid van VBO Makelaar. Ik heb
mijn medebestuursleden leren kennen
als heel professionele en enthousiaste
mensen. Zeker de laatste jaren heeft de
organisatie een enorme vooruitgang in
professionaliteit geboekt. Een voorbeeld
daarvan is de woningmarktvisie. Ik ben
het er helemaal mee eens dat we moeten beginnen bij de starters, want de
doorstroming op de woningmarkt begint bij hen. Daarom is het ook vreemd
– en jammer – dat de ene gemeente nog
wel een starterslening kent en de andere
niet. Zeker als je nagaat dat starters in
onze regio voor 100.000 euro een woning kunnen vinden, is het onbegrijpelijk
dat de gemeenten niet en masse kiezen
voor instandhouding van die regeling.”
Zorge is een groot pleitbezorger voor
het aantrekkelijk en levendig houden
van de noordelijke regio’s. “Dat kan ook
door bijvoorbeeld ondernemers in staat
te stellen om hun intrek te nemen in
leegstaande boerderijen. Er zijn al enkele
kleine ondernemers die op die manier in
hun onderhoud voorzien, bijvoorbeeld
kleine aannemers, maar ook een man
die koetsjes fabriceert én een ondernemer in grafmonumenten hebben een
kantoor in een leegstaande boerderij
kunnen starten. Voorwaarde is wel dat
de gemeente dat mogelijk maakt (dus

septem b er 20 11

Sylvia Zorge, sinds 16 juni jl. lid van het hoofdbestuur
niet moeilijk doet over het bestemmingsplan). Maar ook met de website
www.huisenpaard.nl probeer ik mensen
die een woning zoeken waar ze hun
paardenhobby kunnen uitoefenen, te interesseren voor de noordelijke provincie.
Hier is nog plek genoeg om zo’n hobby
dicht bij huis uit te oefenen.”

‘Positieve ontwikkelingen’

Kor Kasper volgt Henk Tijink op als voorzitter van de sectie Agrarisch Vastgoed
van VBO Makelaar. Hij bemiddelt in
agrarisch vastgoed in de regio Flevoland
en is sinds 2006 eigenaar van Kasper
Vastgoed & Consultancy. Kasper heeft
veel ervaring in de agrarische sector op-

“De overheid moet veel meer dan nu het geval is,
de samenwerking zoeken met diverse sectoren”,
aldus Kasper
Het nieuwe hoofdbestuurslid is ervan
overtuigd dat de makelaar/taxateur
anno 2011 niet zonder het lidmaatschap
van een brancheorganisatie kan: “Dat is
gewoon nodig om kwaliteit te leveren.
De ondersteuning die je krijgt vanuit
de organisatie, heb je hard nodig. Ik
ben van mening dat het lidmaatschap
alleen moet openstaan voor gecertificeerde makelaars en taxateurs, want je
moet de kwaliteit kunnen waarborgen.
En daarnaast zullen de organisaties nog
meer dan nu al het geval is, moeten
samenwerken om resultaat te boeken.
Lokaal zie je al langere tijd veel samenwerkingsinitiatieven, en het is een
goede zaak dat er ook landelijk wordt
samengewerkt tussen de brancheorganisaties.”

gedaan als adviseur bedrijfsfinanciering.
Zijn werkzaamheden als bedrijfsvoorlichter bij het ministerie van Landbouw
en Visserij en zijn functie als adviseur bij
GIBO-Accountants en Adviseurs in Flevoland in de jaren tachtig, hebben tot veel
inzicht in de agrarische sector geleid. “Ik
heb er zin in”, zegt Kasper. “Ik kende VBO
Makelaar al vanuit mijn dienstverband
bij een makelaarsorganisatie, die ook
VBO-lid was. Daar heb ik het bestuur
leren kennen als een actieve groep mensen die van aanpakken weet, ook als
het om het beïnvloeden van de politiek
gaat. Dat is belangrijk, want de brancheorganisaties zijn dé deskundigen op
hun vakgebied, en zij moeten de politici
bijpraten over belangrijke thema’s.” Ook
hij pleit ervoor dat het Kabinet meer in

Kor Kasper, sinds begin juli voorzitter
van de sectie Agrarisch Vastgoed
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totaal
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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.

www.seijkensdenouden.nl

Pensioenen, Hypotheken
en Verzekeringen.

Siep Roelfzema, sinds 16 juni jl. lid van het hoofdbestuur
overleg treedt met de diverse sectoren
en luistert naar de échte deskundigen.
“Wees helder en duidelijk, over te nemen maatregelen, zodat de vastgoedmarkt weer op gang komt. Onzekerheid
is dodelijk voor de markt. Zowel bij ondernemers als consumenten moet het
vertrouwen worden hersteld.” Kasper
ziet veel in samenwerking, maar in zijn
geval gaat het dan met name om samenwerking tussen de agrarische sector
en de – machtige – natuurorganisaties.
“We hebben een gemeenschappelijk belang: een aantrekkelijk platteland, waar
de agrariër zijn brood kan verdienen en
de natuurliefhebbers kunnen genieten”,
zegt hij. “De overheid moet veel meer
dan nu het geval is, de samenwerking
zoeken met deze sectoren. Nu is het
nog zo dat er opeens een plan wordt
‘gedropt’ dat tot grote onrust onder de
boeren leidt. Dat heeft een negatieve invloed op de waarde van de grond, terwijl
de plannen nog niet eens vaststaan. Tja,
zo zorg je er wel voor dat hele gebieden
‘op slot gaan’.”
Hij benadrukt het belang van een actieve
houding van makelaars: “Investeer veel
tijd in het voeren van gesprekken met de
ondernemers. Die willen best met een
makelaar in gesprek gaan als die goede
adviezen geeft en op de hoogte is van de
meest actuele stand van zaken.

‘Groen denken’

Siep Roelfzema, die – als opvolger van
Mart Zwinkels – is toegetreden tot het
hoofdbestuur, is een oude bekende van
de lezers van dit magazine: als voorzitter van de sectie Bedrijfsmatig Vastgoed
(BVG) geeft hij in elke editie van de Vastgoed Adviseur zijn visie op de actuele
vastgoedmarkt. Alle aspecten van het
makelaars- en taxateursvak komen in
zijn columns aan bod. ‘Groen en duurzaam denken’ is inmiddels een tweede natuur geworden, sinds hij in 1981

ben de toekomst”, zegt hij. “Trouwens,
we mogen ook best nóg meer onze deskundigheid uitdragen, bijvoorbeeld door
te netwerken op symposia en dergelijke.
Met die profilering zijn we al enkele
jaren geleden begonnen, bijvoorbeeld
door deel te nemen aan de Provada.
We hebben bovendien een uitstekende
opleiding voor makelaars in bedrijfsmatig vastgoed ontwikkeld die in september van start gaat, en die kunnen
we nog veel beter in de markt zetten.
Ook de bijeenkomsten in het kader van
permanente educatie worden bijzonder
goed bezocht; niet alleen door onze
leden maar ook door andere collega’s.
De sectie Bedrijfsmatig Vastgoed zou
een vanzelfsprekende positie moeten
bekleden bij de Beroepsopleiding Makelaars BV, de School of Real Estate en dergelijke want zij kunnen de benodigde
input geven om tot goede opleidingen
en cursussen te komen. En natuurlijk
zou VBO Makelaar nog veel beter zichtbaar moeten zijn op diverse podia, zoals
de NEVAP, Property.nl, Vastgoedmarkt,
Vastgoedjournaal.nl. etc. etc. Daar gaan
we hard aan werken.”
Roelfzema wil ook energie steken in het
optimaliseren van de automatisering
van de organisatie. “De sectieleden BVG
zouden een seperate inlog moeten krijgen zodat de voorbeeldcontracten etc.
uitsluitend voor de sectie beschikbaar
zijn. Dat is iets waar we aan gaan werken in het nieuwe extranet.

“We hebben een uitstekende opleiding voor
makelaars in bedrijfsmatig vastgoed ontwikkeld
die in september van start gaat”,
aldus Roelfzema
Ing. Roelfzema Vastgoedadviseurs BV
startte in Amsterdam. Hij adviseert zijn
collega-makelaars/taxateurs in bedrijfsmatig vastgoed om zich op dat terrein
nog meer te profileren. “Dat betekent
ook dat je klanten duidelijk moet maken
waarom duurzaam gebouwde panden
de voorkeur verdienen boven gebouwen
die in veel opzichten verouderd zijn.
Immers: duurzame, energiezuinige gebouwen, die bovendien mogelijkheden
bieden voor Het Nieuwe Werken, heb-

Ik zie de toekomst van VBO Makelaar
positief tegemoet”, zegt hij. “Veel makelaars en taxateurs die (nog) geen lid
zijn van een brancheorganisatie, zijn op
zoek naar een club die een fris en nieuw
geluid laat horen. Dat geluid komt van
VBO Makelaar. We moeten er alleen voor
zorgen dat het overal gehoord wordt!”
Tekst: Carola Peters
Beeld: Roger Wouters
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E.ON meest aanbevolen
energieleverancier
Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat E.ON Benelux zakelijk twee keer zo vaak wordt aanbevolen als de drie
grootste energieleveranciers in Nederland! Wij zijn trots op het resultaat. Maar van tevreden achterover leunen
is geen sprake. Er blijft altijd ruimte voor verbetering, ook bij ons. Wij doen er alles aan om u nog beter van
dienst te kunnen zijn en blijven u bewijzen dat u bij E.ON serieus beter af bent.
Wat zou uw reden zijn om voor E.ON te kiezen? Kijk op eon.nl/vbo of bel naar 040-2577600.
Zakelijke energie van E.ON, serieus beter.

COLUMN

Woningmarktanalyse OTB

A

Als ik met vakantie ben, kijk ik altijd in etalages van makelaars. Bij navraag
blijk ik trouwens niet de enige te zijn met deze afwijking, ook mijn collega’s
doen dat regelmatig. In Gulpen las ik de woningadvertenties van VBOmakelaar Mertens. Mijn vrouw en ik hadden gedacht dat de prijzen lager
zouden liggen.

Vakantieprijzen
Doet u dat ook, woningadvertenties kijken? Zodra ik buiten mijn eigen stad Rotterdam kom en
ik zie een makelaarskantoor, dan moet ik altijd
het plaatselijke aanbod zien. Natuurlijk vergelijk
ik de prijzen dan met die van Rotterdam. In juli
was ik in Zuid-Limburg, om precies te zijn in
Beutenaken. Böätenake (Limburgs voor Beutenaken) ligt in het mooie Heuvelland vlakbij Gulpen. Op de Rijksweg zag ik het kantoor van VBOmakelaar Mertens en samen met mijn vrouw
vergeleken wij de prijzen. Léon Mertens had 77
woningen te koop, onder andere Aardakker 31
in Gulpen voor 398.000 euro en in Slenaken,
vlakbij ons vakantiehuisje, staat een woning in
de Dorpsstraat te koop voor 248.000 euro. We
bekeken de details van de woningen en keken
elkaar aan: we hadden lagere prijzen verwacht.
Bij ons kopje cappuccino concludeerden wij dat
we niet naar Zuid-Limburg gaan verhuizen.
De vraag is natuurlijk: Waarom had ik lagere
prijzen verwacht? Wellicht weet ik onvoldoende
af van de plaatselijke woningmarkt in Zuid-Limburg. Heuvelland is een mooie streek dichtbij
Maastricht en misschien ligt daarom de prijs hoger dan bijvoorbeeld rondom Heerlen of Roermond, waarvan ik weet dat de prijs erg onder
druk staat. Jammer genoeg geven de internetpagina’s van het Kadaster te weinig informatie
om meer te weten te komen over de regionale
prijsontwikkeling. Figuur 1 bijvoorbeeld heb ik
gemaakt met behulp van Kadaster-data. We
zien dat de prijsontwikkeling van Limburgse
vrijstaande woningen zowel vóór als ná het
begin van de Kredietcrisis achterblijft bij het Nederlandse groeipercentage. Zo stijgen de prijzen
in 2008 en 2009 in Nederland gemiddeld met
4,0% (Limburg slechts met 2,4%) en dalen de
prijzen jaarlijks vanaf 2010 met 3,2% (Limburg
3,9%). Ook met behulp van het internet kan ik
achterhalen dat in Limburg de gemiddelde prijs
van een vrijstaande woning 81.000 euro onder

55
4
4
33

Procenten
Procenten per
per jaar
jaar

22
11
0
0
-1
-1
-2
-2

-3
-3
-4
-4
-5
-5

NL
NL excl.
excl. Limburg
Limburg
2008/2009
2008/2009

Limburg
Limburg
2010/2011
2010/2011

Figuur 1: Gemiddelde %-verandering per jaar, voor en na
de kredietcrisis

het landelijk gemiddelde ligt. Ik had dus alle redenen om aan te nemen dat de prijs flink onder
die van Rotterdam zou liggen. En toch vraagt
VBO Makelaar Mertens flinke prijzen.
Via de site van het CBS kan ik allerlei achtergrondinformatie over Gulpen vinden. Ten
opzichte van gemiddeld Limburg heeft Gulpen
meer eengezinswoningen, meer koopwoningen, een gemiddeld hoger inkomen en meer
auto’s per 1.000 inwoners. Gulpen scoort dus
zeer goed ten opzichte van Limburg; het is daarom ook niet vreemd dat de gemiddelde WOZwaarde in Gulpen ver boven het gemiddelde
van Limburg ligt en zelfs 5.000 euro boven het
landelijk gemiddelde. Gulpen is gewoon een
aantrekkelijk woongebied en dat is terug te zien
in de etalage van Léon Mertens. Uit mijn kleine
onderzoekje blijkt maar weer hoe plaatselijk de
woningmarkt is en hoe belangrijk lokale kennis.

Paul de Vries
Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft
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Makelaar van de maand

Heftige gesprekken aan
de keukentafel
Agrarisch makelaar Wim Stigter
knokt voor zijn relaties

H

Hoeveel rollen kan een makelaar hebben? Veel, zo bewijst Wim Stigter, makelaar
van deze maand. De ene keer is hij de behoedzame strateeg, dan weer werpt hij
zich op als coach of psycholoog en biedt hij een schouder om op uit te huilen.
Wim Stigter is agrarisch makelaar. Wie mocht denken dat zijn klanten nuchtere
mensen zijn: Wim weet wel beter. “De emoties kunnen hoog oplopen, het is af en
toe echt heavy.”

We treffen Wim Stigter van DLV Makelaardij in zijn zeer basic ingericht kantoortje, in een schuur achter een fruit- en
loonbedrijf in Linschoten. Eigenlijk zegt
dit al alles over zijn manier van werken:
“We zitten hier bijna nooit, mijn col-

Vergeet niet, ik ben direct betrokken bij
het levenswerk van deze mensen. Een
agrarisch makelaar is geen makelaar die
louter met onroerend goed bezig is. De
hele ziel en zaligheid van mijn klanten
zit in hun bedrijf. En bij belangrijke be-

“Je wordt je wel heel erg bewust van het enorme
vertrouwen dat deze klanten bij je neerleggen”
lega’s en ik. Een agrarisch makelaar gaat
vrijwel altijd bij de klanten op bezoek.
Die keukentafelgesprekken zijn traditie.
Meestal schuiven dan meerdere mensen aan, want veel boerenbedrijven zijn
nu eenmaal familiebedrijven. Dus vader,
moeder, zoons en dochters willen ook
weten wat er besproken wordt. Soms
vragen ze om een relatief eenvoudig
advies. Of je even wilt meekijken naar
een contract, bijvoorbeeld. Maar niet
zelden zijn het ook echt heftige sessies.
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slissingen vragen ze mij om advies. Dan
word je je wel heel erg bewust van het
enorme vertrouwen dat deze klanten bij
je neerleggen. Niet vreemd dat we daar
enorm voorzichtig mee omgaan. En het
is ook niet vreemd dat je daardoor een
heel hechte band met je klanten opbouwt. We zien elkaar meerdere keren
per jaar. Vandaar dat zelfs boeren die
geëmigreerd zijn, nog regelmatig een
kaartje sturen, bij een geboorte of de
feestdagen.”
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Onder druk

Wim Stigter komt bij diverse typen bedrijven over de vloer. Vooral voor de varkenshouders voorziet hij zware tijden.
“Voor hen wordt 2013 een belangrijk
jaar, want dan moeten alle stallen aan
nieuwe welzijnseisen voldoen. Vrijwel
zeker zal dat voor veel varkenshouders
het einde van het bedrijf betekenen,
die gaan niet nog eens nieuwe investeringen aan. Voor ons, makelaars, wordt
dat ook een bijzondere periode. Voor het
eerst gaan we meemaken dat vrij veel

Hoofdkantoor DLV Makelaardij B.V. in Uden
ders doen hetzelfde met hun varkensrechten. Wim Stigter: “Met name die
handel in melkquota vereist heel snel
handelen, je praat dan over dagkoersen.
Wij hebben inzicht in de vraag hier en
het aanbod daar.” Snelheid is juist niet

“Voor de varkenshouders wordt 2013 een belangrijk
jaar, want dan moeten alle stallen aan nieuwe
welzijnseisen voldoen”
ondernemers stoppen met een negatief vermogen. Aan de makelaar dan de
taak om te proberen om het onroerend
goed zo goed mogelijk te verkopen, om
zodoende de pijn van de varkenshouder
te verzachten. Je kunt proberen tijd te
winnen, voorkomen dat andere partijen
misbruik maken van de situatie. Soms
kun je dan best nog een heel eind komen.” Wim Stigter kijkt niet uit naar
de gesprekken die dan gevoerd moeten
worden. “Dat hoort bij het werk van de
agrarisch makelaar. Je staat je klanten
bij in gesprekken met de bank, en daarbij
kan het soms flink tekeer gaan. De gang
naar de afdeling ‘Bijzondere Kredieten’ is
zelden een aangename. Dan ben je een
halve psycholoog, bijna.”

Strategisch handelen

Als agrarisch makelaar bemiddelt Wim
Stigter in de meest uiteenlopende zaken
en transacties. Melkveehouders verhandelen onderling melkquota, varkenshou-

het credo als een melkveehouder een
kavel wil verkopen. “Dan moet je als
verkopende partij even rustig nadenken.
Hoe ga je zo’n stuk land naar de markt
brengen? Als één geheel? Gaan we het
opknippen? Wat zijn de boeren in de
buurt aan het doen, weten we of daar
iemand belangstelling heeft? Dat is een
heel strategisch spel, ook voor de boeren
die interesse hebben. Hap je te vroeg toe,
of vis je achter het net? Dat is altijd erg
spannend en ongelooflijk interessant.”

Vertrouwen

Terwijl we zo alle aspecten van deze
bijzondere vorm van makelaardij langslopen, laat Wim Stigter vaak het woord
‘vertrouwen’ vallen. Dat blijkt het absolute kernwoord in zijn métier. “DLV
Dier, waar DLV Makelaardij een business
unit van is, heeft een goede naam in de
markt. Onze klanten weten wat ze aan
ons hebben. Ze weten dat complexe
zaken als een bedrijfsovername zeer ge-

degen worden doorgerekend door mijn
collega’s van DLV Intensief Advies of
DLV Rundveeadvies. Dat ze via mijn collega’s en mij ook toegang hebben tot de
kennis en kunde van de mensen bij DLV
Bouw, Milieu & Techniek. En zeker zo
belangrijk: ze weten dat we heel voorzichtig zijn met alles wat we horen en
weten. Door al die gesprekken krijgen
we stukje bij beetje een overzicht van
deze complexe markt. Want wat is een
bedrijf of een kavel waard? Wie is eventueel geïnteresseerd? Wij hebben daarin
veel minder houvast dan een makelaar
in een stad, waar je vaker vergelijkbare
objecten hebt. Wij moeten het doen met
wat we hier en daar zo aan informatie
bij elkaar sprokkelen. En daar zijn we
zuinig op, want als ik hier in het westen
van Nederland iets verknoei, dan weten
ze het morgen in Groningen. Het is een
klein wereldje waarin we opereren. Onze
klanten ‘hangen’ dan ook echt aan ons;
ze willen steeds weer van gedachten
wisselen met hun vaste gesprekspartner. Dat maakt dit vak zo mooi. Je trekt
echt samen op. Onze relaties kunnen
zelf heel goed nadenken, doorzien zo
wanneer een berekening niet klopt. Hier
is het ondenkbaar dat je mensen een
advies geeft waarvan je zelf aanvoelt
dat het toch niet helemaal lekker zit. Dat
kan ik één keer doen. Maar dan mag ik
aan die keukentafel nog nèt mijn koffie
opdrinken.”
Tekst: Henk de Kleine
Beeld: DLV Makelaardij B.V.
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Uw aanbod mag gezien worden!
•
•
•
•

Uw vastgoed professioneel in beeld gebracht
Alles op één adres voor maximale ranking op funda
Gegarandeerde korte levertijden (24/7 bestellen)
Funda plaatsing service - NIEUW!

Interactieve 2D/3D plattegrond
•
•
•

(vanaf € 15,00)

Plattegrond voor funda, brochures en uw website
Incl. code voor interactieve 2D/3D plattegrond op uw website
NEN 2580 oppervlakteberekening (optie)

Fotografie, diverse pakketten
•
•
•

(vanaf € 99,00)

Reguliere foto’s, 360 graden foto’s en hoogte foto’s
Virtuele tours
Alle pakketten inclusief reiskosten

Video
•
•

(vanaf € 17,50)

Woonclip met intro en muziek - NIEUW!
Persoonlijke introductievideo

www.draftingfactory.nl

0297 - 38 40 98

VBOMakelaar_persoons_110810.qxp

11-8-2010

15:20
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DNV gecertificeerd makelaar:
Kwaliteit die het verschil maakt.
Kwaliteit maakt verschil
In een competitieve markt zal kwaliteit het verschil betekenen. Een DNV gecertificeerd makelaar/taxateur maakt dat
verschil. Of u nu actief bent in de woningsector, het
bedrijfsmatig onroerend goed of het agrarisch onroerend
goed, als DNV gecertificeerd makelaar/taxateur heeft u een
streepje voor.
Laat uw klanten weten dat u een door DNV gecertificeerd
makelaar/taxateur bent. Hoe? Dat is eenvoudig. Vraag de
DNV pas aan. Daarmee kunt u overal en direct het verschil
duidelijk maken.

Pasje aanvragen? www.dnv.nl/vakbekwaamheid

DNV

Meer weten over certificering?

010 2922 806
vakbekwaamheid@dnv.com

Bel of mail met Erik van de Voort via 010 2922 806 of
erik.van.de.voort@dnv.com.

www.dnv.nl/vakbekwaamheid

advertorial

Woningwebsite met
een gezicht
Nederland is klein. Toch zijn er maar weinig landen die zich met Nederland kunnen
meten als het gaat om het grote aantal woningwebsites. Als één van deze websites
is het dan ook van groot belang om je te onderscheiden. Slechts een enkeling slaagt
hierin en is in staat goede resultaten te boeken voor zowel de makelaar als de
bezoeker.
Volgens Florine de Ranitz, accountmanager bij Pararius,
is de succesformule van Pararius absoluut te danken aan
het onderscheidend vermogen van de website. “Geen
enkele woningwebsite in Nederland bedient de markt
zoals wij dat doen. Ten eerste bedienen wij uitsluitend de
huurmarkt waardoor onze aandacht niet wordt verdeeld
over koop en huur. Huur is vaak het ondergeschoven
kindje op woningwebsites. Dat is ook logisch, er worden
nu eenmaal meer koopwoningen dan huurwoningen
aangeboden door makelaars. Dit neemt echter niet weg
dat het verhuren van woningen een specialisme is. Het is
een andere doelgroep en vergt dus een andere aanpak.”
Florine de Ranitz: “Er zijn zeker vier pijlers die Pararius
onderscheiden van de rest van de markt. Ik zal nu wel op
mijn kop krijgen van mijn werkgever dat het er veel meer
zijn maar deze vier zijn volgens mij het belangrijkst: 1.
Wij bedienen alleen de huurmarkt. 2.Wij zijn zestalig en
bereiken de hele expatmarkt 3. Wij hebben een gezicht en
al onze abonnees kennen ons persoonlijk. 4. Wij bieden,
naast een advertentiekanaal voor huurwoningen met
meer dan een half miljoen bezoekers per maand, veel meer
functionaliteiten dan welke woningwebsite dan ook.”
“Ik was destijds de tweede accountmanager die werd
aangenomen en werk hier nog steeds met veel plezier.
Het is geweldig om een product te mogen verkopen
waar je volledig achter staat. Bovendien spreek ik met
verhuurspecialisten in heel Nederland en ken dus de ins
en outs van de markt als geen ander. Zo kunnen wij onze
klanten adviseren over hoe ze Pararius optimaal kunnen
inzetten. Niet voor niets voorzien wij elk kantoor van een
gratis mobiele website, meertalige raampresentaties
met QR codes, statistieken voor eigenaren en ga zo maar
door. Pararius wordt steeds meer een totaalpakket waar
een makelaar die woningen verhuurt gewoonweg niet
omheen kan.”

46

“Zelfs voor makelaars die sporadisch een woning in de
verhuur hebben zijn wij van toegevoegde waarde. Zulke
makelaars schaffen bij ons op flexibele basis een tegoed
aan waarmee ze direct alle functionaliteiten kunnen
gebruiken net als bij een vast maandelijks abonnement.
Hiervoor vullen ze online een formulier in op onze
website waarna ze meteen aan de
slag kunnen. Ook met deze
makelaars wordt er door
ons altijd nog even
gebeld om te kijken
of alles naar wens
verloopt. Alles
draait bij ons
om service
en alleen
tevreden
klanten
maken
Pararius tot
een succes.
Dit houdt
ons scherp.
Dat is toch
een mooie
wisselwerking!”
Bent u ook
geïnteresseerd in
de mogelijkheden
van Pararius? Wilt u
weten wat Pararius voor
uw organisatie kan betekenen?
Maak dan een afspraak met een van
onze accountmanagers: 020-4712111
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Dé online
mediaspecialist
voor de makelaardij

Websites
Volledig geoptimaliseerd voor de makelaardij

Uw eigen (iPhone) App vanaf € 75,- p.m.

Lage kosten

Mobiele versie van uw website

Hoog serviceniveau (binnen 2 weken online)

Genereren van QR-codes

Bovenaan in Google
Specialist makelaar web

Apps en mobiel

Social media

Krijg nieuwe klanten met uw website

Uw eigen opgemaakte Facebook pagina

Meer bezoekers en meer rendement

Het aanbod direct op Twitter en YouTube

Uw website altijd in topconditie

Uw bedrijf maximaal vertegenwoordigd

www.topsite.nl/makelaar
www.topsite.nl/makelaar

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

Als specialist in de financiering van beleggingsvastgoed en bedrijfspanden
in het middensegment weten we alles van ‘stenen’. Maar tegelijk weten
we dat de stenen maar het halve verhaal vertellen. Die andere helft horen
we graag van u. Kunt u ons overtuigen van het bedrijfseconomisch potentieel van een object? Dan gaan wij tot het uiterste om met een passende
hypotheekoplossing te komen. Als relatief kleine organisatie met maar één
passie zijn we daarin vaak net even vindingrijker dan niet gespecialiseerde
hypotheekverstrekkers. Want bij de RNHB Hypotheekbank kijken we ook
naar de ondernemer achter het object en zijn visie. Daarbij gaan we snel en
klantvriendelijk te werk. Binnen een werkweek weet u waar u aan toe bent
en als het moet nóg sneller.
Meer weten over onze persoonlijke benadering van de vastgoedmiddenmarkt? Bel dan 030 - 755 20 00 of kijk op www.rnhb.nl.

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

