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Hugo Priemus, al decennialang de autoriteit op 
het gebied van volkshuisvesting, kraakt het 
regeerakkoord van Rutte-I. “De woningmarkt 
wordt hiermee nog slechter dan ze al is.”

Crisis? 
Welke crisis?

België heeft nauwelijks last van 
de crisis op de woningmarkt. Op 
zoek naar het Belgische 
vastgoedgeheim.
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Eén organisatie, één stem  

Drie makelaarsorganisaties waren er al, en de vierde 
komt er aan. Hoe zinvol is die versnippering? Wordt het 

niet eens tijd om met één mond te spreken? 
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          Trotse honderd-plussers
Ze bestaan nog: makelaarskantoren die al generaties 
lang meegaan. Drie eigenaren over hun trots op de 
eigen geschiedenis en rijke traditie. 
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Hard lopen voor de laatste tientjes?
column

“Huurders met een inkomen tot 43.000 euro 
krijgen een huurverhoging van maximaal 
de inflatie. Boven 43.000 euro bedraagt die 
huurverhoging de inflatie plus 5 procent.” 
Regeerakkoord kabinet Rutte-Verhagen

NHG moet steeds vaker uitkeren  
Het aantal mensen met een NHG-hypotheek dat hun woning gedwongen 
met verlies moest verkopen, is in de eerste negen maanden van dit jaar 
opgelopen tot 985, een stijging van 80 procent ten opzichte van dezelfde 
periode in 2009. Dat meldt Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen 
(WEW), die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) uitvoert. Volgens 
WEW wordt bijna de helft van de gedwongen verkopen waar verlies op 
wordt geleden veroorzaakt door een sterke groei van het aantal onder-
handse verkopen als gevolg van echtscheiding.

Het verwachte herstel op de woningmarkt zet nog niet door. In het afgelopen kwartaal 
verkochten NVM-makelaars 21.605 woningen: een daling van 13 procent ten opzichte van het 
tweede kwartaal van 2010. De prijs van een gemiddelde verkochte woning bedroeg 233.000 
euro: een daling van 1,3 procent. Ondanks een opgaande lijn in de eerste helft van dit jaar, 
zakken de prijzen hiermee weer tot het niveau van 2009. Dat meldt de NVM in haar analyse 
van de woningmarkt over het derde kwartaal van 2010.
Met name in het goedkopere segment (appartementen, tussenwoningen) werd duidelijk 
minder verkocht, resp. 14,9 en 16,5 procent. Vrijstaande woningen wisselden net zo vaak van 
eigenaar als het kwartaal ervoor. Let wel, het gaat hier om landelijke cijfers. De regionale 
verschillen zijn groot. 

NVM: Herstel woningmarkt 
laat op zich wachten  

De Jager wil 
provisies verbieden
Minister De Jager van Financiën wil een verbod 
op provisies voor financieel adviseurs. Deze 
omstreden beloning voor advies is in de 
afgelopen jaren al beperkt, maar de bewinds-
man wil er tijdens de komende kabinetsperiode 
vrijwel helemaal een streep door zetten. 

Volgens het voorstel van De Jager zouden 
tussenpersonen direct door de consument 
moeten worden betaald. Adviseurs brengen 
voor hun diensten dan een uurtarief in rekening. 
Een deel van de adviseurs is al vrijwillig naar dit 
model overgestapt, al willen veel tussenperso-
nen nog steeds vasthouden aan provisie-
beloning. Dit blijft echter alleen toegestaan bij 
schadeverzekeringen, omdat een uurtarief daar 
tot relatief hoge kosten voor consumenten zou 
leiden. Het provisieverbod moet ingaan in 2013. 

vastgoed tweets Gemeente Rotterdam 
gunt makelaarsdiensten

De gemeente Rotterdam heeft een openbare aanbesteding gehouden voor 
makelaarsdiensten. De gemeente gaat de komende tijd vastgoed verkopen 
dat niet behoort tot haar kernportefeuille, die onder meer bestaat uit 
scholen en culturele  en sportaccommodaties. Twintig marktpartijen 
hebben zich ingeschreven. Er is een selectie gemaakt van verschillende 
makelaars per categorie. Zij mogen met ingang van 1 oktober voor een 
periode van twee jaar objecten voor de gemeente verkopen. Daarbij gaat 
het onder andere om woningen, bedrijfsonroerendgoed en horeca. 

“In de eerste negen maanden van 2010 vroegen en 
kregen 96.000 mensen een NHG-hypotheek, tegenover 
65.000 in dezelfde periode vorig jaar. ” 
Bron: Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

TM

Er wordt wat afgetwitterd over het makelaarsvak. In maxi-
maal 140 tekens kun je veel zeggen, zo blijkt maar. Zoek op 
het woord #makelaar, en vind …

@PaulPranger Makelaar, taxateur of beide? Vandaag  
een pand gekocht voor een cliënt en getaxeerd in Dronten  
& Harderwijk voor n bank: leuke opdrachten!

@Attorama Bericht van de #makelaar: de koper heeft  
zojuist het contract getekend. Ik zeg: champagne! Nu nog zelf 
een huisje zien te kopen...

@karinbosveld @MaudAkkermans tekstueel kom je vaak 
niet meer bij idd. Ron’s makelaar wil ons, na onze kritiek, al 
zelf de brochure laten maken. #afzetter

@robhagennl Zelfs al was ik niet leuk is het nog steeds 
 verstandig een aankoopmakelaar in de hand te nemen. Ieder 
zijn specialisme toch?

@SimoneSmid Gelukkig ook tips hoe je een goeie #makelaar 
herkent, want die heb ik straks natuurlijk ook nodig! #035

@Shoownn Maar eigenlijk weet ik wel wat ik wil gaan doen: 
#makelaar

@robkeijzer  Werkzoekende minder verhuisgeneigd door 
slechte woningmarkt #makelaar #woningmarkt

@trojisliefjoh Kogel door de kerk ... ik ga weer aan de studie 
.. 2 jaar blokken #makelaar

@JacquelineS het camerawerk en de spontane interviews 
van de TV-makelaar zijn ongekend authentiek #jedenkttoch-
nietechtdatiemandditdanserieusneemt

Vastgoed volgen op Twitter? 
Ga naar http://twitter.com/Vastgoedactueel.
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Het gaat de laatste tijd veel over het imago van makelaars. Dat zou niet goed zijn. En dan wordt er van 
alles bijgehaald. Er zijn teveel snelle jongens met weinig vakkennis bijgekomen, het ontbreekt aan een 
helder keurmerk voor de hele sector, makelaars kunnen consumenten niet duidelijk maken wat hun 
toegevoegde waarde is. 
Wat in de discussie nauwelijks genoemd wordt, is het beloningssysteem, de courtage als een percentage 
van de koopsom. Misschien goed om er eens over na te denken. Het zou best kunnen dat deze manier van 
belonen slecht is voor het vertrouwen tussen de consument en zijn of haar makelaar.
Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis, besteedde er laatst een weblog aan. En zelf weet ik 
het uit eigen ervaring. Wie een woning te koop aanbiedt, wil daar een zo hoog mogelijke prijs voor 
vangen. Wie 5.000 euro meer kan krijgen voor een rijtjeswoning, wil nog best één of twee maandjes 
wachten met het sluiten van de deal. Maar is dat profijtelijk voor de makelaar? Meestal niet; hoe hard wil 
je werken voor 50 tot 100 euro extra provisie?
Volgens Eigen Huis speelt het dilemma vooral tijdens deze crisis. Een makelaar moet cashflow hebben om 
zijn personeel, zijn winkel en de hele rataplan te kunnen betalen. En dan wacht je liever niet op die paar 
laatste tientjes. Ikzelf denk dat het probleem van alle tijden is. Toen mijn eigen rijtjeshuis in de jaren 
negentig te koop stond, heb ik letterlijk meer dan 10.000 (toen nog) gulden verdiend door niet in te gaan 
op het eerste verkoopadvies van mijn eigen verkoopmakelaar. Zo’n ervaring is heel schadelijk voor de 
vertrouwensrelatie tussen klant en makelaar.
En nu kunt u wel zeggen dat u het anders doet als verkoopmakelaar, maar gelooft uw klant dat ook? 
Heeft u de schijn niet tegen? Ik heb niet direct een bruikbaar alternatief voor het courtagesysteem, maar 
misschien toch goed om er eens serieus over na te denken. Hoe houdbaar is een beloningssysteem dat 
makelaars prikkelt tot gedrag dat wel in hun eigenbelang is, maar niet in het belang van hun klant?

Roel Smit,
hoofdredacteur
>  Reacties? roel.smit@vastgoedactueel.nl
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22 november
Cursus Terugdringen van verzuimkosten
Locatie: Assen
Een goed management van ziekteverzuim bevordert het 
welzijn van medewerkers en levert het bedrijf ook nog eens 
veel geld op. Tijdens deze eendaagse cursus van MKB Cursus 
& Training leren de deelnemers de verzuimdrempel te verho-
gen, de verzuimduur te beperken, een verzuimreglement op 
te zetten en de arbodienst en verzekeraar aan te sturen. 
>  Meer informatie www.mkbct.nl

25 november
Studiedag Wet voorkeursrecht gemeenten 
Locatie: Utrecht 
Wat is er allemaal veranderd met de wetswijziging van 1 juli 
2010? Hoe werkt de nieuwe aanbiedingsprocedure? Wat is 
de trend van de veelvuldig aangevraagde prijsadviezen? En 
wat zijn de gevolgen van de recente jurisprudentie van de 
Hoge Raad? Deze en andere vragen komen aan de orde 
tijdens deze praktische eendaagse cursus van Kluwer.
>  Meer informatie www.kluwershop.nl/opleidingen

9 december  
Studiedagen Grondverwerving & Schadevergoedingen    
Locatie: Eindhoven
Deze studiedagen, georganiseerd door Reed Business 
Academy, zijn een ontmoetingsplaats voor iedereen die zich 
bezighoudt met grondaankopen, andere onroerendgoed-
activiteiten en bestuursrechtelijke schadevergoedingen. 
Aan de orde komen de actuele onderwerpen op het 
vakgebied, besproken door specialisten. 
>   Meer informatie www.academyruimtelijkeontwikkeling.nl   

13 december  
Cursus Businessplan en strategie      
Locatie: Amsterdam  
Veel ondernemers zouden meer tijd willen nemen om 
toekomstplannen uit te werken. Maar hierover nadenken is 
lastig, want er moet nog zoveel werk verzet worden. Het 
risico is dan dat het bedrijf vanzelf een keer stilvalt. Tijdens 
deze tweedaagse cursus van IMK Opleidingen leren de 
deelnemers hoe zij visie, keuzes en doelen kunnen verwoor-
den in een werkbaar businessplan.  
>  Meer informatie www.imkopleidingen.nl

site-tip

Een service die Amsterdam 
op z’n duimpje kent, dat is 
www.470buurten.nl. Op 
deze site staat (gebieds-)
informatie over alle 
buurten in de stad, aan de 
hand van vijf thema’s: het 
karakter van de buurt, de 
voorzieningen, de ligging, 

geschiedenis en toekomstplannen. Tot nu toe was deze 
informatie alleen te raadplegen via terminals in de 
Zuiderkerk, het informatiecentrum voor ruimte, 
bouwen en wonen van de gemeente Amsterdam. De 
gebiedsinformatie is integraal online gebracht. De 
doelgroep bestaat niet alleen uit woonconsumenten 
en buurtbewoners, maar ook ontwikkelaars en 
woningcorporaties. 

De prijzen van koopwoningen zijn in de maand 
augustus opnieuw gedaald ten opzichte van 
dezelfde maand een jaar eerder. Vorige maand 
waren woningen gemiddeld 0,4 procent goedko-
per. Dat meldt het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS).
 
De prijzen van koopwoningen zijn sinds februari 
2009 onafgebroken lager dan een jaar eerder, 
maar de prijsdaling is in de loop van 2010 
geleidelijk kleiner geworden. 
Met een stijging van 0,6 procent waren vrijstaan-
de woningen – doorgaans het duurdere type 
woning – voor het eerst in anderhalf jaar duurder 
dan een jaar eerder. Ook waren appartementen 
duurder dan een jaar eerder. Alle andere woning-
typen waren goedkoper dan in augustus 2009. 

Bouwend Nederland verwacht dat de woningmarkt weer in 
beweging komt, nu het kabinet Rutte-Verhagen duidelijkheid 
geeft over de hypotheekrenteaftrek en doorstroming van 
huurders. “Dat was hard nodig, want de crisis houdt een groot 
deel van de bouwwereld in een wurggreep”, aldus Elco Brink-
man, voorzitter van Bouwend Nederland. 

De branchevereniging voor de bouw constateert tevreden dat 
het nieuwe kabinet ‘inzet op economische groei en bereikbaar-
heid’. “Natuurlijk zijn onze leden gelukkig met de extra 
investeringen in infrastructuur. Die versterken de huidige 
stimuleringsmaatregelen, waardoor het redelijk gaat met de 
infrasector. Maar hoe mooi dat ook is, tegelijk zien we op dit 
moment dat een fors aantal woningbouwers – vaak mkb’ers 
– werknemers op straat moet zetten. Dat illustreert pijnlijk de 
situatie op de woningmarkt.”

Bouwend Nederland positief 
over kabinetsplannen 

Kadastrale recherche

Makelaar X bemiddelt bij de verkoop van een woonhuis. Op Funda vermeldt 
hij dat bij het huis een ‘achtertuin en een voortuin met achterom’ horen. 
Daarbij is, net als in de verkoopbrochure, een foto van de voortuin ge-
plaatst. Met die voortuin is echter iets aan de hand. In het uittreksel van de 
kadastrale kaart staat dat de voortuin nog in het bezit is van de eigenaar 
van de naastgelegen huurpanden, een woningbouwvereniging. Dat klopt 
niet: zowel de verkoper als de woningbouwvereniging geven nadrukkelijk 
aan dat de voortuin bij het woonhuis hoort. Makelaar X schrijft een brief 
aan het Kadaster met het verzoek om deze inmeetfout te herstellen. Bij de 
bezichtiging vertelt hij aan zijn klant dat er onduidelijkheid is over de 
eigendom van de voortuin.

Koper koopt het huis voor 220.000 euro. Op initiatief van makelaar X komt 
er in de koopovereenkomst een clausule dat koper de overeenkomst mag 
ontbinden als blijkt dat ‘het perceel aan de voorzijde van de woning 
onverhoopt toch niet in eigendom van verkoper is’. De woningbouwvereni-
ging moet immers formeel nog wel meewerken aan de overdracht van de 
voortuin. Zij biedt aan de tuin te verkopen voor 100 euro per vierkante 
meter. Daarop wordt de overeenkomst ontbonden. Er komt een nieuwe 
overeenkomst tot stand voor 224.750 euro. Verkoper verplicht zich om de 
voortuin op eigen kosten te kopen van de woningbouwvereniging en die 
vervolgens in eigendom over te dragen aan de koper.

Koper vindt dat makelaar X zijn werk niet goed heeft gedaan: makelaar X 
had, voordat hij met hem in onderhandeling trad over de verkoop van het 
huis, meer onderzoek moeten doen. De Centrale Raad van Toezicht van de 
NVM geeft hem gelijk. Makelaar X heeft, door de bewoordingen en de foto 
waarmee het huis aanbood, de indruk gewekt dat de voortuin bij het huis 
hoorde. Hij had zich moeten vergewissen van de juiste eigendomssituatie 
met betrekking tot de voortuin. “In ieder geval had hij het woonhuis zonder 
zekerheid op dit punt niet mogen aanbieden en afficheren op de manier 
zoals hij dat heeft gedaan.” De mededeling over de onduidelijkheid aan de 
koper, de brief aan het Kadaster en de ontbindende voorwaarde doen 
hieraan niets af. 

NVB: hogere hypotheek voor energiezuinig huis

Woonbond: Huurders 
benadeeld ten 
opzichte van kopers 
Huurders van woningen gaan erop 
achteruit, terwijl de positie van kopers 
onaangetast blijft. Dat zegt de Neder-
landse Woonbond. De vereniging van 
huurders en woningzoekenden vindt de 
ongelijke behandeling van huurders ten 
opzichte van kopers ‘onrechtvaardig’. De 
Woonbond rekende uit dat huurders in 
Amsterdam en Utrecht door maatrege-
len van het kabinet Rutte-Verhagen 
moeten rekenen op huurverhogingen 
van 120 euro per maand. En dat terwijl 
de hypotheekrenteaftrek onaangetast 
blijft, klaagt de bond. 

Het doorsneehuis telde in 1900 2,7 vertrekken, nu zijn dat er 
vijf of meer. In 1947 woonden er gemiddeld 4,78 mensen in 
één woning, tegenover 2,23 in 2009.    Bron: CBS

zakelijke uittipsbij de tuchtrechterKoopwoningen weer goedkoper 
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Kopers van energiezuinige nieuwbouw-
woningen moeten een hogere hypo-
theek kunnen krijgen. Zij besparen flink 
op hun energierekening en hebben 
daardoor meer financiële ruimte. Dit 
kan ook helpen om de woningbouw-
markt uit het dal te trekken. Dat stelt 
de vereniging voor ontwikkelaars en 
bouwondernemers (NVB) in een brief 
aan onder meer de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM), het Contactorgaan 
hypothecair financiers en de 
ministeries van Econo-
mische Zaken en 
Financiën. 



kort

22 november
Cursus Terugdringen van verzuimkosten
Locatie: Assen
Een goed management van ziekteverzuim bevordert het 
welzijn van medewerkers en levert het bedrijf ook nog eens 
veel geld op. Tijdens deze eendaagse cursus van MKB Cursus 
& Training leren de deelnemers de verzuimdrempel te verho-
gen, de verzuimduur te beperken, een verzuimreglement op 
te zetten en de arbodienst en verzekeraar aan te sturen. 
>  Meer informatie www.mkbct.nl
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Locatie: Utrecht 
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2010? Hoe werkt de nieuwe aanbiedingsprocedure? Wat is 
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>  Meer informatie www.kluwershop.nl/opleidingen
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Locatie: Eindhoven
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bezighoudt met grondaankopen, andere onroerendgoed-
activiteiten en bestuursrechtelijke schadevergoedingen. 
Aan de orde komen de actuele onderwerpen op het 
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>   Meer informatie www.academyruimtelijkeontwikkeling.nl   
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>  Meer informatie www.imkopleidingen.nl

site-tip
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Kadastrale recherche
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interview

Hugo Priemus heeft geen goed woord over voor de woonparagraaf 
in het regeerakkoord. “Broddelwerk”, oordeelt Priemus, die 
al decennialang geldt als de autoriteit op het gebied van 
volkshuisvesting. “Een verschrikkelijk akkoord waarmee de 
woningmarkt nog slechter wordt dan ze al is.”

tekst	Peter	Boorsma		fotografie	Robert	Elsing

is hij, maar hij heeft nog geen enkele behoefte 
het wat rustiger aan te doen. Hugo Priemus, 

emeritus hoogleraar Systeeminnovatie Ruimtelijke Ont-
wikkeling van de TU Delft, somt in rap tempo zijn belang-
rijkste bezigheden op. Zo maakt de volkshuisvestingsdes-
kundige en oprichter van Onderzoeksinstituut OTB deel 
uit van tal van adviesraden en commissies, waaronder 
een commissie van de Sociaal-Economische Raad (SER), 
die dit voorjaar een rapport uitbracht over de hervorming 
van de woningmarkt. In het buitenland is hij een graag 
geziene gast. Vorige maand was hij nog in  China, waar 
men al jaren belangstelling heeft voor het Nederlandse 
volkshuisvestingbeleid. “In China geldt  ouderdom als een 
pre; je begint daar een beetje mee te tellen als je tachtig 
bent.”
Priemus vindt dat hij in een luxepositie verkeert. “Ik ben 
nergens verantwoordelijk meer voor. Dat scheelt veel ver-
gaderingen en dat betekent dat je inhoudelijk veel actie-
ver kunt zijn.” Dat gaat overigens niet ten koste van zijn 
strijdlust, zo blijkt al snel. “VVD, CDA en PVV hebben een 
verschrikkelijk regeerakkoord geschreven waarin de wo-

ningmarkt nog slechter wordt dan ie al is. Echt broddel-
werk”, foetert hij, nog voordat de eerste vraag is gesteld.

Omdat de paragraaf over wonen zo summier is?
“Dat is het probleem niet. En iedereen begrijpt dat er 
 bezuinigd moet worden, ook op wonen. Maar de kunst is 
bezuinigingen te combineren met een hervorming die uit-
eindelijk helpt problemen op te lossen. De plannen uit het 
regeerakkoord maken ze echter alleen maar groter.”
Priemus is verbijsterd over het voorstel om huurders het 
recht te geven hun sociale huurwoning te kopen. “Dat  
gaat heel ver. De toenmalige Britse premier Thatcher  
heeft het kooprecht in 1980 geïntroduceerd in het Verenigd 
Koninkrijk, maar daar waren de huurwoningen  eigendom 
van de gemeenten. In Nederland zijn woningen van de  
woningcorporaties. Dat zijn private organisaties. Het gaat 
dus om een soort nationale onteigeningsmaat regel. Dat is 
in strijd met Nederlandse en het Europese  eigendomsrecht 
en dat gaat dus ook niet gebeuren. Zou het wel lukken, dan 
leidt het tot heel veel extra hypotheekrenteaftrek die het 
Rijk veel geld kost, dat nergens staat begroot.”

Het wordt alleen maar 
        erger met de woningmarkt’

Hugo Priemus kraakt plannen kabinet-Rutte

Het wonderlijke is volgens Priemus dat het kooprecht-
voorstel in geen van de verkiezingsprogramma’s van de 
coalitiepartijen is terug te vinden. “De enige politieke 
 partij die dit in zijn programma heeft staan is GroenLinks.”
Ook de aankondiging in het regeerakkoord dat de huren de 
inflatie zullen volgen, pakt volgens Priemus funest uit. “Nu 
is de inflatie al heel laag en dus de huurverhogingen ook. 
Gevolg is dat vastgoedbeleggers niet meer in woningbouw 
investeren omdat het niet meer rendabel is. Voor corpora-
ties wordt het steeds moeilijker om te investeren. Deze 
maatregel is daarmee een verzekering van een langdurig 
tekort aan woningen in de huursector.”
Ook dit voorstel is niet terug te vinden in de verkiezings-

68

programma’s van de coalitiepartners, benadrukt Priemus 
nog maar eens. “VVD en CDA vonden dat er flinke huur-
aanpassingen moeten komen, duidelijk boven de inflatie. 
De PVV zegt er helemaal niets over. Er is één partij die 
zegt dat de huren de inflatie moeten volgen: de SP.”
Het nieuwe kabinet biedt verhuurders wel de mogelijk-
heid om de huur voor huurders met een jaarinkomen van 
meer dan 43.000 euro te verhogen tot 5 procent boven de 
inflatie. Volgens Priemus betreft dit echter hooguit 10 tot 
20 procent van de huurders, waardoor het niet veel geld 
oplevert. En om te weten of huren extra verhoogd mogen 
worden, zouden huurders periodiek inkomensgegevens 
moeten gaan bijhouden van al hun huurders. “Dat kost 
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interview

wie is hugo priemus?

Prof. dr ir Hugo Priemus is in 1942 geboren in Rotterdam. 
Na voltooiing van het gymnasium B studeerde hij vanaf 
1960 bouwkunde aan de toenmalige Technische Hogeschool 
Delft. In 1968 promoveerde hij op het proefschrift ‘Wonen: 
kreativiteit en aanpassing’. In 1975 behaalde hij tevens het 
doctoraalexamen algemene economie aan de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam. Na diverse functies aan de Technische 
Hogeschool werd Priemus in 1977 hoogleraar Volkshuisves-
ting en in 1985 directeur van het Delftse Onderzoeksinstituut 
OTB. Hij is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Sinds 
2007 is hij emeritus hoogleraar Systeeminnovatie Ruimte-
lijke Ontwikkeling. Hij was van 2003 tot 2007 decaan van de 
faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft. 
Hij heeft verschillende internationale gasthoogleraarschap-
pen vervuld en is eredoctor aan de Universiteit van Uppsala.

heel veel ambtelijke capaciteit en is ook nog eens zeer 
fraudegevoelig. In de begroting is niet één euro opge-
voerd om dit buitengewoon ingewikkelde handhaving-
systeem te financieren.” 

Inkomens kunnen van jaar tot jaar ook nog eens fluctueren…
“Zeker. Vaak gaat het om tweeverdieners die soms een 
tijdje minder werken omdat er jonge kinderen zijn. Het 
idee is kennelijk dat je mensen met middeninkomens de 
huurmarkt uitpest en ze dwingt een huis te gaan kopen.”

Niet in de tekst maar wel in de financiële verantwoor-
ding van het regeerakkoord is terug te vinden dat er – 
naast de vennootschapsbelasting – een belasting komt 
voor corporaties (en voor commerciële verhuurders die 
meer dan tien woningen exploiteren) die ongeveer 750 
miljoen euro per jaar moet opleveren. Volgens Priemus 
laat Rutte sociale en commerciële verhuurders daarmee 
opdraaien voor de tegenvallers bij de huurtoeslag. “In fei-
te zegt de regering: vergeet die woningbouw maar even. 
Consumenten kopen niet, banken zijn kritisch geworden 
en ontwikkelaars durven nog niet te gaan bouwen. Alleen 
de corporaties deden nog wat, maar die hebben binnen-
kort geen geld meer. Het investerend vermogen zakt écht 
naar nul.”

U vreest een woningtekort?
“Ik voorzie een recordtekort. De effecten van de krediet-
crisis zijn minder mobiliteit en verschuiving van de wo-

ningvraag van duur naar goedkoop en van koop naar huur. 
Als er geen goedkope huurwoningen gebouwd worden, zal 
de wal het schip keren. En dan komen er ongetwijfeld poli-
tici die zeggen dat de situatie wel heel droevig is en dat er 
wat moet gebeuren om de huurmarkt meer te stimuleren.”

Wat gaat er dan gebeuren?
“Ik verwacht eerst een enorm vergadercircuit. Ook al 
 omdat volkshuisvesting verhuist van het ministerie van 
VROM naar dat van Binnenlandse Zaken. Donner, de nieu-
we minister daar, zal er tot zijn verbazing achter komen 
dat hij ook verantwoordelijk wordt voor de Rijksgebouwen-
dienst en volkshuisvesting. Er is niet eens een staatssecre-
taris voor ingezet. Ik houd Donner voor een zeer verstandig 
man, die geleidelijk zal ontdekken dat de voorgestelde 
maatregelen onzinnig zijn en tenslotte zal besluiten zich 
maar niet aan het regeerakkoord te houden.”

Dan gaat Donner iets doen aan de hypotheekrenteaftrek?
“Veel burgers beseffen heel goed dat hypotheekrenteaftrek 
niet voor eeuwig is. In jaren negentig zijn het in Groot-
Brittannië de conservatieven geweest die de hypotheek-
renteaftrek hebben afgeschaft om daarmee de inkomsten-
belasting wat te verlagen. In Nederland vinden de 
conservatieve partijen dat ze de aftrek in stand moeten 
houden. Door deze maatregelen wordt het alleen maar er-
ger, er treedt een soort Verelendung op. Maar uiteindelijk 
zullen mensen zich herinneren dat een SER-commissie ook 
een rapport heeft geschreven met zinnige voorstellen voor 
de hervorming van de woningmarkt. Daarin wordt con-
creet aangegeven hoe geleidelijk aan zowel de huur- als de 
koopmarkt kunnen worden genormaliseerd. Voorlopig zijn 
er mooie tijden voor cabaretiers en waarnemers zoals ik 
die het van een afstand bekijken en zeggen ‘dit kan toch 
niet waar zijn?’.”

‘Ik verwacht dat Donner uiteindelijk zal besluiten 
zich niet aan het regeerakkoord te houden’
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dossier

Ook gemeenten kunnen maatregelen nemen om de lokale 
woningmarkt te stimuleren. Bijvoorbeeld door het bouwbeleid aan te 
passen of starterssubsidies te verstrekken. Doen ze dat ook? Vastgoed 
maakte een rondje langs de velden. Extra subsidies zijn mooi, maar 
goede afstemming is beter.

tekst	Peter	Boorsma	illustratie Vijselaar	en	Sixma

Gemeenten 
maken het 
verschil

ls het gaat om het stimuleren van de woning-
markt, wordt vooral gekeken naar Den Haag. De 

rijksoverheid kan de grens voor de Nationale Hypotheek 
Garantie optrekken, de overdrachtsbelasting verlagen of 
de hypotheekrenteaftrek aanpassen. Maar ook gemeen-
ten hebben mogelijkheden om de lokale woningmarkt 
een zet in de goede richting te geven. Een flink aantal 
doet dat ook. Zo startten de gemeente en private partijen 
in Zwolle ‘De Zwolse aanpak’ om de productie en de ver-
koop van woningen op peil te houden. De aanpak be-
staat uit een aantal (tijdelijke) maatregelen om mensen 
toch over de streep te trekken nu een woning te kopen.

A

Wat lokale overheden doen om de woningmarkt te helpen

Verhuren
Eén van de maatregelen in Zwolle is een tijdelijke 
 versoepeling van het anti-speculatiebeding, waardoor 
 kopers van goedkopere woningen een deel van de winst 
bij verkoop niet hoeven af te dragen aan de gemeente. 
Verder worden 134 nieuwbouwwoningen versneld op-
geleverd en mogen mensen hun te koop staande woning 
tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandwet. Daar-
naast zijn er ontwikkelaars die korting geven op de 
 aankoopprijs van nieuwbouwwoningen of een terug-
koopgarantie bieden. Maar lang niet alle gemeenten zijn 
er even snel bij. Zo liet de gemeente Hoorn vorige maand 
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Woonbeurs
Het zijn volgens Popke Popkema, woningbouwcoördi-
nator in Arnhem, vooral de ‘zachte’ maatregelen die het 
meeste effect sorteren. Bijvoorbeeld de grote woonbeurs 
die de gemeente in april organiseerde en die 3.000 be-
zoekers trok. Of de coördinatie in de  woningbouw. “Na-
tuurlijk staat het iedereen vrij te  bouwen wat hij wil. 
Maar de gemeente informeert de partijen wel over el-
kaars bouwplannen, om te voor komen dat er bijvoor-
beeld een overvloed aan appartementen op de markt 
komt.”
Ook volgens Ger Hukker, voorzitter van de NVM, is juist 
dat overleg tussen gemeente en marktpartijen van groot 
belang. “In zo’n platform kunnen partijen vertrouwen in 
elkaar opbouwen. In gemeenten waar al zo’n dergelijk 
overleg bestond, is er dan ook veel slagvaardiger gerea-
geerd op de crisis dan elders.” Volgens Hukker helpt het 
ook als er weer een nieuw college en een nieuwe 
 wethouder zijn aangetreden. “De nieuwe wethouder 
staat dan voor de vraag hoe hij de woningmarkt in zijn 
gemeente weer vlot trekt. Moet hij afboeken of niet? 
Moet er meer gebouwd worden, of juist minder? Een 
wethouder die een beroep kan doen op een platform 
waarin ook de ontwikkelaars en de makelaars vertegen-

nog weten te  starten met een onderzoek om te achterha-
len hoe de doorstroming op de woningmarkt bevorderd 
kan  worden. Beter laat dan nooit, zullen ze in Hoorn ge-
dacht hebben. 

7,5 miljoen
Een stad die wel stevig heeft ingegrepen is Arnhem. 
Deze gemeente heeft de laatste anderhalf jaar al-
lerlei instrumenten getest om de verkopen in de 
stad op peil te houden. Naast het geld dat Arn-
hem kreeg van het ministerie van WWI, trok de 
gemeente zelf nog eens 7,5 miljoen euro extra uit. 
Dat geld is onder andere  besteed aan een extra koopsub-
sidie voor woningen in het herstructureringsproject Pre-
sikhaaf. Ook is archeo logisch onderzoek in de binnen-
stad voorgefinancierd met de bedoeling een 
ontwikkelaar over te halen toch te starten met bouwen. 
Ontwikkelaars die hun projecten wilden herprogramme-
ren om ze aan te passen op de nieuwe situatie, konden 
de kosten van het maken van nieuwe bouwplannen ver-
goed krijgen door de gemeente. En ook de startersrege-
ling was een enorm succes. 

het wandelend loket in nieuwegein, 
een uitkomst voor makelaars 

“De gemeente Nieuwegein staat heel erg open voor initiatieven van 
makelaars”, zegt Arie Spek van Aspekt ERA Makelaars in diezelfde 
gemeente. Volgens Spek is het vooral aan de inzet van de wethouder 
te danken dat het contact tussen de gemeente en makelaars, ontwik-
kelaars en corporaties zo goed loopt. “Afgelopen weekend hebben we 
een woonevenement georganiseerd waar alle 125 bestaande wonin-
gen en alle nieuwbouw werden gepresenteerd. De gemeente stelt dan 
zonder problemen het wooninformatiecentrum en alle faciliteiten ter 
beschikking.”
Spek is ook goed te spreken over het ‘wandelend loket’ van de 
gemeente; een ambtenaar die fungeert als aanspreekpunt voor alles 
wat te maken heeft met bestemmingsplannen en bouwvergunningen. 
Wil iemand bijvoorbeeld een oud bedrijfspand ombouwen tot 
appartementen, dan kan hij bij de betreffende ambtenaar terecht voor 
een eerste toets op de haalbaarheid van de plannen.
Minimaal tweemaal per jaar zijn er brainstormsessies van gemeente, 
makelaars en andere partijen uit het veld. Daarbij is niet alleen de 
wethouder aanwezig, maar ook de burgemeester en het hoofd 
grondzaken. Ze willen dan bijvoorbeeld weten hoe de markt reageert 
op een brede school, of een project voor seniorenwoningen. Spek: “Er 
wordt heel goed geluisterd naar de mensen uit het veld.”

Popke Popkema, woningbouwcoördinator 
in Arnhem: ‘Vooral de ‘zachte’ maatregelen 
sorteren effect’
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‘gemeenten kunnen niet zo gek veel doen’

dossier

woordigd zijn, vindt het antwoord op die vragen een 
stuk makkelijker.”

Grondprijs
“Veel beleid, zoals de hypotheekrenteaftrek, wordt lan-
delijk bepaald. Maar ook lokaal kun je dingen doen als er 
gebouwd moet worden of als de bouw stil dreigt te val-
len”,  zegt Wouter Vos, manager Vastgoed van onder-

zoeks- en adviesbureau Ecorys. “Je kunt bouweisen wat 
minder strikt maken of iets doen met de grondprijs. Dat 
laatste heeft natuurlijk zijn grenzen. Want ook een ge-
meente houdt in zijn begroting rekening met bepaalde 
opbrengsten.”
Vos vindt het prima dat gemeenten subsidies of 
regelingen in het leven roepen om de woning-
markt op gang te houden “Alle beetjes helpen.” 
Toch zijn er andere, meer fundamentele proble-
men die moeten worden opgelost. De grootste val-
kuil is volgens Vos dat gemeenten eigenlijk het liefst 
bouwen voor wat hoger opgeleide mensen met boven-

modale inkomens. “Dat komt natuurlijk de lokale econo-
mie ten goede. Maar woningmarkten zijn regionaal. Je 
zou daarom afspraken moeten maken over wie wat voor 
soort woningen bouwt. Eventueel bedenk je een vereffe-
ningsregeling voor gemeenten die de wat minder aan-
trekkelijke soort woningen bouwt.”
“Zeker in regio’s die mogelijk met krimp te maken krij-
gen, doen gemeenten er goed aan heel goed na te gaan 
wat er in de regio nodig is aan woningen”, benadrukt 
Vos. “Niet alleen nu, maar ook over tien jaar. Het heeft 
geen zin woningen te bouwen die ogenschijnlijk een 
hoog rendement opleveren, maar die je vervolgens aan 
de straatstenen niet kwijtraakt.”

Soest wordt in het voorbijgaan als voorbeeld genoemd 
van een gemeente die maar bar weinig doet aan het 
stimuleren van de lokale woningmarkt. “Er is even een 
startersregeling geweest, maar zodra de rijksbijdrage 
wegviel is de gemeente Soest er ook mee gestopt. 
Tegelijkertijd worden er wel miljoenen besteed aan de 
upgrading van een winkelstraat”, aldus een deskun-
dige inwoner van de gemeente.
Maar volgens Harry de Witte, wethouder van Ruimte-
lijke Ordening in Soest, doet zijn gemeente er wel 
degelijk alles aan om de lokale woningmarkt in 
beweging te houden. Er zitten nog tal van projecten in 
de pijplijn, waaronder een voor het centrum en een 
voor het voormalige vliegveld Soesterberg. “Voor de 
startersregeling hadden we 126.000 euro beschikbaar. 
Toen de rijksbijdrage stopte, zijn we samen met de 

provincie nog doorgegaan tot het geld op was.” 
Of er ook volgend jaar weer een startersregeling komt, 
is volgens De Witte afhankelijk van wat de gemeente-
raad daarover in november besluit. Gemeenten 
kunnen volgens hem niet zo gek veel doen. Zo is het 
moeilijk om bijvoorbeeld de grondprijzen te verlagen, 
omdat Soest structureel 5,8 miljoen euro moet 
bezuinigen op een begroting van 35 miljoen. En dat 
het  winkelcentrum verbouwd moet worden is vorig 
jaar al vastgesteld door de raad. De Witte waarschuwt 
voor paniekvoetbal. “We gaan niet gekker doen dan we 
al deden; de markt is leading. Ik kan ervoor zorgen dat 
bouwvergunningen snel worden afgegeven, maar als 
ontwikkelaars niet willen bouwen, houdt het op. We 
zullen deze tijd moeten uitzingen.”

Wouter Vos (Ecorys): ‘Alle gemeenten bouwen het 
liefst voor de bovenkant van de markt’
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onbescheiden vragen aan

Waarom nóg een branchevereniging 
voor makelaars?
“Ik kreeg de vraag vanuit de bran-
che, van ontevreden makelaars die 
wel veel contributie betalen maar 
daar amper iets voor terugzien. Er 
wordt veel te weinig richting de po-
litiek gecommuniceerd.”

Wat gaat u communiceren?
“Bijvoorbeeld dat de overdrachtsbe-
lasting tijdelijk afgeschaft moet 
worden. En dat er een goed systeem 
moet komen voor het verkrijgen 
van de maximale hypotheek. Er is 
een enorm gat ontstaan doordat 
mensen in plaats van zeven nog 
maar vierenhalf keer hun bruto 
jaarinkomen aan hypotheek kun-
nen krijgen. Met deze berekenings-
methode krijgen mensen hun ‘dure’ 
huis niet meer verkocht en ze zou-
den zelfs hun huidige hypotheek 
niet meer kunnen verkrijgen. Deze 
groep kan dus niet eens een andere 
woning kopen. Dat kan zo niet lan-
ger, de politiek moet ingrijpen.” 

Konden makelaars hun onvrede niet 
kwijt bij hun eigen branchevereniging?
“Niet echt blijkbaar. Een deel van 
onze doelgroep is ook niet welkom 
bij de andere verenigingen, omdat 
ze naast makelaar ook handelaar of 
belegger zijn.”

En bij u mogen ze zich wel aansluiten?
“Ja, als ze hun werk goed doen, 
waarom dan niet?”

Bent u zelf wel eens lid geweest van 
een branchevereniging?
“Dat mocht niet, want ik was naast 
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makelaar ook handelaar in vast-
goed.”

Hebben de andere brancheverenigingen 
al gereageerd op het initiatief?
“Nee, ik heb alleen van Funda iets 
 gehoord. Daarmee had ik de afspraak 
dat ik ze mocht noemen op onze 
 woningsite Woontrack.nl, maar toen 
kwamen ze daar ineens op terug. 
 Ondertussen spideren ze wel ons 
aanbod. Grote onzin vind ik het.”

Zijn ze bang?
“Dat is heel vaak het geval, kijk naar 
het geruzie tussen Jaap en Funda. 
Terwijl ik denk dat we juist de han-
den ineen moeten slaan. We hebben 
allemaal hetzelfde doel en dat is zo-
veel mogelijk woningen verkopen en 
het grote publiek dienen met zoveel-
mogelijk wooninformatie.”

Hoeveel werkt u per week?
“Een dikke tachtig uur.”
 
Houdt u nog wel tijd over voor iets 
 anders?
“Nee. Werk is echt een hobby. Ik heb 
een mooi vak en zie nog heel veel 
kansen liggen waar ik iets mee wil 
doen.”

Bent u ooit klaar?
“Het is mijn doel dit initiatief goed 
van de grond te krijgen. Over vier tot 
zes maanden wil ik op Woontrack.nl 

zo’n 500.000 woningen hebben 
staan. Als ik dat rond heb, vind 
ik het wel even goed en gaan 
we de website verder uitbou-
wen.”

Heeft u zelf geen politieke 
aspiraties?
“Ik ben er ooit voor ge-
vraagd, maar vind mijn 
vak te mooi om eruit te 
stappen.”

Vindt u makelaars lui?
“Een makelaar moet zicht-
baar aanwezig zijn bij zijn 
klanten, actief deelnemen aan 
sociale netwerken en contacten on-
derhouden. Niet op zijn kantoor zit-
ten niksen en af en toe een bord in 
de grond planten. En dat zie je he-
laas best vaak.”

toine aarts  

Toine Aarts (50)
burgerlijke staat samenwonend
kinderen 1 zoon van 10 jaar
hobby’s makelaardij, leuke contacten met
mensen en vakanties
1980 assurantieadviseur bij Assurantiekantoor de Zwaluw 
1990 start Aarts Vastgoed Makelaars in Eindhoven
2005 ontwikkelt makelaarsprogramma Housespy.nl
2005 zet 2.0 website Houseshop en Houseshop 
Makelaardij op
2010 richt VVOM met woonportal Woontrack.nl op
2010 richt Invited Property Business Club (IPBC) 

mede op

Toine Aarts is voorzitter van de Vereniging Voor Onafhankelijke Makelaars 
(VVOM), een nieuwe branchevereniging voor makelaars die zich niet thuis  
voelen bij de reeds bestaande verenigingen of daar niet welkom zijn. 

‘Een makelaar moet niet op zijn kantoor zitten 
niksen en af en toe een bord planten’
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case: Verantwoordelijkheid illegaal te werk gestelde vreemdeling 
Uw makelaarskantoor verzorgt het technisch beheer van een verhuurd appartementencom-
plex. Van de eigenaar krijgt u de opdracht om in drie van de tien appartementen de keuken-
blokken te vervangen. U belt uw vaste aannemer en laat het verder aan hem over. Later 
hoort u van de aannemer dat hij de klus heeft uitbesteed aan een Bulgaarse zelfstandige 
zonder personeel. “Een goeie, betrouwbare kerel. En niet duur”, zegt hij tegen u. 
De zzp’er blijkt inderdaad een gouden greep en het werk loopt als een trein. Maar dan gaat 
het mis. Op de laatste dag, als alleen het puin nog afgevoerd hoeft te worden, komt de 
Arbeidsinspectie langs. De papieren van de Bulgaar blijken niet in orde te zijn. Tot uw grote 
schrik krijgen de aannemer en u allebei een boete van maar liefst 8000 euro. U begrijpt er 
niets van: de Bulgaar is niet bij u in dienst, hij is een mannetje van de aannemer, wat heeft 
u ermee te maken? Maar er is geen discussie mogelijk met de inspecteur.

e	kans	dat	deze	makelaar	onder	
de	boete	uit	kan	komen,	die	het	

gevolg	is	van	illegale	tewerkstelling	bij	
een	opdrachtnemer,	is	buitengewoon	
klein.	Omdat	er	een	illegale	vreemde-
ling	voor	hen	aan	het	werk	is,	overtre-
den	de	aannemer	en	de	makelaar	de	
Wet	arbeid	vreemdelingen.	Doel	van	
deze	wet	is	bescherming	van	de	Ne-
derlandse	arbeidsmarkt	en	bestrijding	
van	sociale	misstanden.	De	makelaar	
en	de	aannemer	uit	de	casus	hadden	
de	identiteit	van	de	zzp’er	moeten	con-

D troleren	en	zodra	duidelijk	werd	dat	hij	
de	Bulgaarse	nationaliteit	had,	moe-
ten	vragen	naar	zijn	tewerkstellings-
vergunning.	Het	is	namelijk	heel	sim-
pel:	vreemdelingen	die	geen	geldige	
vergunning	hebben,	mogen	niet	wer-
ken	in	Nederland.	
De	Arbeidsinspectie	maakt	korte	met-
ten	met	illegale	arbeid	en	de	boetes	
liegen	er	niet	om:	voor	bedrijven	8.000	
euro	per	illegaal	te	werk	gestelde	
vreemdeling;	voor	particulieren	en	
eenmanszaken	4.000	euro.	Een	voor-

beeld:	als	de	Arbeidsinspectie	op	één	
bouwlocatie	vier	illegale	Roemenen	
ontdekt,	gaat	de	werkgever	voor	vier	
maal	8.000	euro	het	schip	in.	Dan	zijn	
die	goedkope	arbeidskrachten	ineens	
helemaal	niet	zo	goedkoop	meer…	En	
voor	wie	binnen	twee	jaar	opnieuw	
wordt	betrapt	op	illegale	tewerkstel-
ling,	wordt	de	boete	nog	eens	ver-
hoogd	met	50	procent.

Vreemdeling?
Belangrijke	vraag	is	natuurlijk	wat	een	
vreemdeling	precies	is.	Werken	in	Ne-
derland	is	vrij	toegestaan	voor	men-
sen	met	de	Nederlandse	nationaliteit	
of	afkomstig	uit	een	van	de	landen	
van	de	Europese	Economische	Ruimte	
(EER)	plus	Zwitserland.	Tot	de	EER	ho-
ren	de	landen	van	de	EU,	uitgebreid	
met	Noorwegen,	IJsland	en	Liechten-
stein.	In	2004	traden	tien	Midden-	en	

Goedkoop is 
duurkoop    

Lastige praktijkproblemen, wie kent ze niet? Onze Vastgoed-
helpdesk geeft antwoord. Deze keer: de risico’s van het 
inhuren van illegale arbeidskrachten.    

tekst	Dorine	van	Kesteren	illustratie	Ronald	Slabbers

Oosteuropese	landen	toe	tot	de	EU.	
Sinds	1	mei	2007	geldt	vrij	verkeer	van	
werknemers	uit	Estland,	Letland,	Litou-
wen,	Slowakijke,	Hongarije,	Tsjechië,	
Polen	en	Slovenië.	Dat	betekent	dat	
mensen	uit	deze	landen	vrij	in	Neder-
land	mogen	werken.	Bulgaren	en	Roe-

menen	hebben	nog	altijd	een	speciale	
tewerkstellingsvergunning	nodig.
Behalve	met	een	tewerkstellingsver-
gunning	kunnen	vreemdelingen	ook	
op	twee	andere	manieren	aantonen	
dat	zij	in	Nederland	mogen	werken:	
met	een	geldig	verblijfsdocument	met	
de	aantekening	‘arbeid	is	vrij	toege-

staan’	of	met	een	paspoort	met	een	of-
ficiële	sticker	voor	verblijfsaantekenin-
gen,	met	daarop	de	aantekening	
‘arbeid	is	vrij	toegestaan’.	

Werkgever?
Het	argument	van	de	makelaar	dat	de	
Bulgaar	niet	bij	hem	in	dienst	is,	zal	
hem	niet	helpen.	Iemand	die	personeel	
inhuurt,	is	werkgever	in	de	zin	van	de	
Wet	arbeid	vreemdelingen.	Het	maakt	
daarbij	niet	uit	of	er	een	formeel	
dienstverband	met	de	vreemdeling	be-
staat.	Iemand	voor	je	laten	werken,	is	
simpelweg	voldoende.	Ook	al	heb	je	
niet	ingestemd	met	de	illegale	arbeid	
of	weet	je	er	niet	van:	het	enkel	‘moge-
lijk	maken’	en	het	‘niet	verhinderen’,	
wordt	opgevat	als	het	laten	verrichten	
van	arbeid.
De	makelaar	heeft	evenmin	iets	aan	
het	verweer	dat	de	Bulgaar	‘een	man-

netje	van	de	aannemer’	is.	Dat	komt	
doordat	ook	bedrijven	die	personeel	
inhuren	via	intermediairs	zoals	uit-
zendbureaus,	loonbedrijven	of	onder-
aannemers,	worden	gezien	als	werkge-
ver.	Het	kan	dus	voorkomen	dat	een	
vreemdeling	meer	dan	één	werkgever	
heeft.	In	de	casus	zijn	dat	het	make-
laarskantoor	én	de	aannemer.	Zij	zijn	
ieder	voor	zich	verantwoordelijk	voor	
de	naleving	van	de	Wet	arbeid	vreem-
delingen	en	ontvangen	allebei	een	
boete	van	8.000	euro.
De	wet	vult	ook	het	begrip	arbeid	heel	
ruim	in.	Aard,	omvang	en	duur	van	de	
werkzaamheden	doen	niet	ter	zake.	
Het	kleinste,	eenmalige	klusje	kan	dus	
al	een	probleem	opleveren.	Het	is	niet	
eens	nodig	dat	er	loon	wordt	uitbe-
taald.	Een	illegale	arbeidskracht	die	
even	komt	helpen	sjouwen,	vrijwillig	
of	tegen	‘betaling’	van	een	kop	koffie:	
de	Arbeidsinspectie	is	niet	onder	de	
indruk.	

Alert
Kortom:	voor	de	Wet	arbeid	vreemde-
lingen	ben	je	héél	snel	werkgever	en	is	
er	héél	snel	sprake	van	arbeid.	Make-
laars	die	zich	bezighouden	met	het	
(technisch)	beheer	of	het	verkoopklaar	
maken	van	vastgoed,	moeten	dus	niet	
denken:	mij	kan	niets	gebeuren	omdat	
de	mensen	die	het	werk	doen,	niet	bij	
mijn	kantoor	in	dienst	zijn.	Ook	de	re-
denering	‘ik	ben	niet	verantwoordelijk	
voor	de	werklieden	die	mijn	aannemer	
inhuurt’	klopt	niet.	Het	advies	is	om	
altijd	alert	te	zijn	op	de	herkomst	van	
de	mensen	die	de	werkzaamheden	ver-
richten.	Zeker	in	de	bouw,	waar	het	ge-
bruikelijk	is	dat	de	aannemer	of	het	
klusbedrijf	vervolgens	ook	weer	onder-
aannemers	inschakelt,	en	je	gauw	het	
zicht	kwijtraakt	op	wie	er	nu	daadwer-
kelijk	aan	de	slag	is	op	de	bouwlocatie.

Dit	artikel	kwam	tot	stand	in	samenwerking	

met	VBO	Makelaar	(www.vbo.nl)	en		

Van	de	Sande	Berndsen	Advocaten	te	Rotterdam	

(www.vandesandeadvocaten.nl).			
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Lastige praktijkproblemen, wie kent ze niet? Onze Vastgoed-
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staan’	of	met	een	paspoort	met	een	of-
ficiële	sticker	voor	verblijfsaantekenin-
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achtergrond

Er zijn al drie makelaarsorganisaties en nu heeft zich zelfs 
nog een vierde gemeld. Is het zinvol: zoveel verenigingen die 
opkomen voor het belang van deze branche? Of is het juist tijd 
om met één mond te spreken? Vastgoed inventariseert de stand 
van zaken en trekt zijn conclusie.

tekst	Roel	Smit	illustratie	Ien	van	Laanen

Waarom spreken we 
niet met één stem?

oot en Bie hadden het kunnen verzinnen: de Vereni-
ging voor Onafhankelijke Makelaars (VVOM). Maar 

het is harde realiteit: er is weer een nieuwe organisatie 
voor de makelaardij. Laat het even op u inwerken: onaf-
hankelijke makelaars die zich organiseren in een vereni-
ging. Als de club twee leden heeft, moet ze zich meteen 
weer opheffen, zei iemand laatst. Een grap met een kern 
van waarheid.

Nieuwe splinterpartij voor makelaars
Waarom een nieuwe makelaarsorganisatie? Wat hebben 
wij fout gedaan dat er naast de drie bestaande verenigin-
gen (NVM, VBO Makelaar en VastgoedPRO) iets nieuws 
moet komen, vroeg de gevestigde orde zich af. “Er wordt 
veel te weinig richting politiek georganiseerd”, zegt 
VVOM-voorzitter Toine Aarts (zie ook pagina 19). “De 
branchevereniging moet dichter bij de leden staan en 
voor de branche opkomen”.
Als er echter momenten zijn waarop een brancheorgani-
satie iets moet organiseren “richting politiek”, dan is het 
wel rond Prinsjesdag en bij de vorming van een nieuw 
kabinet. Van de VVOM is in die dagen niets vernomen en 
ook op de website van de VVOM is het stil. Een bloeiende 
vereniging is het dus nog niet.
Misschien is dat maar goed ook. De oprichting van een 
nieuwe splinterpartij voor makelaars is ongeveer het 

laatste dat in deze tijd zou moeten gebeuren. De woning-
makelaardij heeft namelijk enkele levensgrote problemen, 
die vragen om eensgezind optreden van de beroepsgroep.

Krachtige lobby
Het eerste probleem is het genadeloos inzakken van de 
markt. Dat vraagt aanpassingen in de bedrijfsvoering bij 
makelaars zelf en een krachtige lobby in de richting van 
kabinet en parlement. De woningmarkt wordt immers 
voor een deel sterk bepaald door regels van de overheid, 
zoals stimuleringsregelingen, subsidies en niet te verge-
ten fiscaal beleid. In Den Haag moeten dus zaken worden 
gedaan.
Het tweede probleem is het imago van de makelaardij, dat 
over de gehele linie niet best is. Sinds het afschaffen van 
de wettelijke beëdiging is dat probleem alleen maar gro-
ter geworden. Brancheorganisaties zijn er niet in geslaagd 
een solide ‘kwaliteitskeurmerk’ in te voeren. In andere 
branches is dat wel gelukt, denk aan het BOVAG-keurmerk 
voor de autobranche en het ANVR-label voor de reisorga-
nisatoren. In de makelaardij echter zijn de belangen van 
de brancheorganisaties groter gebleken dan de belangen 
van de branche zelf.
Gevolg: makelaars die een goede opleiding hebben gehad 
en hun kennis op peil houden, die zich onderwerpen aan 
tuchtregels van de branche en hun werk goed en integer 
doen, hebben grote moeite om de consument duidelijk te 
maken dat ze zich onderscheiden van de rommelaars in 
de branche. De brancheorganisaties hebben in het verle-
den de kans laten liggen dit probleem op te lossen via één 
certificeringsregeling, één keurmerk voor de hele branche.

Onoverbrugbare verschillen?
Wat is dus het voornaamste bestaansrecht van brancheor-
ganisaties? Het organiseren van een krachtige politieke 
lobby én het borgen van de kwaliteit van het vak (en daar-
over ook communiceren met de klant). Zijn er tussen de 
organisaties op deze twee terreinen onoverbrugbare ver-
schillen van mening? Nee, niet meer. Dan kan de conclu-
sie alleen maar zijn dat de huidige versplintering het 
moeilijk, zo niet onmogelijk maakt om zowel de lobby als 
de imagoverbetering goed aan te pakken.

Snedig persbericht met eigen logo
Neem de lobby in Den Haag, waar beleidsmakers wel de-
gelijk geïnteresseerd zijn in de mening van de makelaars-
sector. Maar dan wel graag één mening. Een sector die 
met verschillende monden spreekt, heeft weinig invloed. 
Klein voorbeeld: de maatregel van het vorige, demissio-
naire kabinet om de bouw en de woningmarkt te stimule-

K

Versnippering brancheorganisaties schaadt makelaardij

ren met een lager BTW-tarief voor onderhoudswerk,  
werd positief ontvangen door NVM en VBO Makelaar, ter-
wijl VastgoedPRO knorrig reageerde dat de woningmarkt 
daarmee niet gediend is. Een snedig persbericht met een 
eigen logo, lijkt soms belangrijker dan de effectiviteit van 
de boodschap. En politici krijgen de vrijbrief om zich 
vooral zo min mogelijk aan te trekken van de make-

laarslobby of beter gezegd te ‘shoppen’ in de verschillen-
de meningen uit deze sector. Mede om die reden zijn in 
andere branches de laatste jaren zoveel organisaties sa-
mengevoegd.

Twee certificaten
Dan het andere punt: het keurmerk voor makelaars. Er 
zijn nu twee certificeringsregelingen: VastgoedCert en 
Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs 
(SCVM). Twee certificaten die bovendien sterk op elkaar 
lijken.  VBO Makelaar stelt SCVM verplicht voor de leden, 
bij de NVM is dat VastgoedCert. Leden van VastgoedPRO 
kunnen kiezen. Voor zover dit voor insiders nog te volgen 
is, zijn de klanten de weg natuurlijk al lang kwijt in dit 
doolhof van namen en regelingen. Wie weet nog wat de 
maatstaf is voor kwaliteit en integriteit?
Marlies Pernot, voorzitter van de Vereniging Eigen Huis, 
zei het onlangs heel duidelijk tijdens een forumdiscussie 
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van VBO Make-
laar: “Je kunt niet voorkomen dat een deel van de make-
laars zich niet wil organiseren. Maar je kunt wel helder 
maken wat jouw mensen bieden. De rotte appels vallen er 
dan vanzelf uit.” 
Toen Pernot pleitte voor één certificeringsregeling kwam 
er luid applaus vanuit de zaal. Leden snappen soms eer-
der wat er aan de hand is dan hun bestuurders. Eén certi-
ficeringsregeling, één keurmerk kan inderdaad goed wer-
ken. Voorwaarde is wel dat zo’n keurmerk ondubbel - 
zinnig, met een heldere landelijke campagne in de markt 
wordt gezet. Zo’n campagne moet niet vertroebeld wor-
den door profileringsdrift van de verschillende make-
laarsorganisaties. Zo heeft de BOVAG het ook gedaan:  
één helder keurmerk, helder gepositioneerd. Iedereen 
kent nu het  onderscheid tussen de erkende garage en 
Beun de Haas.

‘De huidige versplintering maakt het onmogelijk om 
lobby en imagoverbetering goed aan te pakken’

22		 	vastgoed	9 2010 	 	 23vastgoed	9 2010



achtergrond

Er zijn al drie makelaarsorganisaties en nu heeft zich zelfs 
nog een vierde gemeld. Is het zinvol: zoveel verenigingen die 
opkomen voor het belang van deze branche? Of is het juist tijd 
om met één mond te spreken? Vastgoed inventariseert de stand 
van zaken en trekt zijn conclusie.

tekst	Roel	Smit	illustratie	Ien	van	Laanen

Waarom spreken we 
niet met één stem?

oot en Bie hadden het kunnen verzinnen: de Vereni-
ging voor Onafhankelijke Makelaars (VVOM). Maar 

het is harde realiteit: er is weer een nieuwe organisatie 
voor de makelaardij. Laat het even op u inwerken: onaf-
hankelijke makelaars die zich organiseren in een vereni-
ging. Als de club twee leden heeft, moet ze zich meteen 
weer opheffen, zei iemand laatst. Een grap met een kern 
van waarheid.

Nieuwe splinterpartij voor makelaars
Waarom een nieuwe makelaarsorganisatie? Wat hebben 
wij fout gedaan dat er naast de drie bestaande verenigin-
gen (NVM, VBO Makelaar en VastgoedPRO) iets nieuws 
moet komen, vroeg de gevestigde orde zich af. “Er wordt 
veel te weinig richting politiek georganiseerd”, zegt 
VVOM-voorzitter Toine Aarts (zie ook pagina 19). “De 
branchevereniging moet dichter bij de leden staan en 
voor de branche opkomen”.
Als er echter momenten zijn waarop een brancheorgani-
satie iets moet organiseren “richting politiek”, dan is het 
wel rond Prinsjesdag en bij de vorming van een nieuw 
kabinet. Van de VVOM is in die dagen niets vernomen en 
ook op de website van de VVOM is het stil. Een bloeiende 
vereniging is het dus nog niet.
Misschien is dat maar goed ook. De oprichting van een 
nieuwe splinterpartij voor makelaars is ongeveer het 

laatste dat in deze tijd zou moeten gebeuren. De woning-
makelaardij heeft namelijk enkele levensgrote problemen, 
die vragen om eensgezind optreden van de beroepsgroep.

Krachtige lobby
Het eerste probleem is het genadeloos inzakken van de 
markt. Dat vraagt aanpassingen in de bedrijfsvoering bij 
makelaars zelf en een krachtige lobby in de richting van 
kabinet en parlement. De woningmarkt wordt immers 
voor een deel sterk bepaald door regels van de overheid, 
zoals stimuleringsregelingen, subsidies en niet te verge-
ten fiscaal beleid. In Den Haag moeten dus zaken worden 
gedaan.
Het tweede probleem is het imago van de makelaardij, dat 
over de gehele linie niet best is. Sinds het afschaffen van 
de wettelijke beëdiging is dat probleem alleen maar gro-
ter geworden. Brancheorganisaties zijn er niet in geslaagd 
een solide ‘kwaliteitskeurmerk’ in te voeren. In andere 
branches is dat wel gelukt, denk aan het BOVAG-keurmerk 
voor de autobranche en het ANVR-label voor de reisorga-
nisatoren. In de makelaardij echter zijn de belangen van 
de brancheorganisaties groter gebleken dan de belangen 
van de branche zelf.
Gevolg: makelaars die een goede opleiding hebben gehad 
en hun kennis op peil houden, die zich onderwerpen aan 
tuchtregels van de branche en hun werk goed en integer 
doen, hebben grote moeite om de consument duidelijk te 
maken dat ze zich onderscheiden van de rommelaars in 
de branche. De brancheorganisaties hebben in het verle-
den de kans laten liggen dit probleem op te lossen via één 
certificeringsregeling, één keurmerk voor de hele branche.

Onoverbrugbare verschillen?
Wat is dus het voornaamste bestaansrecht van brancheor-
ganisaties? Het organiseren van een krachtige politieke 
lobby én het borgen van de kwaliteit van het vak (en daar-
over ook communiceren met de klant). Zijn er tussen de 
organisaties op deze twee terreinen onoverbrugbare ver-
schillen van mening? Nee, niet meer. Dan kan de conclu-
sie alleen maar zijn dat de huidige versplintering het 
moeilijk, zo niet onmogelijk maakt om zowel de lobby als 
de imagoverbetering goed aan te pakken.

Snedig persbericht met eigen logo
Neem de lobby in Den Haag, waar beleidsmakers wel de-
gelijk geïnteresseerd zijn in de mening van de makelaars-
sector. Maar dan wel graag één mening. Een sector die 
met verschillende monden spreekt, heeft weinig invloed. 
Klein voorbeeld: de maatregel van het vorige, demissio-
naire kabinet om de bouw en de woningmarkt te stimule-

K

Versnippering brancheorganisaties schaadt makelaardij

ren met een lager BTW-tarief voor onderhoudswerk,  
werd positief ontvangen door NVM en VBO Makelaar, ter-
wijl VastgoedPRO knorrig reageerde dat de woningmarkt 
daarmee niet gediend is. Een snedig persbericht met een 
eigen logo, lijkt soms belangrijker dan de effectiviteit van 
de boodschap. En politici krijgen de vrijbrief om zich 
vooral zo min mogelijk aan te trekken van de make-

laarslobby of beter gezegd te ‘shoppen’ in de verschillen-
de meningen uit deze sector. Mede om die reden zijn in 
andere branches de laatste jaren zoveel organisaties sa-
mengevoegd.

Twee certificaten
Dan het andere punt: het keurmerk voor makelaars. Er 
zijn nu twee certificeringsregelingen: VastgoedCert en 
Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs 
(SCVM). Twee certificaten die bovendien sterk op elkaar 
lijken.  VBO Makelaar stelt SCVM verplicht voor de leden, 
bij de NVM is dat VastgoedCert. Leden van VastgoedPRO 
kunnen kiezen. Voor zover dit voor insiders nog te volgen 
is, zijn de klanten de weg natuurlijk al lang kwijt in dit 
doolhof van namen en regelingen. Wie weet nog wat de 
maatstaf is voor kwaliteit en integriteit?
Marlies Pernot, voorzitter van de Vereniging Eigen Huis, 
zei het onlangs heel duidelijk tijdens een forumdiscussie 
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van VBO Make-
laar: “Je kunt niet voorkomen dat een deel van de make-
laars zich niet wil organiseren. Maar je kunt wel helder 
maken wat jouw mensen bieden. De rotte appels vallen er 
dan vanzelf uit.” 
Toen Pernot pleitte voor één certificeringsregeling kwam 
er luid applaus vanuit de zaal. Leden snappen soms eer-
der wat er aan de hand is dan hun bestuurders. Eén certi-
ficeringsregeling, één keurmerk kan inderdaad goed wer-
ken. Voorwaarde is wel dat zo’n keurmerk ondubbel - 
zinnig, met een heldere landelijke campagne in de markt 
wordt gezet. Zo’n campagne moet niet vertroebeld wor-
den door profileringsdrift van de verschillende make-
laarsorganisaties. Zo heeft de BOVAG het ook gedaan:  
één helder keurmerk, helder gepositioneerd. Iedereen 
kent nu het  onderscheid tussen de erkende garage en 
Beun de Haas.

‘De huidige versplintering maakt het onmogelijk om 
lobby en imagoverbetering goed aan te pakken’
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achtergrond

Schreeuw om samenwerking
Laten we ten slotte de zaak even van de andere kant be-
kijken: zijn er – als het gaat om lobby en imagoverbete-
ring – grote verschillen van opvatting tussen makelaars-
organisaties? Die vraag stelden we een paar keer tijdens 
de jubileumviering van VBO Makelaar, een organisatie 
die een kwart eeuw geleden juist ontstaan is uit verzet 
tegen die ‘arrogante’ NVM. “De cultuur van beide vereni-
gingen verschilt”, was het enige antwoord dat we kregen. 
Precies! Als er geen zakelijke verschillen van mening 
meer zijn, gooien we het op cultuurverschillen als we lie-
ver niet fuseren. Want dat twee organisaties per definitie 

De drie organisaties op een rijtje

wat kost het en wat krijg je ervoor?

twee culturen hebben, kan toch niemand ontkennen?
De makelaardij schreeuwt om samenwerking. De make-
laardij zou nog veel harder applaudisseren dan tijdens 
het congres van VBO Makelaar als de sector met één stem 
zou spreken. Makelaars die hun vak serieus 
nemen, zouden het geweldig vin-
den zich via een helder keur-
merk van de rommelaars te 
kunnen onderscheiden. Het 
wachten is nu op bestuurders 
die over hun eigen schaduw 
heen kunnen springen.

NVM Entreegeld (eenmalig) Contributie per jaar

1e vestiging van concern d 15.000,- d 250,- per makelaar 

2e vestiging per concern d 7.500,- d 250,- per makelaar

VastgoedPRO Entreegeld (eenmalig) Contributie per jaar

1e lid d 2.000,- d 1.650,-  per lid 

2e lid (zelfde vestiging) d 1.500,- d 1.238,- per lid

>3e lid (zelfde vestiging) d 1.000,- d 825,- per lid

VBO Makelaar Entreegeld (eenmalig) Contributie per jaar

Lidmaatschap Wonen d 1.100,- d 500,-  per lid 

Lidmaatschap 
Agrarisch Vastgoed d 1.100,- d 500,- per lid

Lidmaatschap 
Bedrijfsmatig Vastgoed d 1.100,- d 500,- per lid

Alle bedragen zijn exclusief BTW. NVM en VBO Makelaar kennen een ondernemingslidmaatschap of kantoorbijdrage, waar het bij VastgoedPRO per individuele 

makelaar gaat. Niet inbegrepen zijn onder andere: kosten voor opleidingen, certificering en automatiseringspakketten. Bij VBO Makelaar en VastgoedPRO kunnen 

leden kosteloos participeren in afdelingen, districten of kennisplatforms. NVM heft nog aparte contributie voor vakgroepen en afdelingen.    

Interessante vraag is welke verschillen er zijn tussen NVM, 
VBO Makelaar en VastgoedPRO als het gaat om contribu-
tiesystematiek en dienstverlening. 

Vastgoed benaderde de drie organisaties. De vraagstelling 
alleen al veroorzaakte enige onrust. Nadat de antwoorden 
verwerkt waren, kregen alle drie een eerste concept van 
deze publicatie ter inzage. VastgoedPRO besloot dit 
concept (deels) op het eigen weblog te publiceren en 
twijfel te zaaien rond de juistheid van de aankomende 
publicatie. Uiteindelijk kwam onderstaand overzicht (door 
alle partijen geverifieerd) uit de bus. De redactie van 
Vastgoed wijst er nadrukkelijk op dat dit overzicht op 
gegevens van de organisaties zelf gebaseerd is. 

Alle drie de makelaarsorganisaties benadrukken ze dat ze 
een beroeps- dan wel brancheorganisatie zonder winst-
oogmerk zijn. Grosso modo valt hun dienstverlening 
uiteen in vier gebieden: lobby en belangenbehartiging, 
vakinhoudelijke ondersteuning, ict-ondersteuning en 
informatievoorziening. Alle drie zeggen ‘nauwe contacten’ 
te onderhouden met de relevante partijen in de politiek en 
de vastgoedwereld.  

Dienstverlening
Voor de vakinhoudelijke ondersteuning hebben NVM en 
VBO Makelaar een juridische helpdesk; voor niet-juridi-
sche vragen heeft NVM een servicedesk. VastgoedPRO 
heeft algemene vakadviseurs in dienst. Voor specialisti-
sche vragen kunnen leden onbeperkt en kosteloos een 
beroep doen op een externe advocaat of fiscalist. 
De drie verenigingen bieden hun leden tegen gereduceerd 

tarief een abonnement op een automatiseringspak-
ket aan. Verder vertonen zij het vastgoedaanbod van 
de leden op hun eigen website en andere websites, 
waaronder funda.nl en Huislijn.nl. 
NVM voorziet haar leden van informatie via een 
databank en een wekelijkse nieuwsbrief. VBO Makelaar 
communiceert via een vakblad, ledennet, een jaarlijks 
congres, een maandelijkse nieuwsbrief en ledendagen. 
VastgoedPRO heeft een databank, nieuwsbrief, intranet en blad. 
Onder NVM en VBO Makelaar valt een eigen opleidings- en 
exameninstituut, wat bij VastgoedPRO niet het geval is.
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Strijbosch Thunnissen Makelaars in 
Arnhem chat met (potentiële) klanten  
die de website bezoeken. Volgens Jacco 
Vogelaar moet je als makelaar communi-
ceren op een manier die bij de huidige 
generatie past. “De helft van het makelen 
is marketing.”

Hoe werkt het? “Op de site vind je een 
button waarop je kunt klikken om een 
live chat te  beginnen met een van onze 
mede werkers. De sitebezoeker die hier 
niet op klikt krijgt na dertig seconden 
via een pop-up scherm alsnog de vraag 
of wij ergens mee kunnen helpen. Het 
chatten verloopt heel simpel, de be-
zoeker typt gewoon in wat hij of zij wil 
vragen en wij reageren meteen. De 
 medewerkers op kantoor horen een 
gong wanneer er een bericht binnen-
komt en bekijken dan wie er het beste 
op kan reageren.” 

Hoort chatten meer bij deze tijd dan bel
len?  “Ik ben ervan overtuigd dat je als 
makelaar moet communiceren zoals de 
huidige generatie doet. Nu dus steeds 
meer via sms en e-mail. Wij worden als 
kantoor steeds makkelijker bereikbaar 
dankzij deze methoden. Ons kantoor is 
continu bezig met vernieuwing, door in 
te spelen op wat er in de maatschappij 
gebeurt.” 

Zijn jullie ook vaker bereikbaar?  “Wij  
zijn nu ’s avonds en in het weekend  
ook bereikbaar via de chat. De berichten 
 komen ook op de BlackBerry binnen, 
dus er is meteen iemand die kan rea-
geren.”

Zijn er naast bereikbaarheid meer redenen 
om te chatten?  “Ja, we houden de be-
zoekers van de site beter vast op deze 
manier. We kunnen ze sneller en mak-
kelijker faciliteren. Dat is uiteindelijk 
waar het allemaal om te doen is.”

‘chatten past bij deze 
generatie’

Jacco Vogelaar is dertien jaar werkzaam in het 
vastgoed. Hij is begonnen als bedrijfsmakelaar en 
vervolgens een paar jaar werkzaam geweest in de 
projectontwikkeling.  Zes jaar geleden werd hij 
medeoprichter en vennoot bij Strijbosch Thunnissen 
Makelaars in Arnhem. 

Meer over Jacco Vogelaar (40)

vaktaal

En de reacties?  “Die zijn positief. Het 
is moeilijk om exacte cijfers te noe-
men, maar we krijgen regelmatig be-
dankjes voor de goede service.”

Zijn het vooral jongeren die chatten?  
“Nee, het zijn mensen van alle leeftij-
den. Het werkt simpel en sneller dan 
surfen op het web als je iets op wilt 
zoeken, dus het is voor iedereen 
interessant.”te
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Betekent het niet veel meer werk voor 
de makelaar?  “De digitalisering heeft 
heel veel processen in de makelaardij 
makkelijker en sneller gemaakt. En 
dit is gewoon een andere vorm voor 
hetzelfde werk. Wij merken dat het 
de sfeer op kantoor veel dynamischer 
heeft gemaakt. Zodra de gong gaat en 
er een bericht binnenkomt wordt er 
druk overlegd en al over tafel gema-
keld. Dat is prachtig om te zien!”
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zo netjes mogelijk scheiden 
anders dan anderen

Bij een echtscheiding moeten soms 
woningen verkocht en gekocht wor-
den, maar vaak hebben de ex-partners 
behoefte aan meer dienstverlening. 
Dat ontdekte ook Martin Vooijs (36) 
van Potters, Vooijs en Van der Plas 
 Makelaars uit Katwijk. Zijn kantoor 
sloot zich aan bij de franchiseorgani-
satie De Scheidingsplanner.

“Wij zijn niet alleen makelaars, maar 
bieden ook financiële expertise. Op 
beide gebieden kregen we regelmatig 
te maken met klanten in een 
 scheidingsproces. De link naar echt-
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scheidingsbegeleiding was dus snel 
gelegd. Als scheidingsplanner bieden 
wij een totaalpakket en een laagdrem-
pelige manier om een echtscheiding in 
goede banen te leiden. Wij kunnen 
werken voor een van de (ex-)partners 
of voor beide partijen tegelijk.
Scheidingen zijn altijd moeilijk, er 
 komen veel emoties bij kijken. Het is  
in ieders belang om een scheiding zo 
netjes mogelijk te laten verlopen. Wij 
kunnen een belangrijke rol spelen door 
transparantie te bieden en altijd rede-
lijke oplossingen te zoeken. We pro-
beren snel duidelijkheid te geven over 

de financiële mogelijkheden en de 
 situatie rond de woning. Vervolgens 
maken we een stappenplan dat uit-
mondt in een convenant. Daarin staat 
in normaal Nederlands wat de partijen 
van elkaar mogen verwachten. Net als 
in de makelaardij gaat het in dit werk 
om geven en nemen. Het zijn onder-
handelingen, maar dan veel menselij-
ker. Een scheidingsplanner wordt vaak 
een vertrouwenspersoon. Je maakt heel 
wat mee, maar ik neem het niet te per-
soonlijk. Dat kan ook niet, want het is 
ons doel om de scheiding netjes en 
professioneel af te handelen.” 

Martin Vooijs zette in 2001 samen met Peter Potters 
een bedrijf in financiële dienstverlening op. In 2005 
werd het kantoor uitgebreid met een makelaardij. 
Sinds dit  voorjaar is het bedrijf als franchisenemer 
aangesloten bij De Scheidingsplanner. Het kantoor 
heeft zes medewerkers in dienst.

Meer over Martin Vooijs (36) 
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“Mijn dag start met een bouwkundige keuring. Best 
spannend want deze woning hebben we al anderhalf 
jaar in de verkoop en de staat van onderhoud is niet 
heel goed. Toch hadden we een tijdje geleden opeens 
twee  gegadigden. We waren al in onderhandeling toen 
een  ander stel een hoger bod deed. Ik heb de eerste 
 mensen verzocht hun bod te verhogen, dat hebben ze 
 gedaan en nu gaan zij, als alles goed is, het huis kopen. 
Uiteraard heb ik de andere bieder gebeld en uitleg 
 gegeven. Netjes afronden is bij zoiets erg belangrijk. In 
een situatie met twee geïnteresseerden moet je het spel 
netjes en eerlijk spelen. Doe je dat niet, dan gaat dat als 
een lopend vuurtje en krijg je geklets op verjaardagen. 
Veel van onze opdrachten krijgen we via via, dus klant-
contact heeft nooit alleen een korte termijn doel.” 

Mario de Vries (38) en Titus Gelsing (54) zijn beiden makelaar-taxateur 
bij Gelsing Makelaardij. Het middelgrote kantoor heeft als werkgebied 
het geliefde Nijmegen-Oost en verkoopt en taxeert daarnaast veel 
voormalige huurwoningen. Een standaard dag zit vaak flink vol. 
Vastgoed volgde De Vries bij zijn afspraken.

tekst	en	fotografie	Fabienne	Lansink	

De dag van makelaar 
Mario de Vries

reportage

“Snel terug naar kantoor. Titus en ik hebben een af-
spraak met iemand die verstand heeft van social media. 
Ondanks de slechte tijd willen we hier graag in investe-
ren. Dat willen we al een tijdje, maar het is zo druk. Je 
weet dat je met de tijd mee moet, maar door onze grote 
portefeuille  komen we er gewoon niet aan toe om ons 
erin te ver diepen. We zoeken vooral nieuwe manieren om 
het  koperspubliek te bereiken én om mensen die hun huis 
bij ons in de verkoop hebben, op de hoogte te houden. Een 
verkooptraject duurt soms heel lang en klanten vragen 
zich af wat we in de tussentijd doen. Door goed te commu-
niceren willen we laten zien dat we daadwerkelijk voor 
hen bezig zijn.”

Vanmiddag staan er, naast een sollicitatie, twee 
 vor deringsgesprekken met klanten op het programma. 
Titus en ik doen er allebei één. Het zijn soms lastige ge-
sprekken. Vooral wanneer de prijs flink omlaag moet, zo-
als bij de twee zussen die het woon-werkpand van hun 
over leden vader willen verkopen. Het is een uniek pand 
op een mooie locatie, maar van binnen is het verwaar-
loosd. Het is nu twee jaar te koop en staat sinds een tijdje 
leeg. In overleg met de dames moet de verkoopstrategie 
worden bijgesteld. Naast een prijsverlaging van 70.000 
euro adviseren we een bouwkundig rapport te laten ma-
ken. Daarnaast moeten we het ook over zaken hebben als 
kraken, de ingebruikgeversverklaring voor de tijdelijke 
huurders en de kosten van splitsen.
Na de gesprekken rijd ik nog even langs een appartement 
voor een taxatie.”

“De kijker voor het huis op de Wezenhof is er gelukkig 
nog niet als ik aankom, dus ik heb tijd om de luxaflex 
omhoog te trekken en de deuren open te zetten om te 
luchten. Groot nadeel van het huis is de geluidsoverlast 
van de snelweg. Als de kijker aankomt loopt hij dan ook 
als eerste naar de tuin en het is duidelijk dat hij zich er-
gert aan het geluid. Voor hem is dat een belangrijk punt 
en ik respecteer zijn mening. De geluidsoverlast afzwak-
ken of erover heen praten heeft geen zin. Dat is ook niet 
mijn manier van verkopen. Ik ben eerlijk en reëel tegen 
potentiële kopers. Als blijkt dat de man verder best en-
thousiast is, beloof ik hem contact op te nemen met de 
gemeente over het verlengen van de geluidswal langs de 
snelweg. Zodra de kijker is vertrokken, spring ik in de 
auto. Snel naar huis, want mijn vriendin is jarig.”  
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Crisis op de woningmarkt? Niet in België! Goed, de huizenprijzen 
daalden in 2009 met 0,3 procent, maar inmiddels stijgen ze alweer 
licht. Het aantal transacties daalde met 7 procent, maar daarmee doet 
België het nog steeds een stuk beter dan de meeste andere Europese 
landen. Wat is het Belgische vastgoedgeheim?

tekst	Annemiek	Kraaijvanger

e Belgische woningmarkt is lang niet zo sterk ge-
raakt door de wereldwijde economische crisis als die 

in de meeste andere Europese landen en de Verenigde 
Staten. De lichte daling van de huizenprijzen in 2009 is 
alweer goeddeels overwonnen en het aantal transacties 
daalde veel minder dan in de omringende landen. Waar 
in Nederland de prijzen vorig jaar kelderden met 5 pro-
cent en het aantal verkochte huizen met maar liefst 30 
procent daalde, bleef de Belgische woningmarkt stabiel. 
Feit is dat de huizenprijzen in België sowieso al een stuk 
lager waren dan in Nederland. Realistischer, zeggen de 
experts. 
 
Geen tophypotheek
De prijzen in Nederland konden de afgelopen jaren explo-
sief stijgen, vooral door de ruime kredietverlening van 
banken en de riante hypotheekrenteaftrek. In België is de 
financiële en fiscale vrijheid een stuk beperkter. Carsten 
Brzeski, senior econoom bij ING België: “De hypotheek-
markt in België is zeer conservatief.  Fenomenen als de 
tophypotheek of de aflossingsvrije hypotheek kennen we 

D in België nauwelijks. De Belg spaart en lost af. Met het 
spaargeld financiert hij een deel van de aankoop van zijn 
huis, vaak wel 20 procent. Bovendien is de hypotheekren-
teaftrek beperkt. In België mag men 2.080 euro per jaar 
bruto aftrekken, ongeacht de waarde van het huis. Die be-
houdende moraal bestaat al jaren en zal blijven bestaan.” 
Iain Cook, managing director van ERA Makelaars België, 
vond het voorheen “wel eens jammer dat de Belgische hy-
potheekmarkt zo saai is. Bovendien is de Belgische consu-
ment zelf ook erg terughoudend. Ze willen hun schulden 
zo snel mogelijk aflossen. En de banken, die 90 procent 
van de hypotheken zonder tussenpersoon verstrekken, 
willen hun geld graag binnen afzienbare termijn terug-
zien. Meer vrijheid zou de markt een impuls kunnen ge-
ven, dachten we. Maar nu kunnen we alleen maar blij 
zijn met die terughoudendheid, er zijn hier geen gekke 
dingen gebeurd. Als Nederland iets van de Belgische situ-
atie zou kunnen leren, dan zou ik zeggen: schaf die hypo-
theekrenteaftrek af. Nederland heeft er een unieke posi-
tie mee, maar economen zijn het erover eens dat het een 
drama is. Natuurlijk kun je dat niet in één keer doen, dat 

“2009 was ons beste jaar ooit” 

Helene Janssens, makelaar bij ERA Janssens & Janssens in Belgie: “Wij 
hebben vorig jaar het beste jaar ooit gedraaid, en 2010 ziet er ook 
gunstig uit. In de hogere prijsklasse zien we wel een lichte prijsdaling, 
maar verder is onze markt uiterst stabiel gebleven. Het enige dat wij 
merken van de crisis is dat banken in eerste instantie wat strenger 
werden met het verstrekken van leningen, maar dat is nu ook weer 
normaal. Om ons heen zie ik overigens wel collega’s die krimpen of 
stoppen. Blijkbaar scheidt het kaf zich nu van het koren. Wij zijn streng 
naar klanten, nemen ook alleen een opdracht aan als de verkopers 
realistisch zijn en bereid zijn ons adviezen aan te nemen. Het enige 
minpuntje dat ik ervaar, is dat het moeilijk is om aan goede medewer-
kers te komen. Dat verbaast me eigenlijk, met deze arbeidsmarkt.”

Crisis? 
Welke crisis?

achtergrond

zou kapitaalvernietiging zijn en een nieuwe dreun geven 
aan de economie. Maar dat het geen slimme zet is ge-
weest om het ooit in te voeren, dat is wel duidelijk.“

Baksteen in de maag
De conservatieve financieringsmoraal is niet de enige re-
den voor de stabiele Belgische huizenmarkt. De honkvast-
heid van onze zuiderburen speelt ook mee. De Belg en zijn 
huis, daar kom je maar beter niet tussen. ‘Belgen zijn ge-
boren met een baksteen in de maag’, luidt een bekende 
uitspraak. Belgen zijn huizenbouwers en huizenkopers, 
en zeer honkvast. Een kleine 80 procent van de Belgen be-
zit een eigen woning, een van de hoogste percentages in 
Europa.  
Iain Cook: “‘De Belg’ heeft een veel grotere focus op de fa-
milie dan de Nederlander. Ze willen bij elkaar wonen. 
Kinderen gaan later het huis uit, blijven ook tijdens hun 
studie veelvuldig thuiskomen en vestigen zich later vaak 
weer in de buurt van hun ouders. De geografie van België 
maakt het niet noodzakelijk om te verhuizen voor bij-
voorbeeld je werk. De twee grote economische bolwerken 
Brussel en Antwerpen zijn vanuit alle hoeken van het 
land relatief goed te bereiken. En inderdaad, het speelt 
ook mee dat de Belg erg gehecht is aan zijn eigen huis, 

waar hij vaak letterlijk met eigen handen aan gewerkt 
heeft.” Die honkvastheid is terug te zien in de verhuissta-
tistieken: Belgen verhuizen gemiddeld één keer in de 33 
jaar. Nederlandse huizenbezitters doen dat gemiddeld 
eens in de zestien jaar.

In de grensstreek
De Nederlander verhuist niet alleen makkelijker, hij heeft 
ook een stuk meer te besteden dan de Belg, die naast de 
strenge banken en de beperkte hypotheekrenteaftrek ook 
nog te maken heeft met hogere kosten koper. Een huis ko-
pen in België is door de lagere grond- en woningprijzen 
dus zeer aantrekkelijk voor Nederlanders in de grens-
streek. Nederlanders die in België wonen en in Nederland 
werken, kunnen in Nederland hypotheekrente blijven af-
trekken. 
Makelaar Hennie Kunnen werkt vanuit Bergeijk en is al 
zestien jaar makelaar in de grensstreek. Hij zag het afge-
lopen jaar het aantal transacties in Nederland stagneren, 
terwijl zijn activiteiten in België licht groeien. “Belgen 
verkopen graag aan Nederlanders omdat zij gemiddeld 
meer te besteden hebben,” zegt Kunnen. “Er is een grote 
doelgroep voor huizen van rond de drie ton. In Eindhoven 
koop je daar een leuke tussenwoning voor, net over de 
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‘Fenomenen als de tophypotheek en de aflossingsvrije hypotheek 
kennen we in Belgie nauwelijks’
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België het nog steeds een stuk beter dan de meeste andere Europese 
landen. Wat is het Belgische vastgoedgeheim?

tekst	Annemiek	Kraaijvanger
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Crisis? 
Welke crisis?

achtergrond
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Wist u dat...
... je in België je huis via meerdere makelaars kunt 
 aanbieden, maar dat dat steeds minder gebeurt?  
Alleen in Brussel en Knokke kom je nog wel vier of vijf 
verschillende tekoopborden aan de gevel tegen.

... in België per jaar zo’n 120.000 woningen worden 
 verkocht, het grootste deel daarvan door makelaars? 
 Notarissen mogen ook woningen verkopen.

... ze in België de functie van aankoopmakelaar niet 
kennen?

België Nederland
Aantal inwoners 10,5 miljoen 16,5 miljoen

Aantal huishoudens 4,6 miljoen 7,2 miljoen

Woningbezit ca. 78% ca. 55%

BBP per hoofd 
(Bruto Binnenlands Product)

d 28.800,- d 33.900,-

Hypotheekschuld als % BBP 36,8% 100%

Gemiddelde verkoopprijs in 
2009

d 192.000,- d 238.000,-

Kosten koper als
% koopsom

15% 10%

Overdrachtsbelasting 10% 6%

Maximale hypotheek-
renteaftrek

d 2.080,-
(vast bedrag per 
jaar, zolang de hy-
potheek loopt)

volledige rente
aftrekbaar 
(gedurende 
max. 30 jaar)

Gemiddeld aantal transacties
per jaar in ‘normale’ jaren

120.000 180.000

grens heb je een vrijstaand huis. Dat is toch de droom van 
veel Nederlanders.” Op de Belgische markt heeft Kunnen 
minder last van de crisis. “De Belgische overheid stimu-
leert om te kopen en de rente is laag, vaak nog een stukje 
lager dan in Nederland. Nederlanders kunnen ook in Bel-
gië een hypotheek afsluiten. Banken zijn wel wat stren-
ger geworden als het gaat om overbruggen, maar verder 
zijn er weinig belemmeringen.” 

Intussen in Wallonië
Praten we over de huizenmarkt België, dan praten we 
over twee landen. Een Vlaming verhuist niet naar Wallo-
nië, een Waal niet naar Vlaanderen. De situatie op de 
Waalse woningmarkt verschilt wel wat van die in Vlaan-
deren. De huizenprijzen liggen lager, Wallonië is econo-
misch minder sterk dan Vlaanderen. Maar procentueel 
besteedt de Waal ongeveer evenveel aan zijn huis als de 
Vlaming. En ook in Wallonië heeft de economische crisis 
geen groot effect gehad op de huizenmarkt. 

Goede vooruitzichten
De experts zijn het erover eens dat de lage hypotheekren-
tes een grote rol spelen bij de vooruitzichten voor de wo-
ningmarkt in Europa, en dus ook in België. “Als die hypo-
theekrente sinds het ontstaan van de crisis eind 2008 
niet was gedaald maar gestegen, was de situatie veel 
slechter geweest”, zegt Iain Cook in de European Market 
Survey 2010 die ERA onlangs publiceerde. “Het is nu de 
vraag wat die rente gaat doen. Door de crisis en de lage 
rente is de nettolast voor de gemiddelde Belg laag geble-
ven. Hij heeft gewoon kunnen aflossen, verbouwen, of 
een tweede huisje voor de verhuur kunnen kopen, wat in 
België veel gebeurt. Net als voorheen. Positief is ook dat 
Belgische banken meer bereid blijken om goede voor-
waarden te bieden aan kopers met een redelijke inko-
menszekerheid.” Carsten Brzeski: “Belangrijk gegeven is 
dat de arbeidsmarkt in België stabiel is gebleven. De hui-
zenmarkt reageert altijd met vertraging, maar de voor-
waarden zijn nu heel gunstig. Er zijn weinig Belgen in fi-
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nanciële problemen gekomen, de rente is laag gebleven, 
we hebben nauwelijks te maken gehad met gedwongen 
verkopen. Bij huizenverkopen gaat het er nu om dat of de 
kopers en de verkopers elkaar blijven vinden in een rea-
listische verkoopprijs. De koper staat op dit moment ster-
ker, ze hebben een grote onderhandelingsmarge. De voor-
uitzichten zijn goed.” 
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mijn bijzondere woning
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Makelaar Tom Gilissen (53) presenteert 
zich op zijn website als een geboren en 
getogen Maastrichtenaar. Vanuit zijn 
kantoor kijkt hij uit over de Maas en 
op de Sint Servaesbrug. Hij aarzelt: “Ik 
heb zoveel meegemaakt in die 26 jaar 
als makelaar.” Maar het terugblikken 
brengt hem in gedachte naar de wijk 
Villapark/Sint-Pieter, aan de overkant 
van de rivier.

“In 2005 had ik een pand in de verkoop. 
Een herenhuis uit de jaren twintig, op 
loopafstand van het centrum van 
Maastricht èn van de Sint-Pietersberg. 
Tijdens de tweede bezichtiging bracht 
de belangstellende ter sprake dat hij 
twee weken eerder het achtergelegen 
pand, dat toevallig ook leegstond, had 

gekocht bij een vakgenoot. Ik begreep 
er niets van. Maar toen kwam de aap 
uit de mouw. De cliënt, de architect 
Huub Frencken, heeft bij het zien van 
de twee leegstaande panden gedacht: 
‘Daar ga ik iets leuks van maken.’ 
Nadat de zaak beklonken was, heeft hij 
beide woningen met liefde en aan-
dacht gerestaureerd. De huizen bevat-
ten nog veel authentieke details, zoals 
paneeldeuren, de oorspronkelijke trap-
pen, terrazzo-vloertjes en wat glas-in-
lood. Maar er moest vooral nog heel 
veel aan gebeuren. Frencken heeft de 
huizen grondig gestript en zoveel mo-
gelijk in de oorspronkelijk staat terug-
gebracht. Met nieuwe dakpannen, 
nieuwe houten kozijnen en nieuwe 
voegen. Maar het bijzondere is de wijze 

waarop hij van beide huizen één wo-
ning heeft gemaakt.
Het zijn twee naast elkaar gelegen, los-
staande hoekhuizen aan twee straten 
die een scherpe hoek van 45 graden 
vormen. Daardoor doet zich de uitzon-
derlijke situatie voor dat de panden 
met hun achterkant naar elkaar toe 
staan gekeerd. Frencken heeft die ach-
tergevels met een moderne uitbouw 
van hout en glas met elkaar verbonden. 
Op de parterre zit nu een eetkeuken die 
met een schuifdeur uitkomt op een ter-
ras. De eerste etages zijn middels een 
soort brug met elkaar verbonden. Een 
prachtige combinatie van oud en 
nieuw. Die bouwstijl van de jaren twin-
tig laat zich goed combineren met de 
eigentijdse stijl van Frencken.”

makelaarskantoor	
Tom Gilissen - Maastricht
bouwjaar	panden	
1928
adressen	
Sint Hubertuslaan 53/
Aylvalaan 62 - Maastricht 
totaal	aantal	kamers	 		
13 
oppervlakte	percelen	 	
207 en 233 m2 
(voor verbouwing)
aankoopprijzen	
310.000 en 295.000 euro 
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Het koningschap is erfelijk, maar ook het makelaarschap kan dat zijn. 
Er zijn in Nederland enkele makelaarskantoren die al generaties lang 
meegaan. Vastgoed sprak met drie eigenaren over hun trots op de 
eigen geschiedenis en rijke traditie. 

tekst	Dorine	van	Kesteren	fotografie	Marco	Hofsté

Vernieuwing is
het geheim 
achter traditie

Lauteslager Makelaars uit Utrecht bestaat 160 jaar en is 
daarmee een van de oudste kantoren van ons land. En-
kele jaren geleden trok de laatste Lauteslager zich terug 
uit de zaak. Hij werd opgevolgd door de oudste aandeel-
houder, Rob van Loenen (53). Hij was 33 jaar geleden de 
eerste fulltime medewerker en voelt zich deel van de fa-
milie Lauteslager. “Ik voel me bevoorrecht bij zo’n tradi-
tierijk bedrijf te werken.”
Toen Van Loenen in 1977 in de zaak kwam, richtte Lautes-
lager zich vooral op beheer en administratie. Het kantoor 
heeft de afgelopen 25 jaar een stevige groei doorgemaakt, 
waarbij het echte makelaarswerk – zowel bestaande 
bouw als nieuwbouw – steeds meer op de voorgrond 
kwam te staan. Er werken zestien mensen bij het bedrijf. 
In 1997 betrok Lauteslager Makelaars een nieuw en groter 
kantoor in het centrum van Utrecht.
Van Loenen waakt over de traditie van het bedrijf. “We 
werken nu met een groter team, maar hebben toch de fa-
miliaire sfeer behouden. Uiteraard tonen we onze ge-

lauteslager makelaars

‘Aan de muur hangen 
krantenadvertenties uit 1909’ 

schiedenis ook. In onze vergaderzaal hangen bijvoorbeeld 
krantenadvertenties uit 1909 en een werklijst uit 1945. 
Dat wekt vertrouwen bij de klanten. Zij zien dat we ook in 
moeilijke tijden steeds goed werk hebben geleverd. Ieder-
een in Utrecht kent onze naam en sommige klanten ko-
men al generaties lang terug.”
Volgens Van Loenen is het geheim achter het succes en de 
lange geschiedenis van het bedrijf eenvoudig. “Je werk 
goed doen en het belang van de klant altijd centraal stel-
len. Daarnaast kan een bedrijf alleen zo lang bestaan als 
het zich steeds wil vernieuwen en voorop wil lopen”, zegt 
hij. “Dat is een van de dingen die ik heb geleerd van Louis 
Lauteslager. Hij was een markante man die me de hoofd-
lijnen van het vak heeft bijgebracht. Ik zou na mijn mid-
delbare schoolexamen voor hem gaan werken, maar 
slaagde niet voor het examen. Voor Lauteslager was dat 
geen probleem, hij wilde wel een jaar op me wachten. Dat 
is toch heel bijzonder.”

160 jaar
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Jasper Siewe (43) is de derde generatie in het familiebedrijf. 
In 1928 startte zijn opa het makelaarskantoor in Bussum, 
dat nog steeds op dezelfde plek gevestigd is. Siewe is trots 
op het kantoor en zijn geschiedenis. “Ik denk er elke dag 
wel even aan of word er door klanten aan herinnerd.”
Druk om zijn vader op te volgen in het bedrijf voelde Siewe 
nooit. Hij begon zijn carrière dan ook bij een ander make-
laarskantoor. “Dat was een bewuste keuze. Het was voor 
mij belangrijk om op eigen benen te staan en een eigen 
manier van werken te ontwikkelen. Daardoor kon ik ook 
eigen dingen toevoegen aan het bedrijf.” In de samenwer-
king met zijn vader kreeg Siewe alle ruimte om initiatieven 
te ontplooien en zijn stempel op de zaak te drukken. Een 
generatie eerder lag dat anders. “Mijn opa was nooit zo 

siewe makelaars

‘Onze naam en reputatie 
zijn gevestigd’ 

voor veranderingen. Hij was tevreden met de manier 
waarop hij zijn werk altijd had gedaan. Toen mijn vader 
bijvoorbeeld de zaak wilde verbouwen, wachtte hij tot 
mijn opa op vakantie ging en organiseerde alles zo dat de 
verbouwing klaar was op het moment dat mijn opa weer 
terugkwam. Die wist niet wat hij zag en was ongelofelijk 
trots.”
Het kantoor heeft een lange geschiedenis en een grote 
naamsbekendheid in Bussum en omgeving. Siewe ziet 
dat als een groot voordeel. “We hebben een gevestigde 
naam en een goede reputatie. We hebben ook veel klan-
ten die steeds terugkomen. Laatst heb ik geluncht met 
een klant die nog met mijn vader en mijn opa gewerkt 
heeft. Dat zijn natuurlijk mooie dingen.”

82 jaar
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Pier Wijbren Zijlstra (79) was op 10 september 2010 al vijf-
tig jaar beëdigd makelaar. Hij was mede-eigenaar van het 
kantoor in Enschede dat zijn grootvader in 1890 oprichtte. 
Het kantoor bestaat nog steeds en heet, na een fusie in 
1975, Snelder Zijlstra Makelaars. Zijlstra deed zijn aande-
len in het bedrijf enkele jaren geleden van de hand, maar 
is nog regelmatig op kantoor te vinden. “Ik ken iedereen 
en ben hartstikke trots op de mensen die het nu doen.”
De grootvader van Zijlstra werkte zo’n 130 jaar geleden 
als bouwkundige bij de herbouw van Enschede, na de gro-
te brand in 1862. Daarna zette hij een makelaarskantoor 
op, waaraan aanvamkelijk ook een assurantiekantoor 
was verbonden en tot in de jaren zestig zelfs een reisbu-
reau. De tweede generatie kwam rond 1925 in het bedrijf 
en bouwde het verder uit. De nadruk kwam steeds meer 
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op het makelen te liggen.
In 1958 was het de beurt aan Pier Wijbren Zijlstra om ma-
kelaar bij het familiebedrijf te worden. “Toch ben ik nooit 
gepusht om de zaak over te nemen. Ik ben erin gegroeid, 
als schooljongen deed ik al klusjes op kantoor. Ik vond het 
vak gewoon heel leuk.” Er zit nu geen Zijlstra meer in het 
bedrijf, maar het makelaarsbloed is niet uit de familie 
verdwenen. “Toen ik mijn aandelen in de zaak wilde ver-
kopen, was mijn zoon net klaar met zijn opleiding. Hij 
wilde het makelaarsvak in, maar ik was bang dat zo’n 
grote zaak een last voor hem zou worden. Het is immers 
een grote verantwoordelijkheid om op jonge leeftijd de 
familiezaak over te nemen. Hij is voor zichzelf begonnen 
en heeft nu een succesvol makelaarskantoor in Vught en 
Rosmalen. Dat is natuurlijk geweldig om te zien.”

snelder zijlstra makelaars

‘Ik ken nog steeds iedereen’ 

120 jaar
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Johan Hidding 
Van der Linden Makelaars 
Dronten

‘Je moet de oplossing binnen de markt 
zoeken’ 

“Daar lijkt het nu wel op, maar we weten niet wat de 
toekomst brengt. We zijn blij dat de hypotheekrenteaftrek 
behouden blijft, maar ondertussen wordt er wel 18 miljard 
bezuinigd. Dat gaat over andermans hoofd, dus de lasten 
zullen zwaarder worden. Mensen hebben dan minder te 
besteden. Wat het effect daarvan is, weet ik niet. 
Mensen zijn wel positiever nu ze weten waar ze aan toe 
zijn, maar het loopt allemaal zo’n vaart niet. Ze willen best 
graag een huis kopen, maar er zit hier een flinke prop in de 
markt. En de oplossing moet je binnen de markt zoeken. 
Gemeenten zouden de grondprijs misschien kunnen 
verlagen, maar als nieuwbouw daardoor goedkoper wordt, 
moet de prijs van bestaande bouw ook omlaag. Dat gaat 
zomaar niet. 
Ik loop al een tijdje mee als makelaar, ik heb ook de crisis 
van 1982 meegemaakt. Ik zie veel parallellen tussen toen en 
nu, ook al zijn er ook wel wat verschillen. Toen huurden 
mensen bijvoorbeeld meer. In Lelystad heeft de woning-
markt een hele tijd stilgelegen; ik dacht dat het nooit meer 
goed zou komen, maar toch wel. Je hebt zeven magere en 
zeven vette jaren. Dat ritme blijft gehandhaafd.”

‘ Dit kabinet is goed 
voor de woningmarkt’ 

Nick van Loon
Droomhuis Makelaardij 
Rheden

‘Dit kabinet moet meer stimulerende 
maatregelen nemen’

“In eerste instantie ben ik het daarmee eens, vooral 
vanwege de hypotheekrenteaftrek. Maar ik zou willen dat 
dit kabinet meer stimulerende maatregelen neemt, zoals 
het verlagen van de overdrachtsbelasting. Dat zou veel 
schelen voor starters en mensen die de afgelopen jaren 
een huis hebben gekocht en dat weer willen of moeten 
verkopen, bijvoorbeeld door een scheiding. Ze draaien 
dan zeker verlies. Gegeven is wel dat de overdrachtsbelas-
ting een forse inkomstenbron is voor de overheid, dus de 
kans lijkt me klein dat ze die gaan verlagen.  
Ik heb wel goede hoop dat dit kabinet de banenmarkt uit 
het slop haalt, dat meer mensen een vaste aanstelling 
krijgen. Dan is een hypotheek ook weer mogelijk. Ik ben 
blij dat er kritisch gekeken wordt naar hypotheekaanvra-
gen, maar het gaat ook wel eens te ver, onder andere bij 
de toetsing van de BKR-registratie.  
Starters hebben het al zo moeilijk: pas als je met z’n 
tweeën bent en allebei een vaste en fulltime baan hebt, 
kun je samen een huis kopen. Daarom is het ook erg 
jammer dat de koopsubsidie niet wordt verlengd. Ook 
daar hoeven we, denk ik, niet veel van te verwachten; we 
hebben de hypotheekrenteaftrek immers al.”

Eindelijk hebben we een nieuw kabinet, eindelijk is er zekerheid over 
de hypotheekrenteaftrek. Dat zou een flinke opsteker kunnen zijn 
voor de woningmarkt, maar is dat ook zo? Komen de huizenkopers zo 
dadelijk en masse onder hun steen vandaan om de woningmarkt uit 
het slop te trekken?  

tekst	Christina	Schoneveld

stelling

Gulhan Sonmez  
Oost West Makelaars
Den Haag
 

‘De oude markt komt niet meer terug, 
maar dat hoeft ook niet’

“Helemaal mee eens! Je ziet dat het kabinet echt probeert 
de woningmarkt te stimuleren; er wordt op dat gebied 
weinig bezuinigd. De lagere BTW voor verbouwingen, de 
verlenging van de NHG tot d 350.000, dat is allemaal 
heel positief. We merken nu al dat de markt aantrekt. 
Mensen zijn uit de onzekerheid en gaan weer stappen 
zetten. We worden meer gebeld; mensen gaan weer 
huizen kijken. Ik had niet verwacht dat het zo veel 
invloed zou hebben. Het wordt onder dit kabinet niet 
meer zoals vroeger, maar dat hoeft ook niet. Voor de crisis 
werd het ook te gek met de stijging van de huizenprijzen; 
mensen boden regelmatig boven de vraagprijs. De markt 
is nu veel gezonder, we hebben nu een kopersmarkt, 
eindelijk kunnen we onderhandelen.
Mensen krijgen door de bezuinigingen waarschijnlijk 
minder te besteden, en dat heeft uiteindelijk misschien 
een slechte invloed, maar ze zijn ook bewuster in de 
dingen waar ze hun geld aan uitgeven. Voorheen kochten 
mensen regelmatig een huis boven hun budget, het kon 
niet op. Daar zijn wij nooit voor geweest. Je moet een 
woning ook in je eentje kunnen dragen.” 

Guus-Jan Somer 
Groot Amsterdam Makelaardij 
Amsterdam

‘Beleggers durven weer te investeren’

“Ik ben redelijk positief. Nu er zekerheid is over de 
hypotheekrenteaftrek durven mensen weer. Ik verwacht 
dat er nu wat beweging in komt, vooral in het hoge 
segment. In de lagere prijsklassen loopt het in Amster-
dam wel goed door; wie huurt, heeft geen keuze als je 
wilt doorgroeien: er zijn bijna geen betaalbare huur-
woningen. Toch is het in de lagere prijsklassen lastig om 
een hypotheek rond te krijgen, banken doen heel moei-
lijk. Het is niet per se slecht dat ze terughoudend zijn, ik 
begrijp het wel na alles wat er is gebeurd, maar het is wel 
een probleem.
Het zou helpen als de koopsubsidie terugkomt, maar dat 
zit er momenteel niet in, denk ik. Dat is de keerzijde van 
dit kabinet. Het is bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. 
Maar we moeten niet klagen: ik ben blij dat het BTW-
tarief voor renovatie- en herstelwerk is verlaagd, dat 
hogere NHG voorlopig blijft en dat de zesmaandenter-
mijn van de overdrachtsbelasting wordt verlengd naar 
een jaar. Dan zijn mensen toch iets minder huiverig om 
de stap te zetten en voor beleggers is het natuurlijk ook 
goed; zij durven weer te investeren.”
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producten

Uw laptop steekt u met een gerust hart in dit 
zachte ‘ei’. Het neopreen geeft  bescherming 
en de vakken en banden zorgen dat alles 
goed op z’n plek blijft. Zo gaat u goed 
georganiseerd op pad. Prijs d 90,- 
www.cocooninnovations.com

In juli verscheen het boek Facebook, met het 
krankzinnige verhaal van twee nerds die per 
 ongeluk de grootste sociale networksite ter 
 wereld oprichtten. De Harvard-studenten 
 Eduardo Saverin en Mark Zuckerberg begonnen 
een internetpagina waarop bezoekers meisjes 
konden beoordelen aan de hand van een smoe-
lenboek. Het razend populaire spelletje groeide 
uit tot de website facebook.com waarop iedereen 
zelf foto’s en persoonlijke informatie kan zetten. 

Ben Mezrich beschrijft de gebeurtenissen vol  details en dat le-
vert een vermakelijk en fascinerend boek op. Voor wie niet van 
lezen houdt: Op 28 oktober is The social network, een film van het 
verhaal in première gegaan. Facebook, Ben Mezrich, isbn 
9789048804856, d 15,-

Vastgoed geeft vijf exemplaren weg. Stuur voor 1 december 2010  
een mail met uw naam en adres naar redactie@vastgoedactueel.nl  

o.v.v. Facebook. De winnaars krijgen bericht. 

waargebeurd 

Simpel maar erg leuk. Deze kikkergroene kapstok van de Britse 
ontwerpster Jane Barnes-Richardson biedt plaats aan al uw 
 jassen, tassen en sjaals. Afmeting: 15 x 50 x 75 centimeter. 
Ook verkrijgbaar in roze, wit en zwart. Prijs d 67,-
www.normann-copenhagen.com

Kan ik uw jas aannemen?

Zacht ei
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Met de laptop op schoot op de bank. Komt dat u bekend 
voor? Het hoeft niet meer! Skypen, mailen of foto’s en 
 (YouTube-)filmpjes bekijken kan tegenwoordig ook op de 
televisie. De INFINIA-serie van LG beschikt over Digital 
 Living Network  Alliance, een draadloze technologie die 
verbinding maakt met uw thuis-pc. Zo kunt u veel meer 
met uw televisie dan er alleen naar kijken. www.lg.com/nl 

Alleskunner

Marc O’Polo heeft een speciale lijn voor de vrijdag. Met het 
weekend in zicht, mag het op de laatste dag van de week net 
even iets relaxter. En voor wie toch echt op net moet, de Casual 
Friday-lijn is natuurlijk ook mooi voor in het weekend! www.
marco-polo.com

thank god 
it’s friday!



Het is donderdag 24 september en we bevinden ons 
bij Oscars op het strand van Scheveningen. Vanavond 
vieren we de kick-off van een nieuw vastgoedseizoen. 
Zijn de aanwezigen hoopvol gestemd of zien zij 
komend seizoen somber tegemoet?  

Paul Rats, directeur Van Dorp Verhoog NVM Makelaars: 
“Ik verwacht niet dat het jaar makkelijk wordt. Wij 

gaan ons meer richten op full-service en zullen in onze 
kosten moeten snijden. Verder zullen we kijken of we 

nevenproducten kunnen binnenhalen.”
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Arthur Fortmann, interieurstylist bij ITV: “Woning-

stylisten gaan denk ik een goed jaar tegemoet. 

Kopers willen steeds vaker hapklare woningen. 

Geen geklus, geen gedoe; ze willen er meteen in 

kunnen. Laat dat maar aan ons over.”

vastgoed	6 2010

Jeffrey Schuurman, allround 

onroerend goed, DPS Properties B.V.: 

“Het is nu keihard werken, de klant 

opzoeken en écht makelen. Bij ons ligt 

het makelaarsgedeelte nu op een 

lager pitje. Wij houden ons steeds 

vaker bezig met beleggingen, want 

daar zit meer geld. Hoe duurder de 

panden, hoe vaker je ermee blijft 

zitten. Het is afwachten...”

Karim Homam, accountmanager bij Ad Hoc: “Voor ons is het 
een spannend jaar met veel veranderingen. Nu er niet meer 
gekraakt mag worden, staan er veel kantoren leeg waar wij 
iets mee kunnen. We hebben een nieuwe dienst: de eigenaar 
van een pand kan via ons nieuwe 
systeem doorgeven waar leegstand is 
en wij geven daar zo snel mogelijk 
een invulling aan.”

Carmen Klein, verhuurmakelaar 

& vastgoedbegeleider bij Van 

Dorp Verhoog NVM Makelaars: 

“Er staat nu zoveel te koop, dat 

potentiële kopers andere eisen 

stellen dan vroeger. Daar moet je 

op inspelen. Mensen kopen op sfeer, dus zorg dat dat 

goed zit bij een woning.”

Frank Hartong van Ark,  makelaar & vennoot bij COG 

Makelaars: “Bedrijfs onroerend goed is natuurlijk een heel 

andere tak van sport dan woning makelaardij. Bij ons draait nu 

alles om kwaliteit en duurzaamheid. Heb je panden die goed 

van kwaliteit en duurzaam zijn, dan ben je winnaar. Toch gaat 

het bij ons ook minder; bedrijven ver-

huizen steeds vaker naar minder 

meters. Met onroerend goed loop je 

altijd achter de economie aan. De grote 

ellende komt dus nog, verwacht ik.”
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VLISSINGEN - Orisant Makelaardij, met vesti-
gingen in Middelburg en Vlissingen is vanaf  
1 november definitief overgenomen door Bert 
Dingemanse Makelaardij. Orisant deed onder 
meer de verkoop van woningen van woningcor-
poraties Woongoed en l’Escaut.

ARNHEM - Willem van Leeuwen wordt de nieu-
we voorzitter van de raad van commissarissen 
van Vivare, een woningcorporatie met 24.000 
woningen in Arnhem en omliggende gemeen-
ten. De benoeming geldt vanaf 1 januari 2011. 

AMERSFOORT - Denis Bonink heeft een 
franchise overeenkomst ondertekend bij  
RE/MAX. In het voorjaar van 2011 zal in  
Amersfoort RE/MAX Vakwerk Makelaars &  
Partners haar deuren openen. 

Vastgoed, onafhankelijk vakblad voor makelaars, is een 
uitgave van PSH Groep, Kronenburgsingel 515,
6831 GM Arnhem, redactie@vastgoedactueel.nl,
www.vastgoedactueel.nl
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personalia

Wilt u melding maken van uw nieuwe functie? 
Of is er bij u op kantoor een nieuwe makelaar 

in dienst getreden? Stuur een mail naar 
redactie@vastgoedactueel.nl.

geswitcht

Kun je als makelaar zomaar van de ene regio 
naar de andere hoppen?
“De meerwaarde van een makelaar is natuur-
lijk marktkennis. Ik werk alleen voor makelaars 
die mij kennen en weten hoe ik als makelaar 
mijn werk doe. In principe is het voor een 
makelaar ook niet zinvol om tijdelijk een 
makelaar in te huren die de markt en de bij-
behorende marktkennis niet kent. De kans  
is dan ook minimaal dat een makelaar buiten 
de regio mij in zal schakelen.

Welk moment in uw carrière kunt u zich nog 
goed herinneren?
“Dat zijn er meerdere. Onder andere mijn 
 beëdiging als makelaar bij de Rechtbank van 
Breda in 1999 en het winnen van de titel 
Woonaccent Makelaar van het jaar in 2001. 
Natuurlijk herinner ik mijn allereerste woning- 
verkoop ook nog heel goed.”

Hoe is het om steeds voor een ander makelaars
kantoor te werken?
“Het is zeer afwisselend en je leert collega-
makelaars en hun medewerkers beter kennen. 
Daarnaast zie je op hoeveel verschillende 

manieren makelaarskantoren hun werk doen 
en hoe divers ze over het vak denken. Ook ben 
ik vertrouwd geraakt met de diverse systemen 
waar men mee werkt. Kortom, er is afwisseling 
genoeg en dat maakt deze manier van werken 
ook aantrekkelijk.” 

Wat trekt u aan naar uw werk?
“Meestal een kostuum met overhemd en een 
stropdas. Als ik een dag heb zonder afspraken 
buiten de deur, wil ik de stropdas nog wel eens 
thuis laten.”

Van welke netwerken bent u lid?
“Ik ben eigenlijk alleen te vinden op LinkedIn. 
Daarnaast is de sportclub waar ik lid van ben een 
mooie omgeving om te netwerken.”

Als René Ooms een merk zou zijn, hoe zou u dat 
merk dan omschrijven?
“Degelijk, betrouwbaar, loyaal en vakkundig.”

Wat zou u doen als u dit werk niet deed?
“Als ik geen makelaar was geworden, had ik 
waarschijnlijk iets anders gedaan dat met eco-
nomie en dienstverlening te maken heeft.”

René Ooms (37)  
Nadat het kantoor waar hij werkte ermee was gestopt, is René Ooms, na een 
lange carrière in loondienst, voor zichzelf begonnen. Onder de naam Zwaluw 
Makelaardij ‘verhuurt’ hij zich als zzp’ er aan makelaarskantoren. 

NOOTDORP - Sinds 8 oktober is VBO Makelaar 
gevestigd in het kantoorgebouw ‘King Tower’ 
in Nootdorp. VBO is op de eerste verdieping 
van dit gebouw te vinden. Het nieuwe adres is 
Gildeweg 5a, 2632 BD Nootdorp.

EINDHOVEN - In 2008 werd Jelle Ligtvoet, na 
het overlijden van Jozef Huijbregts, eigenaar 
van Jozef Huijbregts Makelaardij. Nu, twee jaar 
verder, heeft hij besloten om de naam van de 
Eindhovense makelaardij te veranderen in  
Ligtvoet Makelaardij.
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