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Syllabus Wonen 2019 
 

Gecertificeerde makelaars en geregistreerde taxateurs moeten in de praktijk kennis van zaken hebben. 

Het is belangrijk dat daarvoor essentiële competenties verworven worden. Voor een blijvend hoog niveau 

is hercertificering en permanente educatie verplicht gesteld. De vastgoedmarkt is continu in beweging, 

daardoor veroudert kennis snel en moet er continu aan kennis geschaafd worden. De onderwerpen voor 

de verschillende onderdelen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Hierbij kan het zijn dat een thema 

meetelt voor zowel VastgoedCert als NRVT (verplichte, vrije of facultatieve deel). De onderwerpen voor 

2019 zijn vastgesteld tijdens de leerdoelendag. Naast actuele thema’s is er ook gekeken naar de 

resultaten van de Niveaumeting die afgenomen is in 2018. De onderwerpen worden in de syllabi 

beschreven. Bijgaand treft u één van deze syllabi aan. U kunt de syllabus voor zelfstudie en als 

naslagmateriaal bij het afleggen van een toets gebruiken. 

Cursus of toets?  

Er kan aan de hercertificeringsverplichtingen worden voldaan door een cursus te volgen bij een door 

VastgoedCert/NRVT erkende opleider, of door zelfstudie of e-learning, gevolgd door een (flex)toets bij 

SVMNIVO. U bepaalt zelf naar welke studiemethode uw voorkeur uitgaat. Per onderdeel kan dat uiteraard 

variëren. Bij een examen mag de syllabus als 

naslagwerk worden meegenomen.  

De (flex-) toetsen kunnen tot en met januari 2020 

worden geboekt. Het afleggen van toetsen (ook 

van voorgaande jaren) op een later moment kan 

alleen in overleg met VastgoedCert/NRVT. 

Tot slot  

Deze syllabus is een samenvatting van diverse 

bronnen. Het zal dus niet altijd lezen als een 

doorlopend geheel. Er wordt bij ieder onderwerp beknopt aangestipt wat belangrijk is en wat tot de 

basiskennis zou moeten behoren. Hier en daar verdient het de aanbeveling om dieper op de leerstof in te 

gaan. Voor een goede voorbereiding op het examen is het nuttig ook bepaalde bronnen door te nemen. 

Ook kan er via uw account van SVMNIVO een proeftoets worden besteld. 

Met de grootst mogelijke zorg zijn deze syllabi samengesteld en gecontroleerd. We zijn de betrokken 

personen en de leden van de examencommissies veel dank verschuldigd. Als gevolg van actuele 

ontwikkelingen is het echter mogelijk dat de vermelde studiestof verouderd raakt of anderszins onjuist is. 

SVMNIVO aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.  

Veel succes! 

Nieuwegein, februari 2019,  

  
Marnix ten Voorde 

Directeur Examens 

 

Oefenen voor de 

actualiteitentoets? 

Bestel dan de proeftoets!  
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1.Transitie naar duurzaam  
 

 

 

 

In het eerste kwartaal van 2018 zijn huishoudens verantwoordelijk voor ruim 22% van de 

uitstoot van CO2 in Nederland.1 Op dit moment is aardgas uit Nederland de voornaamste 

energiebron voor de verwarming van woningen. Om de energievoorziening te verduurzamen zal 

de inzet van gas fors omlaag moeten.2 Het uiteindelijke doel is om in 2050 een volledig 

duurzame energievoorziening te hebben in Nederland. Om dit te bereiken neemt de 

Rijksoverheid maatregelen en maakt afspraken met andere partijen. In 2013 zijn afspraken over 

deze energietransitie vastgelegd in het Energieakkoord.3 Daarnaast is eind 2018 het concept 

Klimaatakkoord verschenen, waarin afspraken met verschillende sectoren staan over de manier 

waarop de doelen gehaald kunnen worden. 1 

Om de klimaatdoelen te behalen moeten bijna alle woningen in Nederland onderhanden 

genomen worden. De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het 

aardgasnet is per 1 juli 2018 vervallen. Het doel is om 75% van de totale nieuwbouw in de 

periode van 1 juli 2018 tot eind 2021 aardgasvrij te realiseren. Voor bestaande bouw geldt dat 

per wijk gekeken moet worden wat de beste oplossing is als woningen niet langer met de 

traditionele cv-ketel worden verwarmd. Bij dichte bebouwing en woningen van voor 1995 is 

een warmtenet de oplossing. Bij nieuwere woningen in een ruim opgezette wijk, kan all electric 

beter voldoen. En voor veel wijken geldt dat het aardgasnet tot na 2030 gewoon nog blijft 

liggen. 

Daarnaast is in het Energieakkoord vastgelegd dat nieuwbouwwoningen vanaf 2020 bijna 

energieneutraal (BENG) dienen te zijn. Het onderwerp BENG is in de hercertificering van 2018 

uitgebreid behandeld. 2 

Voor huurwoningen geldt dat alle huurwoningen van woningcorporaties vanaf 2020 gemiddeld 

energielabel B hebben. Van huurwoningen van particulieren heeft 80% in 2020 minimaal 

energielabel C.3 

1.1 Duurzaam bouwen 

Bij duurzaam bouwen gaat het niet alleen over een laag energieverbruik, maar ook over: 

• Het gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de 

gezondheid van bewoners en gebruikers; 

• Een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, 

schimmel en ophoping van schadelijke stoffen; 

• Prettige en leefbare woningen, gebouwen, wijken en steden; 

• Duurzaam slopen, om zo materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te gebruiken 

(hergebruik); 

                                        
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/20/hogere-co2-uitstoot-in-het-eerste-kwartaal-2018 
2 Sociaal-Economische Raad (2018). Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Den Haag: Sociaal-Economische Raad. 

3 Sociaal-Economische Raad (2013). Rapport Energieakkoord. Den Haag: Sociaal-Economische Raad. 

 

 De deelnemer benoemt de meest actuele ontwikkelingen en maatregelen op het gebied van 

duurzaamheid en energie.  

 De deelnemer beschrijft de gas-/energietransitie.  

De deelnemer licht de gevolgen van de gas-/energietransitie voor bestaande bouw en nieuwbouw 

toe.  

De deelnemer beschrijft de begrippen duurzaamheid en verduurzaming en past dit toe op vastgoed. 
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• Verantwoord watergebruik; 

• Voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen op raken.4 

 

In Nederland krijgt duurzaam bouwen steeds meer aandacht. Er worden steeds meer duurzame 

woningen en duurzame wijken gebouwd die in meer of mindere mate voldoen aan het principe 

van duurzaam bouwen. 5 Ook de ‘tiny house’ is in opkomst. Letterlijk betekent een tiny house 

niet meer dan een klein huis: het heeft een woonoppervlak van maximaal 50 m2. Een tiny house 

is meestal (grotendeels) zelfvoorzienend. Dat moet ook wel want deze woningen zijn meestal 

niet aangesloten op het aardgasnet, waterleidingen of het elektriciteitsnet. 8 

 

Bron: de Volkskrant 

 

 

1.2 Energiebesparende maatregelen 

Het doel van de energietransitie is goed geïsoleerde woningen, die met duurzame energie 

verwarmd worden en waarin schone elektriciteit gebruikt wordt. Om dit te bewerkstelligen 

kunnen de volgende energiebesparende maatregelen worden toegepast: 

  

                                        
4 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzaam-bouwen-en-verbouwen/duurzaam-bouwen 

 

De deelnemer benoemt verschillende bouwkundige en installatietechnische energiebesparende 

maatregelen en het effect daarvan op duurzaamheid. 
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Het doel van de energietransitie is goed geïsoleerdeoningen, die met duurzame energie verwarmd worden en waarin schone elektriciteit 



 8 

 

1.2.1 Energiebesparende maatregelen voor appartementen 

Bij appartementen is wonen zonder aardgas een verantwoordelijkheid van de VvE. De 

buitenkant van een appartementengebouw is gemeenschappelijk bezit. Als een 

appartementseigenaar de isolatie van een appartement wil verbeteren, is een besluit 

nodig van de VvE. Er mogen ook niet zomaar zonnepanelen, zonneboilers of buitenunits 

van warmtepompen op het dak worden gezet. Buitenom rookgaskanalen maken voor 

een pelletkachel mag ook niet zonder toestemming. Bepaalde zaken kan een 

appartementseigenaar wel zelfstandig ondernemen voor een energiezuinige en duurzame 

woning. Zo kan de eigenaar van een bovenwoning isolerend glas in kozijnen plaatsen, 

het dak isoleren en op het dak zonnepanelen, een zonneboiler en een buitenunit van een 

warmtepomp plaatsen. Wellicht is er een mogelijkheid voor een rookgaskanaal voor een 

pelletkachel. De eigenaar van een benedenwoning kan de vloer isoleren, isolerend glas in 

kozijnen plaatsen of een warmtepomp plaatsen. Een rookgaskanaal voor een pelletkachel 

zou buitenom kunnen, maar alleen als de eigenaar van de bovenwoning toestemming 

geeft. 6 

                                        
6 https://www.energiebesparendoejenu.nl/energie-besparen-met-je-vve/ 

* Maar met alleen warmtepompen redden we het niet in Nederland. Het is waarschijnlijk onmogelijk om 

genoeg duurzame stroom op te wekken om alle huizen elektrisch te verwarmen met warmtepompen. 

Bovendien zijn niet alle woningen zo goed te isoleren (en ventileren) dat ze geschikt zijn voor een volledige 

warmtepomp. Daarom zijn er alternatieven nodig voor de omschakeling naar wonen zonder aardgas. Een 

warmtenet is één van de mogelijkheden. Warmtenetten zijn niet nieuw, maar worden in Nederland nog 

niet veel toegepast. Zo’n 5% van alle woningen in Nederland is aangesloten op een warmtenet. Een deel 

van die warmtenetten gebruikt bovendien nog aardgas. Een warmtenet met een duurzame bron zorgt in de 

huidige omstandigheden naar schatting voor 50 tot 70% minder uitstoot van het broeikasgas CO2, 

vergeleken met iedereen een eigen cv-ketel op aardgas.1 
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Wat de invloed is van deze maatregelen op de CO2-besparing heeft Milieu Centraal in 

onderstaande afbeelding weergegeven. 7 

Daarnaast heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een praktische tool 

ontwikkeld voor experts zoals aannemers en makelaars, om te ontdekken wat het effect 

van energiebesparende maatregelen is. De Energiebesparingsverkenner geeft snel en 

makkelijk inzicht hoe energiekosten kunnen worden verlaagd, hoe energie kan worden 

bespaard en hoe comfort kan worden verbeterd. Het helpt experts om advies te geven 

aan woningeigenaren. Deze tool biedt inzicht in de mogelijkheden en illustreert de 

effecten van energiebesparende maatregelen op de energiekosten en de energetische 

kwaliteit van de woning(en). De gepresenteerde resultaten zijn gebaseerd op 

gestandaardiseerde uitgangspunten, zoals de mate van isolatie afhankelijk van bouwjaar 

en woningtype, type installaties en gemiddeld bewonersgedrag (qua stoken, warm 

tapwater gebruik). Omdat de grootte van de woning en het aantal bewoners van invloed 

zijn op het gas-/warmte- en elektriciteitsverbruik in de woning wordt de mogelijkheid 

geboden om deze – binnen bepaalde grenzen – aan te passen. Ook is het mogelijk om 

voor de energieprijzen en investeringsbedragen eigen projectwaarden in te vullen. 

De getoonde energielabels, Energie-Indexen of BENG-waardes worden altijd berekend 

aan de hand van de standaardwaarden, onafhankelijk van de ingevulde woninggrootte 

en het aantal personen. De overige uitgangspunten zullen– omdat ze gestandaardiseerd 

zijn – niet altijd precies overeenkomen met de werkelijke situatie. De resultaten van de 

verkenner zijn daarom uitdrukkelijk indicatief, maar geven wel een goed beeld van de 

mogelijkheden en de financiële effecten van energiebesparende maatregelen.8 

 

1.2.2 Energielabel  

Het energielabel voor woningen geeft aan hoe energiezuinig een woning is in vergelijking 

met andere woningen van hetzelfde type. Het energielabel voor woningen bestaat sinds 

2008 dankzij de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen. Het doel is consumenten 

stimuleren hun woning energiezuiniger te maken. Er zijn verschillende klassen, van 

energielabel A (zeer energiezuinig) tot en met energielabel G (zeer onzuinig). Het 

energielabel kan milieuvoordeel opleveren door woningeigenaren te stimuleren om 

bestaande woningen energiezuiniger te maken. Een lager energieverbruik zorgt voor 

minder CO2-uitstoot en spaart het milieu. 9 

Begin 2015 hebben alle woningeigenaren een voorlopig energielabel voor hun woning 

gekregen. Dit voorlopig energielabel geeft een eerste beeld van de energieprestatie van 

de woning. Hiervoor zijn openbare gegevens gebruikt, zoals bouwjaar, woningtype en 

woonoppervlakte. Tevens is gebruik gemaakt van de resultaten van het WoonOnderzoek 

uit 2006. Hiermee kan bepaald worden welke energiebesparende maatregelen gemiddeld 

per woningtype zijn doorgevoerd. Als de kenmerkwaarden niet kloppen, bijvoorbeeld 

omdat een eigenaar inmiddels energiebesparende maatregelen heeft getroffen, moet de 

                                        
7 https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatklappers/verbeter-je-huis/ 

8 https://energiebesparingsverkenner.rvo.nl/ 
9 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/persoonlijk-energieadvies/energielabel-woningen/ 

 

De deelnemer legt de maatregelen die kunnen leiden tot een beter energielabel uit. 
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woningeigenaar deze in de webapplicatie aanpassen en onderbouwing (bewijslast) 

aanleveren. Een erkend deskundige controleert de aangeleverde bewijzen en stelt het 

definitief energielabel vast.10 Bij de verkoop of verhuur van een woning is een definitief 

label nodig, anders krijgt de eigenaar een boete van maximaal € 405.11 Om te bepalen 

welk energielabel een woning krijgt, is een rekenmethode ontwikkeld, gebaseerd op NEN 

7120 en het Nader Voorschrift. In deze rekenmethodiek zijn standaard woningtypen en 

afmetingen opgenomen. Deze afmetingen zijn gebaseerd op de meest voorkomende 

situaties in Nederlandse woningen en geven een goede indruk van de Nederlandse 

woningen.  

Binnen de energielabelmethodiek wordt onderscheid gemaakt in woningtype (vrijstaand, 

rijwoning, et cetera), nader onderverdeeld in tien verschillende bouwjaarklassen. Aan 

deze bouwjaarklassen hangen belangrijke uitgangspunten voor het energielabel. Zo heeft 

een vooroorlogsewoning in de oorspronkelijke situatie een heel ander isolatieniveau dan 

een woning uit 1990. Maar ook de mate waarin het technisch mogelijk is om de woning 

na te isoleren, verschilt per bouwjaarperiode. Hier wordt in het energielabel rekening 

mee gehouden. Alleen voor de uitzonderlijke situatie waarin een woning ‘extreem 

geïsoleerd’ is, is de isolatiekwaliteit voor alle bouwjaarperioden gelijkgetrokken in het 

energielabel.  

Voor de verwarming van een woning zijn de meest voorkomende situaties in de 

methodiek opgenomen. Voor Cv-ketels wordt een onderscheid gemaakt tussen ketels 

die voor 1998 geplaatst zijn en ketels die in of na 1998 geplaatst zijn. De achterliggende 

gedachte hierbij is dat het installatiejaar van de ketel vaak makkelijker te achterhalen is 

dan het exacte type. Voor ketels die in of na 1998 geplaatst zijn, wordt een beter 

rendement aangehouden dan voor ketels die voor 1998 geplaatst zijn. Voor 

ventilatiesystemen geldt eveneens dat de meest voorkomende situaties (afhankelijk van 

                                        
10 https://www.rvo.nl/sites/default/files/Handleiding-erkend-deskundigen-energielabel-RVO.nl-versie-1.3-juni-2017.pdf 

Wanneer is een energielabel niet verplicht? 

Bij sommige woningen of bijzondere gebouwen is een energielabel niet verplicht. Een 

energielabel is niet nodig voor de volgende gebouwen: 

• beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of 

gemeentelijke monumentenverordening; 

• gebouwen voor religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën); 

• vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2; 

• (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen); 

• tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen); 

• recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een 

verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het verbruik bij permanent gebruik; 

• gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen (zoals schuren 

of garages). 

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woningen-en-

gebouwen/vraag-en-antwoord/wanneer-energielabel-niet-verplicht 
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het bouwjaar van de woning) in de methode opgenomen zijn. De aanwezigheid van 

zonneboilers (voor tapwater) en zonnepanelen (om elektriciteit mee te maken) is 

eveneens van invloed op het energielabel. Bij zonneboilers wordt in de methodiek 

gerekend met een standaard systeem dat voor tapwater gebruikt wordt. Bij 

zonnepanelen blijkt in de praktijk dat het aantal m2 per woning zeer sterk kan 

verschillen. Daarom moet voor de zonnepanelen aangegeven worden hoeveel m2 

aanwezig is. 

Het is dus niet het aantal maatregelen dat bepaalt wat het energielabel van de woning 

is. Het energielabel wordt bepaald door de bovenstaande maatregelen daadwerkelijk 

door te rekenen voor het betreffende woningtype. Hierdoor is het ook niet mogelijk om 

te zeggen met welke maatregelen de woning nu wel of geen een labelsprong maakt. Dat 

hangt af van de uitgangssituatie van de woning en de positie van de woning in de 

labelklasse.12 

In onderstaande afbeelding heeft Milieu Centraal weergegeven hoe een gangbare woning 

in zes stappen van label G naar label A gebracht kan worden. 11 



 
12 
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1.2.3 Effect energiebesparende maatregelen 

 

Naast dat energiebesparende maatregelen goed zijn voor het milieu, daalt ook de 

energierekening. Bijna de helft van de energierekening bestaat uit verwarmingskosten. 

Milieu Centraal heeft berekend hoeveel een eengezinswoning van gemiddelde omvang 

met drie bewoners met een HR-combiketel bespaard met energiebesparende 

maatregelen: 

• Isolatie van een schuin dak bij verwarmde zolder 

o Besparing: € 700 per jaar 

o Eenmalige kosten: € 5.200 

• Isolatie van spouwmuur 

o Besparing: € 600 per jaar 

o Eenmalige kosten: € 2.100 

• Tien zonnepanelen 

o Besparing: € 500 per jaar 

o Eenmalige kosten: € 4.400 

• Enkel glas vervangen door HR++ glas 

o Besparing: € 290 per jaar 

o Eenmalige kosten: € 3.500 

• Isolatie vloer begane grond 

o Besparing: € 220 per jaar 

o Eenmalige kosten: € 1.800 

• Warmtepomp bij de HR-ketel 

o Besparing: € 160 per jaar 

o Eenmalige kosten: € 4.000 

• Zonneboiler 

o Besparing: € 90 per jaar 

o Eenmalige kosten: € 3.00011 

 

Uiteraard hangt de werkelijke besparing af van het stookgedrag van de bewoners. Milieu 

Centraal heeft een online tool ontwikkeld, waarbij een woningeigenaar specifiek voor 

zijn/haar situatie een overzicht krijgt van de beste verbetermaatregelen voor de woning 

én de kosten die met deze maatregelen bespaard kunnen worden. De tool is te vinden 

op de website www.verbeterjehuis.nl.12  

 

 

                                        
11 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/ 

12 https://www.energielabel.nl/ 

De deelnemer benoemt verschillende bouwkundige en installatietechnische energiebesparende 

maatregelen en het effect daarvan op duurzaamheid. 

De deelnemer verklaart de invloed van energiebesparende maatregelen van een gebouw op de 

waarde van het vastgoed. 

 

  

  

 

http://www.verbeterjehuis.nl/


 

14 

 

Test met een aansteker of brander of u HR++ glas hebt (Bron: Milieu Centraal). 

 

Daarnaast leiden energiebesparende maatregelen tot een stijging van de waarde van een 

woning en een kortere verkooptijd. Uit een recent onderzoek is gebleken dat een beter 

energielabel leidt tot een gemiddeld 2% hogere verkoopprijs. Des te beter het 

energielabel, des te hoger het verschil in verkoopprijs.13 

 

1.3 Duurzaamheid in het Bouwbesluit 

 

 

 

Bij het verduurzamen van een woning krijgt men te maken met wetten en regels, 

waaronder het Bouwbesluit. Sinds 1 januari 2018 zijn de volgende nieuwe eisen 

toegevoegd op het gebied van duurzaam bouwen: 

1.3.1 Thermische Isolatie 

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de thermische isolatie van een te bouwen bouwwerk. 

Met het nieuwe artikel 5.3, in combinatie met de gewijzigde tabel 5.1 zijn de eisen voor 

thermische isolatie (warmteweerstand) aangescherpt.14 

De R-waarde, ook wel de Rd-waarde genoemd, geeft de warmteweerstand van 

materialen aan. Hoe hoger de R-waarde, hoe beter het materiaal isoleert. De Rc-waarde 

geeft de totale isolatiewaarde weer van een product of constructie(deel). De Rc-waarde 

is het totaal van de isolatiewaarden van de verschillende materialen waaruit de 

constructie is opgebouwd. Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter de thermische isolatie 

van een gebouw. De warmteweerstand wordt weergegeven als de warmtestroom (W) 

per m2 oppervlak bij 1 K temperatuurverschil.15 

                                        
13 http://www.calcasa.nl/media/default/pdf/calcasa_wox_2018k2.pdf 

14 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-

494.html?zoekcriteria=?zkt=Uitgebreid&pst=Staatsblad&vrt=grenswaarde&zkd=InDeGeheleText&dpr=Alle&spd=201

71220&epd=20171220&sdt=DatumUitgifte&orgt=ministerie&planId=&pnr=1&rpp=10&resultIndex=0&sorttype=1&

sortorder=4 
15 https://www.morgofolietechniek.com/kennisbank/duurzame-isolatie/isolatiewaarde 

 De deelnemer benoemt de recente duurzaamheidseisen in het Bouwbesluit. 
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Bouwbesluit artikel 5.3 Thermische isolatie 

1. Een verticale uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte 

of een badruimte, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten 

minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.* 

2. In afwijking van het eerste lid heeft de uitwendige scheidingsconstructie van een 

drijvend bouwwerk op een op 1 januari 2018 bestaande ligplaatslocatie een volgens NEN 

1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 3,5 m²•K/W. 

3. Een horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, 

een toiletruimte of een badruimte, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde 

warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.* 

4. In afwijking van het derde lid heeft de uitwendige scheidingsconstructie van een 

drijvend bouwwerk op een op 1 januari 2018 bestaande ligplaatslocatie een volgens NEN 

1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 4,5 m²•K/W. 

5. Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of 

een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende 

delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de 

warmteweerstand, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten 

minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.* 

6. Een uitwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een 

verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en de grond of het water, met inbegrip 

van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen 

van invloed zijn op de warmteweerstand, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde 

warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.* 

7. In afwijking van het eerste, tweede en zesde lid heeft de uitwendige 

scheidingsconstructie van het drijflichaam van een drijvend bouwwerk een volgens NEN 

1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 3,5 m²•K/W en bij een op 1 januari 

2018 bestaande ligplaatslocatie een warmteweerstand van ten minste 2,5 m²•K/W. 

8. Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, 

een toiletruimte of een badruimte, en een ruimte die niet wordt verwarmd of die wordt 

verwarmd voor uitsluitend een ander doel dan het verblijven van personen, heeft een 

volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven 

waarde.* 

9. Ramen, deuren en kozijnen in een in het eerste tot en met achtste lid bedoelde 

scheidingsconstructie hebben een volgens NEN 1068 bepaalde 

warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 2,2 W/m²•K. De gemiddelde 

warmtedoorgangscoëfficiënt van de ramen, deuren en kozijnen in de in het eerste tot en 

met achtste lid bedoelde scheidingsconstructies van een bouwwerk is, bepaald volgens 

een bij ministeriële regeling gegeven bepalingsmethode, ten hoogste 1,65 W/m²•K. 

10. Met ramen, deuren en kozijnen gelijk te stellen constructieonderdelen in een in het 

eerste tot en met achtste lid bedoelde scheidingsconstructie hebben een volgens NEN 

1068 bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 1,65 W/m²•K. 

11. Het eerste tot en met het achtste lid zijn niet van toepassing op een oppervlakte aan 

scheidingsconstructies, waarvan de getalwaarde niet groter is dan 2% van de 

gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie. 

Bron: Bouwbesluit 2012 
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Tabel 5.1 Bouwbesluit 

 

 

 

1.3.2 Grenswaarde Milieuprestatie Gebouw (MPG) 

Sinds 2013 geldt al een verplichting voor het maken van een milieuprestatieberekening, 

maar hieraan was nog geen grenswaarde als minimumeis gekoppeld. Vanaf 1 januari 

2018 gelden er minimumeisen voor de milieuprestatie van nieuwe woningen en nieuwe 

kantoren groter dan 100 m2. De MPG is een belangrijke maatstaaf voor de duurzaamheid 

van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. Om de 

milieuprestatie van gebouwen te bepalen, is er in Nederland één nationale 

bepalingsmethode van toepassing, de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en 

GWW-werken. De grenswaarde die is gesteld aan de MPG, dient bepaald te zijn volgens 

deze methode. Dit betekent dat bouwaanvragen die na 1 januari 2018 worden 

ingediend, voorzien moeten zijn van een milieuprestatieberekening waarvan de uitkomst 

ten hoogste 1 is. Dit is vastgelegd in artikel 5.9 van het Bouwbesluit. Met de introductie 

van deze grenswaarde is een volgende stap gezet om te komen tot een verduurzaming 

van de bouw.16 

De Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken bevat rekenregels 

voor het berekenen van de milieuprestatie van een compleet bouwwerk op basis van de 

                                        
16 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (2018). Invoering grenswaarde milieuprestaties per 1 januari 

2018. Den Haag: Rijksoverheid.  
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prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd. Kenmerken van het 

bouwwerk worden ingevuld, zoals afmetingen en levensduur, de gebruikte 

bouwproducten en in welke hoeveelheden. Deze bepalingsmethode is onlosmakelijk 

verbonden met de nationale milieudatabase, waarin de kenmerken van basismaterialen, 

processen en gebouwelementen opgenomen zijn. 

De nationale milieudatabase heeft van alle basismaterialen gegevens over de 

milieueffecten. Op basis van deze gegevens berekent de bepalingsmethode de 

specificaties en milieueffecten van gebouwelementen (opgebouwd uit basismaterialen) 

en van het gebouw of bouwwerk (opgebouwd uit de elementen). 

Het resultaat van de berekening is een milieuprofiel. Dat profiel bevat momenteel elf 

milieueffecten uitgedrukt in getalswaarden. Omdat een dergelijk milieuprofiel uit 11 

getallen bestaat en onduidelijk is wat de relatieve ernst ervan is, is het moeilijk te 

begrijpen en lastig om er keuzes op te baseren. Daarom vindt weging plaats: de 11 

getallen uit het milieuprofiel worden op één noemer gebracht en vervolgens opgeteld. In 

de bepalingsmethode is beschreven dat hiervoor de 1-puntscore (de schaduwprijs) wordt 

gebruikt. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik.17 

1.3.3 Gas 

Artikel 6.10 van het Bouwbesluit is per 1 juli 2018 afgestemd op de wijziging van artikel 

10 van de Gaswet. Artikel 10 van de Gaswet bevat de verplichting van de netbeheerder 

om zogenoemde kleinverbruikers of grootverbruikers van gas te voorzien van een 

aansluiting op het gastransportnet als zij daarom verzoeken. Een grootverbruiker is een 

verbruiker van gas met een aansluiting met een doorlaatwaarde groter dan 40 m3(n) per 

uur. Een kleinverbruiker is een verbruiker van gas met een aansluiting met een 

doorlaatwaarde van ten hoogste 40 m3(n) per uur. Met het oog op de transitie naar een 

CO2-arme energie- en warmtevoorziening is dit artikel gewijzigd en zijn er twee 

uitzonderingen op de plicht om zogenoemde kleinverbruikers aan te sluiten aan dit artikel 

toegevoegd : 

1. Er is een uitzondering op de aansluitplicht voor deze categorie verbruikers bij 

nieuwe bouwwerken, namelijk als het te bouwen bouwwerk in een gebied ligt dat 

door burgemeester en wethouders is aangewezen als gebied waar aansluiting op 

het gastransportnet om zwaarwegende redenen van algemeen belang toch 

noodzakelijk is.  

2. De netbeheerder mag niet meer in een aansluiting op het gastransportnet 

voorzien in gebieden waar een andere energie-infrastructuur aanwezig of gepland 

is, die in de verwachte warmtebehoefte kan voorzien, zoals een warmtenet. 

Dergelijke gebieden worden door burgemeester en wethouders aangewezen. 

In het Bouwbesluit staat echter de verplichting opgenomen voor de gebouweigenaar om 

aan te sluiten op een nabijgelegen gasnet indien er een gastoestel in het bouwwerk 

aanwezig is. Om te voorkomen dat het Bouwbesluit 2012 tot aansluiting op het 

gastransportnet verplicht, terwijl de Gaswet diezelfde aansluiting in het kader van de 

energietransitie juist tegen gaat, is ook het Bouwbesluit gewijzigd. Vanaf 1 juli 2018 is 

in het Bouwbesluit opgenomen dat de verplichting om aan te sluiten op een nabijgelegen 

                                        
17 SBR (2015). Bepaling van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken (MPG). 
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gasnet niet geldt in de gevallen dat de netbeheerder op grond van de Gaswet niet de 

taak heeft om aan te sluiten.18 

1.3.4 Asbestconcentratie 

Vanaf 1 januari 2018 is de grenswaarde van de maximaal toegestane concentratie 

asbest in binnenruimten flink verlaagd. Deze grenswaarde is nu gelijkgetrokken met de 

grenswaarden uit het Arbobesluit. Tot 31 december 2017 bedroeg de zogenaamde 

grenswaarde van asbest in binnenruimten 100.000 vezels/m³. Die grenswaarde kwam 

overeen met het zogenoemde maximaal toelaatbaar risico (mtr) uit een onderzoek van de 

Gezondheidsraad uit 2010. Vanaf 2018 mag de concentratie asbestvezels in voor 

mensen toegankelijke ruimten van een bestaand bouwwerk niet groter zijn dan 2.000 

vezels/m³, bepaald volgens NEN 2991. Deze grenswaarde is vastgesteld in artikel 7.19, 

lid 1 van het Bouwbesluit 2012. Aangesloten wordt dus bij de grenswaarden voor 

asbest uit het Arbobesluit.19 

1.3.5 Woonboten 

In 2014 oordeelde de Raad van State in een zaak over een gemeentelijke vergunning 

voor de verbouwing van een bestaande woonboot, dat deze moest worden aangemerkt 

als een bouwwerk in de zin van de Woningwet en Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo). Over de uitspraak van de Raad van State is veel ophef 

gekomen, omdat door de kwalificatie van een woonboot als bouwwerk er voor het bezit 

en de (ver)bouw van een woonboot ineens een omgevingsvergunning is vereist en 

woonboten ook aan de voor bouwwerken geldende bouwregelgeving, zoals het 

Bouwbesluit, dienen te voldoen. Daarnaast is ter verduidelijking van de juridische status 

van woonboten de ‘Wet verduidelijking voorschriften woonboten ’in werking getreden.20 

De technische eisen van het Bouwbesluit 2012 zijn alleen van toepassing op de 

categorie drijvende bouwwerken die na inwerkingtreding van deze de Wet verduidelijking 

voorschriften woonboten worden gebouwd, zoals nieuwe woonboten of watervilla’s. 

Omdat in de praktijk is gebleken dat de eisen van een aantal bouwvoorschriften niet 

altijd haalbaar zijn voor zulke drijvende bouwwerken, is het Bouwbesluit 2012 voor die 

bouwwerken op een aantal punten versoepeld. Bovendien zijn bepalingen over 

constructieve veiligheid opgenomen in de Regeling Bouwbesluit 2012. 21 

  

                                        
18 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/07/Factsheet-gasaansluitplicht-vanaf-1-juli-2018-02.pdf 
19 https://www.nen.nl/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Wijzigingen-Bouwbesluit-per-1-januari-2018.htm 

20 https://www.herschut.nl/nieuwe-regels-voor-woonboten/ 
21 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (2017). Informatieblad Drijvende bouwwerken. Den Haag: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.  
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2. Ethiek 

 
Ethiek houdt zich bezig met de kritische bezinning over het juiste handelen. Het is een 

filosofische studie naar diepgewortelde opvattingen en gedragsregels, de moraal. De 

ethiek tracht door nieuwe argumenten te ontwikkelen en deze te gebruiken in 

afwegingen, de moraal verder te ontwikkelen. Moraal is het zedelijk handelen zelf, de 

uitvoering van de ethiek door de mens en gerelateerd aan persoonlijk karakter en 

overtuiging van hem of haar over wat goed en kwaad is.  

Ethiek vormt binnen de makelaardij een actueel thema. De vastgoedsector wordt 

regelmatig geconfronteerd met fraude en schandalen. Dat was vroeger zo en is 

tegenwoordig niet minder. De slechte naam van de vastgoedsector beperkt zich niet tot 

Nederland. In vrijwel alle landen zijn voorbeelden te vinden van vastgoedfraude. 

Voorbeelden van hedendaagse fraudegevallen zijn terug te vinden in diverse publicaties, 

bijvoorbeeld over bouwfraude, beperkte transparantie van vastgoed cv’s en 

hypotheekfraude. Vastgoed wordt regelmatig gebruikt voor het witwassen van crimineel 

geld en de makelaar kan daar ongewild mee worden geconfronteerd. Met zaken zoals 

handelen met voorkennis, misbruik van omstandigheden, op verzoek de waarde te hoog 

bepalen, kan de makelaar in verleiding komen zijn eigen normen en waarden (deels) 

terzijde te stellen.  

Vastgoed heeft de belangstelling van de media en er wordt veel en gemakkelijk over 

gepubliceerd. In geval van fraude en schandalen leidt dit tot veel imagoschade voor de 

gehele vastgoedsector.22   Wanneer een makelaar geen integer gedrag vertoont, kan dat 

niet alleen de makelaar, maar ook de hele branche schaden.  Als de gehele branche het 

niet zo nauw neemt met ethiek, dan zal dat uiteindelijk effect hebben op de 

woningmarkt. Consumenten zullen twijfels krijgen en op zoek gaan naar een alternatief: 

huren of geen makelaar in de arm nemen. We kunnen het ook omdraaien: als alle 

makelaars zich integer opstellen, dan is dat gunstig voor de makelaar zelf, heel de 

branche en de woningmarkt. Een integere makelaar zal worden aanbevolen bij het 

netwerk van de klant, die zelf terugkomt en ook nieuwe klanten meeneemt.23 

2.1 Gedragscodes 

 

 

Ethiek krijgt binnen de makelaardij vorm door gedragscodes (richtlijnen/normen) om 

gedrag tegen te gaan dat ingaat tegen geschreven en ongeschreven normen en 

waarden. Gedragscodes weerspiegelen de normen en waarden waar makelaars zich aan 

dienen te houden. Onderwerpen die onder andere in een gedragscode naar voren kunnen 

komen zijn: 

• Regels en wetten 

Denk hierbij aan overtreding van wet- en regelgeving op het gebied van 

bijvoorbeeld milieu, veiligheid, Arbowet en valsheid in geschrifte. 

                                        
22 VastgoedCert - Syllabus Hercertificering 2014 - Werkkamer Wonen 

23 Ten Have, G. (2014). Ethiek en Vastgoed. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 

De deelnemer benoemt het belang van gedragscodes binnen de makelaardij.  
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• Geld 

Hieronder vallen corruptie, fraude, zwart geld, steekpenningen en verduistering. 

• Informatie 

Niet zozeer de informatie zelf, maar het achterhouden ervan of het manipuleren 

van informatie speelt hierbij een rol. Daarmee samenhangende onderwerpen zijn 

belangenverstrengeling, handelen met voorkennis, onafhankelijkheid en 

transparantie. 

• Omgang 

Hier valt te denken aan de omgang tussen medewerkers onderling (zoals 

machtsmisbruik, discriminatie, intercollegiaal gedrag) en de omgang met 

bedrijfsmiddelen (zoals leaseauto, telefoongebruik) in relatie tot de organisatie 

zelf.24 

Gedragscodes kunnen gedragingen die tot de plicht van de makelaar horen 

concretiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Redenen opstellen gedragscodes 

De aanleidingen voor gedragscodes lopen sterk uiteen. Er zijn interne en externe redenen 

waarom organisaties tot een gedragscode komen. De belangrijkste reden is vaak dat de 

stakeholders en de maatschappij steeds kritischer worden ten aanzien van het ethisch 

gedrag van de organisatie. Maar ook andere externe en interne redenen worden dikwijls 

aangevoerd.  

Externe redenen voor het opstellen van een gedragscode zijn: 

• Secularisering 

Vroeger werden normen en waarden door godsdienst bepaald en gestuurd. 

Tegenwoordig kiest de moderne westerse mens voor secularisering en wil steeds 

minder deel uitmaken van levensbeschouwelijke groepen. Massamedia nemen de 

rol op zich om opiniërend te zijn. Om ervoor te zorgen dat de waarden en normen 

die een bedrijf wil uitstralen onderdeel van de bedrijfsvoering uitmaken zijn 

gedragscodes belangrijk. 

• Sociale controle 

                                        
24 Ten Have, G. (2014). Ethiek en Vastgoed. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 

Gedragingen die volgens de Gedragscode Makelaardij onder de zorgplicht vallen 

• Een makelaar moet altijd het beste resultaat bereiken voor zijn cliënt 

(binnen de beperkingen van de markt en ethische codes); 

• Een makelaar mag zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt geen 

vertrouwelijke informatie van hem verspreiden; 

• Een makelaar mag zonder toestemming van de cliënt geen ondermakelaar 

inschakelen; 

• Een makelaar dient aan alle medewerkers van het kantoor de juiste 

training te geven; 

• Een makelaar mag geen opdracht aannemen die gezien zijn ervaring te 

hoog gegrepen is.1 
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De moderne samenleving bestaat uit individuen die hun eigen belang voorop 

stellen. Mensen letten minder op elkaar, de sociale controle is een stuk 

afgenomen en mensen zijn meer op zichzelf teruggeworpen. Gedragscodes 

vervangen de sociale controle door de normen en waarden van een bedrijf, 

branche of organisatie. 

• Globalisering 

Productieprocessen vinden niet langer alleen in het eigen land plaats, maar 

worden over de hele wereld verspreid. Het gevolg is dat een bedrijf personeel 

aanneemt met verschillende culturele achtergronden. Het dilemma is of bedrijven 

moeten blijven staan voor eigen standaarden of zich moeten conformeren aan 

lokale normen en gebruiken. Een voorbeeld is de kledingindustrie, waar sprake is 

van kinderarbeid, lage lonen en gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Dergelijke 

zaken stroken niet met onze uitgangspunten en kunnen daardoor veel weerstand 

oproepen. Door gedagscodes toe te passen kunnen bedrijven hun 

verantwoordelijkheid nemen. 

• Terugtredende overheid 

De overheid trad de afgelopen tijd steeds verder terug. Voorheen had de overheid 

vooral een zorgzame rol, maar die gaat langzamerhand over in een 

voorwaardenscheppende rol. 

De overheid heeft het takenpakket van de Nederlandse Meldingsautoriteit (NMa) 

bijvoorbeeld verder uitgebreid en de persoonlijke aanspreekbaarheid van 

bestuurders is toegenomen. Taken van de overheid worden verder afgevlakt en 

organisaties moeten daardoor steeds vaker zelf stappen ondernemen. De 

gedragscodes omschrijven de visie van een organisatie met betrekking tot 

genoemde verantwoordelijkheid en betrokkenheid. 

• Kritische media 

Missstanden worden door de media kritisch en onafhankelijk aan de kaak gesteld. 

Hoewel er meestal sprake is van incidenten, worden malversaties meestal breed 

uitgemeten in de media. Daardoor worden organisaties maatschappelijk 

veroordeeld voordat een rechter zich erover heeft kunnen uitspreken. Het gevolg 

is een grote imagoschade. 

Naast voornoemde externe redenen zijn er ook een aantal interne redenen voor het 

opstellen van gedragscodes: 

• Arbeidsmobiliteit 

Tegenwoordig wisselt een medewerker eenvoudig van baan. De gebondenheid 

aan werkgever, beroep of regio is minder sterk dan vroeger. Daarmee verdwijnt 

de ervaring van wat binnen een organisatie als goed en kwaad wordt 

beschouwd. Dat geeft noodzaak voor het opstellen van een gemeenschappelijk 

referentiekader met een aantal basisprincipes. In een gedragscode kan een 

dergelijk referentiekader worden vastgelegd. 

• Decentralisatie 

Er vindt een sterke decentralisatie van organisaties plaats, ook in de makelaardij, 

denk maar aan de franchise formules die in deze branche zijn ontstaan. Daarmee 

ontstaat er meer autonomie voor de vestigingsmedewerkers en impliciet ook 

minder controle van ‘bovenaf’. Een gedragscode zorgt voor de onderlinge 

samenhang bij decentralisatie. 
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• Bedrijfsrisico’s nemen toe 

De complexiteit van bedrijfsprocessen wordt steeds groter. Daardoor is er steeds 

minder goed zichtbaar wat er binnen een proces allemaal gebeurt. De 

stakeholders in het bedrijfsproces worden gedwongen tot meer overzichtelijk 

ethisch gedrag. 

• Interne malversaties 

Misbruik van vertrouwelijke informatie, schadelijke nevenactiviteiten, diefstal, 

misbruik van bedrijfsmiddelen, et cetera, moeten zo veel mogelijk worden 

voorkomen. Een gedragscode kan hierbij sturend werken. 

• Eisen van stakeholders 

De kritische bijdragen van aandeelhouders, beleggers en consumenten zijn steeds 

belangrijker geworden. Ethische en maatschappelijke overwegingen spelen een 

rol van betekenis. De stakeholders dwingen de organisatie werk te maken van de 

eigen integriteit en visie. Een gedragscode geeft stakeholders de mogelijkheid de 

werkwijze van de organisatie te toetsen.25 

 

2.1.2 Voor- en nadelen van een gedragscode 

Als een gedragscode voldoet aan de maximale voorwaarden zijn er verschillende 

voordelen te noemen: 

• Houvast en eenduidigheid 

De medewerkers weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. 

Daarnaast weten ze dat hun onderneming voldoet aan vooraf bepaalde ethische 

eisen en ze kunnen de onderneming daarop aanspreken. Een gedragscode biedt 

duidelijkheid aan de buitenwacht. Een medewerker kan in bepaalde gevallen 

verwijzen naar de gedragscode, zodat hij zich niet hoeft te verdedigen. Regels 

maken eenduidig optreden mogelijk, want ze gelden voor iedereen binnen de 

organisatie.  

• Besluitvormingsproces 

Omdat een organisatie over gedragscodes beschikt, hoeft zij haar besluitvorming 

alleen maar te toetsen aan die codes. De organisatie hoeft niet voor iedere 

situatie opnieuw te bepalen welke handeling gepast is en welke niet. 

• Buitenwereld 

De organisatie kan zich beter verdedigen naar de buitenwereld als er zich 

bepaalde ontoelaatbare handelingen hebben voorgedaan. De organisatie kan in 

een dergelijk geval aan de buitenwacht laten zien wat zij toelaatbaar vindt en wat 

niet en dat de organisatie de intentie heeft om ethisch verantwoord te handelen. 

• Imago 

In sommige gevallen wordt de gedragscode aangegrepen om te komen tot een 

imagoverbetering. 

De gedragscode kan dus goed werk doen. Maar er zijn ook nadelen aan verbonden, 

zoals: 

• Regels 

Een regel motiveert niet iedereen om deze na te komen. Vaak blijkt dat regels 

zonder sancties niet werken. Een gedragscode zonder sancties of een 

                                        
25 Ten Have, G. (2014). Ethiek en Vastgoed. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 
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beschrijving van de wijze waarop de codes worden gehandhaafd is misschien nog 

wel schadelijker dan het helemaal ontbreken van een gedragscode. 

• Top-down 

Vaak worden de gedragsregels van bovenaf opgelegd, waardoor de werknemers 

niet meer zelf hoeven na te denken. Door de top-downbenadering zijn de 

gedragscodes regels van de bestuurders geworden en niet van degenen die ze 

moete naleven (de intrinsieke motivatie ontbreekt).  

• Doorleefd 

De maatschappij is aan verandering onderhevig en de situaties waarop de regels 

slaan zijn niet altijd voorhanden. 

• Tegenstrijdig 

Soms zal blijken dat gedragscodes onderling tegenstrijdig zijn. Bijvoorbeeld het 

beroepsgeheim dat in strijd is met de klokkenluidersregeling. 

• Vaag of onvolledig 

Aan vage gedragscodes heb je weinig en ze zijn moeilijk af te dwingen. 

Gedragscodes zijn soms onvolledig. Dat kan ook haast niet anders, want de 

maatschappij verandert en de gedragscodes moeten daarom ook regelmatig 

worden aangepast. Ook beperken sommige gedragscodes zich tot een beperkt 

aantal misstanden. 

• Omvangrijk 

Een gedragscode die alles gedetailleerd wil regelen schiet zijn doel voorbij. Het 

overzicht is dan weg en de code wordt niet meer serieus genomen.  

• Onbekend. 

Gedragscodes moeten bekend zijn bij degene die ze moeten naleven. Het komt 

nogal eens voor dat de gedragscode onbekend is. 

• Eigen belang 

Het is lang niet altijd in het belang van de organisatie om strikte regels te 

formuleren, ze beperken immers de bewegingsvrijheid.26 

2.1.3 Casuïstiek gedragscodes toepassen 

 

 

 

Hieronder staan enkele casussen. Beantwoord de vragen door de Gedragscode 

Makelaardij toe te passen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
26 Ten Have, G. (2014). Ethiek en Vastgoed. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 

De deelnemer past gedragscodes toe bij ethische knelpunten in de makelaardij. 

 

De Gedragscode Makelaardij: 

1. Op een eerlijke, eerzame, doorzichtige en professionele manier handelen. 

2. Het werk met gepaste vaardigheid, zorg en ijver uitvoeren en ervoor zorgen 

dat medewerkers de noodzakelijke kennis en vaardigheden hebben om hun 

taken uit te voeren. 

3. Proberen belangenconflicten te vermijden en, mochten deze zich toch 

voordoen, deze openlijk, eerlijk en onmiddellijk afhandelen.  

4. Niet oneerlijk discrimineren bij transacties. 5 
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Casus 1 

U wordt als makelaar ingeschakeld om een huis te verkopen. De verkoper vertelt u dat 

er geen opvallende gebreken zijn. De reden dat de verkoper wil verhuizen is omdat zijn 

buurman ‘s nachts extreme overlast veroorzaakt. Het is dus, ondanks dat het huis goed 

is, een nare plek om te wonen.  

Even later bent u met een potentiële koper in het huis en die vraagt u: zijn er nog 

opvallendheden aan het huis? Wat antwoordt u? 

Casus 2 

U werkt als zelfstandig makelaar. Eén van uw grootste klanten, een woningcorporatie, 

heeft een aantal studentenwoningen in Groningen. Op een dag wordt u door de manager 

van deze corporatie benaderd om één van zijn panden te waarderen. Als u uw werk naar 

alle tevredenheid uitvoert, zult u een flinke bonus krijgen. Terwijl u de bevindingen 

presenteert, krijgt u sterk de indruk dat het niet uw expertise is die de manager wil. Hij 

lijkt alleen bevestiging te willen dat het pand in goede staat verkeert. Zelf hebt u gezien 

dat de buitenmuren én het dak sterk verouderd zijn, maar de manager wil hier niet naar 

luisteren. Na afloop van het gesprek voelt u aan dat er niet van u verwacht wordt dat u 

de concrete bevindingen in het rapport presenteert, maar gewoon opschrijft dat het 

pand in goede staat is. Hoe gaat u hiermee om? Geeft u de manager gelijk of houdt u 

vast aan uw eigen standpunt?  

Casus 3 

U verkoopt een appartement met een betonvloer. De verkoopster geeft aan dat het voor 

de onderburen behoorlijk hinderlijk kan zijn als je met hakken op het laminaat loopt. De 

verkoopster geeft aan dit niet aan potentiële kopers te vertellen, omdat dit gebruikelijk is 

bij betonvloeren.  Gaat u de kijkers wel of niet informeren? 

Voorbeeld van een uitspraak “Makelaar wist dat de verkoper niet naar waarheid heeft verklaard 

over de staat van de woning. Makelaar had consument moeten wijzen op de mogelijke 

gevolgen daarvan”.  

Standpunt van de verkoper:  De makelaar had moeten constateren dat er sprake was van een 

verzakking van de keuken en had daarvan melding moeten maken. Wij zijn er door de makelaar 

ten onrechte niet op gewezen alles te melden wat zich heeft voorgedaan in bouwkundig 

opzicht. De makelaar had in 1992 bemiddeld bij de aankoop door ons. Dat was ook de reden 

dezelfde makelaar bij de verkoop in te schakelen nu deze immers bekend was met de woning. 

Aan de koper hebben wij € 10.000 betaald vanwege de geconstateerde gebreken. 

Standpunt makelaar: De bedoeling van de vragenlijst was duidelijk vermeld: gewezen wordt op 

de verplichting juiste informatie te verstrekken over de staat van de woning. De makelaar 

mocht erop vertrouwen dat de verkoper, mede gezien diens hoge opleiding, het belang 

onderkende. Daarnaast geldt dat de verkoper ten tijde van de aankoop in 1996 zelf een 

voorbehoud heeft gemaakt terzake van de aanbouw. De ontbindende voorwaarde terzake is 

indertijd later vervallen. De verzakking leidt nog niet tot non-conformiteit zodat ten onrechte 

aan de kopers is betaald. Tenslotte geldt dat er geen schade is geleden. Zouden de kopers tijdig 

zijn geïnformeerd dan was er geen transactie tot het bedrag van de koopsom tot stand 

gekomen. 

Beslissing: De commissie verklaart de klacht gegrond. De makelaar is aan de verkoper een 

bedrag van € 5.000 verschuldigd, te betalen binnen een maand na verzending van dit bindend 

advies. 

Bron: https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten 
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2.2 Ethische makelaarsdilemma’s 

 

 

Waarden en normen zijn niet altijd eenduidig, waardoor ze in verschillende situaties door 

verschillende professionals verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Hierdoor kan een 

ethisch dilemma ontstaan. In een dergelijke situatie is sprake van verschillende belangen 

en/of waarden, waarbij meerdere keuzes en acties mogelijk zijn: er is niet maar één 

oplossing. Iedere professional, dus ook de makelaar, heeft te maken met dilemma’s.  

Iedere makelaar kent voorbeelden uit de eigen praktijk waarbij het eigenbelang in beeld 

komt en een beslissing moet worden genomen over het eigen handelen in die gevallen. 

Vaak is een financiële component een reden voor minder ethisch handelen. De makelaar 

dient zich hiervan bewust te zijn, niet alleen voor zichzelf met betrekking tot een juiste 

uitoefening van zijn vak, maar ook naar opdrachtgevers en niet-opdrachtgevende 

consumenten met betrekking tot de wens om op correcte en verantwoorde wijze zaken 

te doen.2 

Wanneer er ethische dilemma’s in het spel zijn is het van belang het proces van 

besluitvorming en de verantwoording voor het morele oordeel zodanig vast te leggen dat 

achteraf het proces kan worden gecontroleerd en het morele oordeel duidelijk vast ligt. 

Immers, op het moment dat er problemen rijzen met betrekking tot de uitvoering van de 

werkzaamheden wordt het moreel oordeel meegenomen in de procedure om de 

problemen op te lossen.  

Er kan pas een moreel oordeel gevormd worden over een ethisch dilemma als er 

intervisie wordt gedaan op het dilemma dat aan de orde is. Voormalig hoogleraar 

Bedrijfsethiek Henk van Luijk ontwikkelde een 7-stappenplan om het proces van 

intervisie te doorlopen.27 

                                        
27 SVMNIVO (2017). Syllabus Wonen. Nieuwegein. 

 

De deelnemer herkent specifieke ethische makelaarsdilemma’s. 

De deelnemer toont aan om te gaan met specifieke ethische makelaarsdilemma’s. 
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Hieronder staan de zeven vragen weergegeven: 

 

Door middel van het doorlopen van bovenstaand stappenplan wordt op eenvoudige wijze 

structuur in het denkproces aangebracht. Hierdoor komt snel en helder het eigen morele 

oordeel tot stand. Dit morele oordeel is weer de basis voor het ethisch verantwoord 

handelen.28 

                                        
28 Ten Have, G. (2014). Ethiek en Vastgoed. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 

Stap 1

•Wat is de morele vraag, met andere woorden: voor welke beslissing sta ik?
Er dient een werkelijke vraag te worden geformuleerd die beantwoordbaar moet zijn voor 
de casus. De vraag heeft betrekking op personen en situaties in de casus en kenmerkt zich 
door termen als moeten, mogen, verplicht zijn, behoren.

Stap 2

•Wie zijn de betrokkenen?
Welke personen in de casus hebben bepaalde rechten, plichten of belangen? Wanneer het 
om meerdere betrokkenen gaat is het slim om per persoon de reden van morele 
betrokkenheid weer te geven.

Stap 3

•Wie neemt de beslissing? 
In feite is de beslissingnemer degene die de morele vraag stelt. Tijdens de bespreking is het 
van belang de focus te houden op de morele vraag.

Stap 4

•Welke informatie heb ik nodig? 
Het moet gaan om feitelijke informatie. Daarnaast is het van belang om vast te stellen wat er 
allemaal niet bekend is  aan feitelijke informatie, dat geeft aan wat er in de casus allemaal 
onduidelijk en onbekend is.

Stap 5

•Wat zijn de argumenten? 
De argumenten voor of tegen de morele vraag moeten worden geïnventariseerd om zo goed 
mogelijk alle voors en tegens in beeld te krijgen. Dit maakt een beredeneerde keuze 
mogelijk. Werk dit niet uit met losse woorden, maar plaats ze bij voorkeur in een context.

Stap 6

•Wat is mijn conclusie? 
Bij de conclusie wordt aangegeven welke argumenten voor en tegen het zwaarst wegen. Het 
antwoord is een antwoord op de morele vraag. Met deze conclusie is het mogelijk om op 
(ethisch) verantwoorde wijze te handelen.

Stap 7

•Hoe voel ik me bij de genomen beslissing? 
Door jezelf af te vragen hoe je je voelt bij de genomen beslissing maak je de beslissing eigen 
en  betrek je die beslissing in je handelen.
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2.2.1 Casuïstiek binnen de vastgoedsector 

Binnen de vastgoedsector komen veelvuldig dilemma’s voor die op morele vraagstukken 

betrekking hebben. Hieronder staat een aantal casussen weergegeven. Bij elke casus 

kan het zevenstappenplan doorlopen worden om tot een goed oordeel te komen. 

Hieronder worden drie casussen beschreven en aansluitend worden één of meerdere 

dilemma’s geschetst. Stel bij deze casussen steeds bovengenoemde zeven vragen. 

Casus 1 

U voert een intakegesprek met een jonge man die opzoek is naar zijn eerste eigen 

woning. Natuurlijk wilt u de jonge man begeleiden bij de aankoop van zijn eerste woning 

en u vraagt hem naar zijn woonwensen. Tijdens het gesprek wordt u gebeld door een 

collega, maar u neemt de telefoon uit respect voor de jonge man niet op. Uw collega 

kunt u immers later wel spreken. Even later wordt u weer gebeld. Deze keer niet door 

een collega, maar door een klant die op het punt staat zijn villa te verkopen. Wanneer de 

klant daadwerkelijk zijn villa zal verkopen via uw makelaarskantoor, krijgt u een flink 

bedrag aan courtage. Als hij zal opnemen dan overtuigt dat niet van oprechte interesse, 

want het gesprek met deze verkopende klant zal niet in enkele minuten zijn afgerond. 

Echter, een flink bedrag middels courtage is ook niet onaantrekkelijk.  

Casus 2 

Een jong stel is vorige week uw makelaarskantoor binnengelopen en wil graag samen 

een huis kopen uit uw bestand. Het stel wil het liefst vandaag nog een huis kopen en 

staat op het punt om een impulsieve, gehaaste en onverstandige aankoop te doen. 

Natuurlijk is het voor u als makelaar verleidelijk om het huis te verkopen, maar ergens 

voelt het toch niet helemaal goed. Hoe handelt u in deze situatie?  

Casus 3 

Een vrouw belt u op en wil graag een afspraak maken om een woning in de verkoop te 

laten nemen. Samen met haar man komt zij de volgende dag naar uw makelaarskantoor 

en vraagt naar de mogelijkheden om hun woning te laten verkopen door uw 

makelaarskantoor. U voert het intakegesprek en na afloop van het gesprek voert u een 

onderzoek uit naar de betreffende woning. Tijdens dit onderzoek blijkt dat de woning in 

kort tijdsbestek al meerdere keren is aangekocht en verkocht waarbij er sprake was van 

onverklaarbare waarde sprongen. U doet verder onderzoek en het blijkt dat er mogelijk 

criminele activiteiten gebonden zijn aan deze opdracht tot verkoop. Hoe handelt u in 

deze situatie?29 

 

2.3 Conflicterende belangen 

 

 

 

 

Er is sprake van een belangenconflict wanneer een makelaar voor (een) cliënt(en) 

handelt die concurrerende belangen hebben of waar de persoonlijke belangen van een 

                                        
29 SVMNIVO (2018). Handleiding SVMNIVO Praktijktoets Makelaar Wonen onderdeel Kwalificerend portfolio. Nieuwegein. 

De deelnemer herkent mogelijke belangenconflicten. 

De deelnemer past zijn professionele verantwoordelijkheid bij belangenconflicten en ethische 

makelaarsdilemma’s toe. 

De deelnemer toont aan om te gaan met weerstanden en tegenstrijdige belangen binnen de 

makelaardij. 

 

 



 29 

makelaar strijdig zijn met die van hun cliënt(en). Een makelaar dient alles in het werk te 

stellen om ieder belangenconflict te vermijden dat tegen het belang van een (ver)koper 

voor wie de makelaar handelt in zou kunnen gaan. Belangenconflicten moeten worden 

vermeden, maar mocht dit niet mogelijk zijn, dan dienen activiteiten voor alle betrokken 

cliënten opgeschort te worden. Alvorens een opdracht van een cliënt aan te nemen, 

dient gecontroleerd te worden dat er geen sprake is van een belangenconflict.30 De wet 

bepaalt dat de makelaar voor beide bij een transactie betrokken partijen, bijvoorbeeld 

een verkoper en een koper dan wel een verhuurder en een huurder, kan optreden indien 

strijd tussen de belangen van beide opdrachtgevers is uitgesloten. 

De wetgever heeft hierop ingespeeld door in de wet op te nemen dat het voor een 

makelaar verboden is om twee heren te dienen (artikel 7:417 BW) of zich schuldig te 

maken aan andere vormen van belangenverstrengeling (artikel 7:418 BW).   

 

 

 

 

 

                                        
30 RICS (2011). Gedragscode en professionele richtlijnen voor vastgoedmakelaars. Londen. 



 30 

In geval het verlenen van een dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang 

van een andere opdrachtgever, treedt een makelaar slechts in het belang van één van 

die opdrachtgevers op. De makelaar heeft geen direct of indirect belang bij onroerend 

goed, tenzij dit dient tot huisvesting of belegging. De makelaar handelt dan ook noch 

direct noch indirect in onroerend goed en onthoudt zich van risicodragende 

projectontwikkeling. Hij voorkomt dat hij betrokken raakt in een verstrengeling van 

belangen. 

Indien de makelaar zich schuldig maakt aan het optreden voor twee verschillende 

partijen waarvan de belangen tegenover gesteld zijn of er sprake is van een andere 

ongewenste vorm van belangenverstrengeling, heeft de wetgever bepaald dat in zo’n 

situatie de makelaar zijn volledige courtage verliest. Op deze manier heeft de wetgever 

ervoor gezorgd dat er een prikkel is ingebouwd voor de makelaar om uitsluitend de 

belangen te dienen van zijn opdrachtgever en niet de belangen van derden.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
31 https://avvr.nl/kan-een-makelaar-twee-heren-dienen-vervolg/ 

Oefenvraag 

Een makelaar handelt voor meerdere klanten tegelijk. 

Wanneer is er sprake van een belangenconflict? 

a. Indien de verschillende kopers concurrerende belangen hebben. 

b. Indien de kopers verschillende panden zoeken, waarbij geen raakvlakken zijn. 

c. Indien de verschillende kopers elkaar kennen. 

Feedback 

Het juiste antwoord is antwoord a. Er is sprake van een belangenconflict indien een 

makelaar handelt voor meerdere klanten die concurrerende belangen hebben. Er is geen 

sprake van een belangenconflict indien een makelaar handelt voor een aantal kopers 

tegelijk die verschillende panden zoeken, waarbij geen raakvlakken zijn. Ook hoeft er 

geen sprake te zijn van een belangenconflict indien de verschillende kopers elkaar 

kennen. 
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3. Maken en presenteren van verkoopplan 
 

 

 

 

 

 

Een makelaar maakt een verkoopplan om zijn klant inzage te geven in de wijze waarop 

een woning in de markt gezet wordt. Op deze manier brengt de makelaar in beeld wat 

hij voor de klant kan betekenen en welke mogelijkheden er zijn om de woning te 

verkopen. De klant kan op basis van de informatie van de makelaar beslissen of de 

makelaar dé geschikte partij is om de woning te verkopen. 

 

Een verkoopplan helpt de makelaar met de verkoop. In dit plan geeft de makelaar aan 

welke verkoopkeuzes er gemaakt zijn en hoe hij deze moet uitvoeren om de doelstelling 

(de verkoop van de woning) te kunnen behalen. Het is van belang dat een makelaar 

gestructureerd werkt, zodat achteraf gecontroleerd kan worden of de 

verkoopdoelstellingen zijn behaald. Door het uitwerken van een verkoopplan heeft de 

makelaar immers vastgelegd hoe hij te werk is gegaan en welke keuzes er gemaakt zijn. 

Deze keuzes kunnen strategisch (hoe de makelaar het doel denkt te bereiken), tactisch 

(welke middelen hiervoor nodig zijn) of operationeel (hoe de uitvoering zal plaatsvinden) 

zijn.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
32 http://www.arbeidscontract-maken.nl/artikelen/471-Verkoopplan-Hoe-maakt-u-een-Verkoopplan-/ 

Voorbeelden van drie soorten keuzes 

 

Strategische keuze 

Persoonlijk contact met de verkopend makelaar om meer betrokkenheid bij de klant te creëren, zodat 

het makelaarskantoor een hogere klantenbeoordeling krijgt.  

 

Tactische keuze 

De inzet van smartphones, tablets en computers om persoonlijker contact met de klanten te creëren.  

 

Operationele keuze 

Alle makelaars ontvangen een telefoon en tablet met internettoegang. Klanten worden gekoppeld aan 

één makelaar. De smartphone, tablet en computer zijn met elkaar verbonden via de cloud. Op deze 

manier hebben de makelaars altijd toegang tot de gegevens van de klanten en zijn de makelaar altijd 

beschikbaar. 

De deelnemer brengt de behoeften en wensen van een klant in kaart.  

De deelnemer geeft een onderbouwde mening over zijn/haar keuzes binnen het verkoopplan.  

De deelnemer brengt in kaart welke informatie van belang is om te komen tot een adequate 

verkoop van een onroerende zaak. 

De deelnemer stelt een goed onderbouwde programma van eisen, prijsbepaling en 

marketingplan op. 
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3.1 Onderdelen van een verkoopplan 

Hoewel er geen standaard format voor een verkoopplan is, wordt geadviseerd om de 

volgende onderdelen op te nemen: 

 

• unique selling points/voordelen van de woning; 

• doelgroepbepaling; 

• verkoopstrategie; 

• verkoopactiviteiten; 

• vraagprijs/opbrengstwaarde; 

• informatie over het makelaarskantoor; 

• informatie over de dienstverlening; 

• courtage. 

 

Unique selling points (USP’s) beschrijven de unieke eigenschappen van een woning, 

waarmee een woning zich onderscheidt van andere woningen. Als onderstaande vijf33 

vragen met ja te beantwoorden zijn dan is er sprake van een USP. 

 

1. Heeft de klant voordeel van de USP? 

2. Is dit aanzienlijk verschillend van wat door anderen wordt aangeboden? 

3. Zal de klant daadwerkelijk geloven in de USP? 

4. Heeft de klant daadwerkelijk voordeel van de USP?  

5. Zal de USP de klant motiveren om de aankoop te doen? 

 

Als de eigenschap geen USP is, dan is dit te beschouwen als een voordeel. Het 

benoemen van de voordelen is vaak nog belangrijker dan het benoemen van de USP’s, 

omdat de voordelen van een woning vaak direct in het voordeel van de koper zijn34. 

Door USP’s en voordelen van de woning op te nemen in het verkoopplan brengt de 

makelaar in kaart waarom de woning aantrekkelijk is voor potentiële kopers. 

Een doelgroepbepaling kan ook onderdeel zijn van een verkoopplan. Op basis van de 

kenmerken, de USP’s, voordelen en ligging van de woning kan een doelgroep bepaald 

worden. Met een doelgroepbepaling kan een makelaar inschatten of er veel vraag is naar 

een dergelijke woning in deze omgeving en kan de makelaar bepalen hoe de woning 

gepresenteerd moet worden35.   

In onderstaand voorbeeld zijn de overige onderdelen van het verkoopplan uitgewerkt. 

Welke onderdelen vindt u er in terug? 

 

 

 

                                        
33 Stone, P. (2001).  Make Marketing Work for You: Boost Your Profits with Proven Marketing Techniques. Oxford: How 

To Books. 
34 Buis, E. (2005). Commercieel en creatief schrijven. Zaltbommel: Schouten en Nelissen 
35 https://www.funda.nl/voormakelaars/artikel/logisch-de-makelaar-als-marketeer/  

https://www.funda.nl/voormakelaars/artikel/logisch-de-makelaar-als-marketeer/
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Voorbeeld van enkele passages in het verkoopplan 

I. Zeer recent heb ik dit appartement verkocht in Gouda. Het is een driekamer 

appartement in matige staat van onderhoud, maar met een parkeerplaats. 

De vraagprijs van dit appartement was € 200.000 k.k. De koopsom 

bedraagt € 210.000 k.k. De ligging is aan het water. Als ik dit appartement 

vergelijk met uw appartement dan is mijn voorgestelde vraagprijs zeer 

realistisch. Tevens ben ik bekend met de doelgroep van dit type 

appartementen. Ik heb in kaart gebracht hoeveel kandidaat-kopers er op 

zoek zijn naar vergelijkbare appartementen in Gouda. 

 

II. Wat ons kantoor voor u kan betekenen? Eigenlijk simpelweg alles wat u 

tegenkomt bij de verkoop van uw woning: van alle zaken voorafgaand aan 

de verkoop tot aan de sleuteloverdracht. 

 

III. Alle werkzaamheden die ons kantoor verricht zijn verrekend in onze 

courtage, dus u ontvangt geen rekeningen of verrassingen achteraf. De 

werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

a. Het maken van representatieve foto’s en wervende teksten voor alle 

sites en overige verkoopinformatie. 

b. Het aanmelden van de woning op Funda. 

c. Het informeren van kandidaat-kopers bij bezichtigingen. 

d. Het regelmatig voorzien van een update inzake de gang van zaken 

met betrekking tot de verkoop. 

e. Het voeren van onderhandelingen voor uw woning (uiteraard in 

overleg!). 

f. Begeleiding bij de notaris met betrekking tot de koop- en 

leveringsakte. 

Het aanmelden van de woning op het NVM systeem alsmede op alle 

andere. 

  

IV. Mocht, om wat voor een reden dan ook, de verkoopopdracht definitief 

worden ingetrokken, dan brengen wij hiervoor geen intrekkingskosten in 

rekening (het “no cure no pay” principe). 

 

V. De courtage die wij in rekening brengen voor de algehele verkoop bedraagt 

€ 2.700, ongeacht de koopsom, inclusief btw. In deze courtage zitten 

eveneens de kosten voor de fotografie, het inmeten en het opmaken van 

een voor Funda bestendige plattegrond. 
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In het voorbeeld van het verkoopplan komen de volgende zaken naar voren: 

I. Vraagprijs/opbrengstwaarde. 

II. Informatie over het makelaarskantoor. 

III. Informatie over het dienstenpakket. 

IV. Informatie over het dienstenpakket. 

V. Courtage. 

Ten slotte is het van belang dat bij een verkoopplan wordt aangesloten bij de behoeften 

en de wensen van de klant (verkoper)36. De makelaar dient echter een inschatting te 

geven of deze behoeftes en wensen aansluiten bij de mogelijke geïnteresseerden voor de 

woning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Marketingtechnieken 

 

 

 

Marketingtechnieken zijn onmisbaar in het werkveld van de makelaar. Allereerst zodat 

klanten het makelaarskantoor kunnen vinden en ten tweede om het huis te kunnen 

verkopen. Marketingtechnieken zijn technieken gericht om op de korte termijn het 

gedrag van een doelgroep te beïnvloeden.  

 

Om gevonden te worden door potentiële klanten dient een makelaar zich te 

onderscheiden van andere makelaars. Een belangrijke manier om dit te doen is door het 

optimaliseren van het dienstenpakket. Uit onderzoek is gebleken dat de kans groter 

wordt dat een makelaar de opdracht tot verkoop krijgt als hij het dienstenpakket 

optimaliseert.37 Dit is in feite het verbeteren van de huidige dienstverlening.  

 

Hierbij kunnen marketingtechnieken een grote rol spelen. De vier voornaamste 

technieken om het dienstenpakket van de makelaar te optimaliseren zijn:  

1. Direct Marketing 

2. Database Marketing; 

3. Customer Relationship Management (CRM); 

4. Experience Marketing. 

 

                                        
36 https://www.salesgids.com/artikelen/verbeterpotentieel/ 
37 https://marketingfuel.nl/hoe-zet-makelaardij-marketing-in/ 

De deelnemer benoemt de voornaamste marketingtechnieken voor de optimalisering van de 

dienstverlening. 

 

Voorbeeld  

Een jong stel woont samen in een klein appartement. Zij hebben weinig spullen en weinig 

te besteden, daarnaast hebben zij geen behoefte aan het onderhouden van een tuin. Als zij 

de woning verkopen, is de kans groot dat een ander jong stel interesse heeft in het 

appartement.  
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Daarnaast speelt sociale media een belangrijke rol bij marketing. Onderzoek van de 

National Association of Realtors laat zien dat 92% van de kopers van een woning vóór 

hun daadwerkelijke aankoop het internet gebruikt om de woningjacht mee te beginnen.38 

 

Hieronder worden de vier marketingtechnieken beschreven:  

 

3.2.1 Direct marketing 

Direct marketing is een techniek om het aanbod van woningen af te stemmen op de 

wensen en behoeften van de afnemers39. Het doel is om te zorgen voor een duurzame 

relatie met de klant, onder andere door informatie gericht af te stemmen op de klant. De 

informatie die de klant krijgt is selectief en persoonlijk, waardoor de klant de indruk krijgt 

dat de informatie volledig aansluit op zijn vraag. Dit wordt mogelijk gemaakt door de 

vraag van klanten te filteren op basis van de aangeleverde achtergrondinformatie van de 

klant. Daarnaast wordt er een reactie gevraagd van de klant. Op deze wijze wordt een 

klant dan ook direct benaderd. Een bekende vorm van direct marketing zien wij terug in 

de telemarketing, maar dit kan ook via de radio, televisie, post, internet of persoonlijke 

verkoop.  

 

Voordelen 

• resultaten zijn traceerbaar; 

• methode om klanten te testen; 

• persoonlijker dus grotere kans van slagen; 

• opbouw langdurige relatie. 

 

Nadelen  

• ongevraagd contact; 

• soms ervaren als onprettig en ongewenst. 

 

Tegenwoordig wordt sociale media vaak gebruikt voor direct marketing, omdat daarmee 

een groot publiek direct en persoonlijk kan worden benaderd. Daarnaast stelt sociale 

media klanten in staat om met andere klanten te communiceren40. Waar in het verleden 

een klant wellicht slechts een aantal bekenden vertelde over de positieve ervaring met 

een makelaarskantoor, kan tegenwoordig door sociale media aanzienlijk meer mensen 

bereikt worden.  

                                        
38 https://www.leadtoday.nl/blog/het-effectief-inzetten-van-social-media-als-vastgoedmarketing 
39 Wagenmakers, J. & Buist., J (2012). Marketing vastgoed. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff.  
40 https://www.intemarketing.nl/marketing/technieken/direct-marketing  

  ”… Makelaardij wil mensen op een laagdrempelige, persoonlijke manier wegwijs maken op 

de particuliere huizenmarkt in de regio. Vanuit onze ervaring in de makelaardij en in deze 

regio worden klanten geadviseerd op het gebied van verkoop. Wij zijn een klein kantoor dat 

bestaat uit drie makelaars en twee medewerkers binnendienst. Deze kleinschaligheid 

resulteert in korte lijnen, directe communicatie en zorgt ervoor dat klanten voldoende 

aandacht krijgen bij ons...” 
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3.2.2 Database marketing 

Een andere marketingtechniek om de dienstverlening te optimaliseren is database 

marketing. Bij deze vorm van marketing wordt gebruik gemaakt van verzamelde 

gegevens uit een database, zodat er een gericht aanbod kan worden opgesteld, 

aansluitend bij de wensen en behoeften van de klant. Database Marketing lijkt op Direct 

Marketing, maar maakt geen onderscheid tussen direct en indirect klantcontact.41 De 

kans echter dat producten aansluiten is groter bij direct klantcontact dan bij indirect 

klantencontact42. 

Bij database marketing gaat het om het beheer van een gecomputeriseerde relationele 

database met up-to-date gegevens van klanten, vragen, vooruitzichten en voorstellingen, 

om zo de meest actieve klanten te identificeren met het oog op het ontwikkelen van een 

langdurige relatie. 

 

Voordelen 

• gericht aanbod; 

• lager weigeringspercentage; 

• hogere conversie. 

 

Nadelen 

• kan tijdrovend zijn; 

• soms is de data niet geschikt; 

• verkeerde interpretatie van data. 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Customer Relationship Management (CRM) 

CRM is een techniek om de dienstverlening te verbeteren. Het is een bedrijfsstrategie 

voor de hele organisatie om alle relaties en contacten van het kantoor met de 

(potentiële) klanten te beheren en te automatiseren middels een systeem. Een CRM-

strategie richt zich primair op de klantgerichte processen en verbetert deze, zodat ze  

                                        
41 Blattberg, R.C., Kim, B. & Neslin, S.A (2008). Database Marketing: Analyzing and Managing Customers. New York: 

Springers Science + Business Media. 
42 https://www.marketingfacts.nl/berichten/20120203_database_marketing_je_eigen_pot_met_goud 

 

Voorbeeld 

Een makelaarskantoor biedt een gratis zoekfunctie aan. Een klant maakt een profiel aan 

met zijn woonwensen om het woningaanbod te ontvangen. Elke dag ontvangt de klant 

een e-mail van het makelaarskantoor. De klant is bekend met het makelaarskantoor en 

ziet een geschikte woning. Na contact mag de klant komen bezichtigen. De makelaar van 

het kantoor begeleidt de bezichtiging en de klant voelt zich goed geholpen. De klant 

wenst geen bod te doen op de woning, maar zoekt wel verder naar een nieuwe woning. 

De makelaar kan hier zelf een rol in spelen door op basis van het zoekprofiel het nieuwe 

aanbod voor te leggen aan de klant om op deze wijze een verkoop te realiseren voor een 

andere klant.  
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beter aansluiten bij de wensen van de klant43.  Er zijn verschillende definities van CRM. 

Wij gaan uit van de volgende definitie: “CRM is een bedrijfsstrategie die bekwame 

klanten combineert met persoonlijke, optimale processen en ondersteunende 

technologieën om bedrijfsinkomsten en -winsten in evenwicht te brengen met maximale 

klanttevredenheid”.  

CRM heeft als doel om alle relaties te organiseren, zodat er een optimaal resultaat en 

continuïteit van de werkzaamheden bereikt kan worden. Concreet betekent het dat data 

verzameld dient te worden om relatiebeheer vanuit de klantprofielen te kunnen 

toepassen. Vanuit een systeem zijn verschillende toepassingen mogelijk, zoals het 

ondersteunen van de klantenservice door klachten te registeren en af te handelen, 

timemanagement door agendabeheer en workflow management door interactie met 

projectactiviteiten. 

 

 Voordelen 

• beter inzicht in de achtergrond van klanten; 

• efficiëntere klantenservice; 

• hogere productiviteit; 

• beter inzicht op voortgang. 

 

Nadelen 

• kantoren verwachten een wondermiddel; 

• hogere systeemeisen; 

• leertraject44. 

 

CRM kan een middel zijn om te automatiseren, maar het vereist wel kennis van het 

systeem voordat medewerkers er optimaal gebruik van kunnen maken. Zonder 

leertraject zullen medewerkers niet de productiviteit bereiken, die middels het systeem 

verwacht worden.  

 

Een voorbeeld van CRM-software dat gebruikt wordt door meerdere makelaars is Pyber. 

Dit is een alles-in-één softwarepakket met vele opties om contact te hebben met klanten 

en collega’s. Daarnaast bieden zij de mogelijkheid om het woonaanbod te beheren, taken 

te koppelen aan medewerkers in een workflow, emailsjablonen te gebruiken, 

relatiebeheer in beeld te houden, maar ook om te werken in documenten in de cloud. Dit 

stelt een makelaar in staat om al zijn contacten te beheren en informatie snel te kunnen 

verwerken.   

 

 

 

                                        
43 Kumar, V. & Reinartsz, W. (2006). Customer Relationship Management: Concept, Strategy, and Tools. New York: 

Springers. 
44 https://www.ondernemeneninternet.nl/crm-software/  

 

https://www.ondernemeneninternet.nl/crm-software/
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3.2.4 Experience Marketing 

Bij deze vorm van marketing wordt geprobeerd een klant het product te laten ervaren, 

waardoor er een bepaalde relatie met het product of de dienst tot stand komt. 45De 

emoties van de klant spelen een aanzienlijke rol in de besluitvorming. Experience 

Marketing is een toegankelijke techniek om klanten te laten ervaren of een dienst bevalt. 

De klant kan vervolgens aangeven of hij gebruik wenst te maken van de dienst(en) van 

de makelaar. Deze vorm van marketing geeft klanten een positief gevoel over het 

makelaarskantoor, wat de naamsbekendheid en imago bevordert. 

Experience Marketing speelt voornamelijk in op mond-op-mond reclame. Mensen praten 

namelijk graag over ervaringen met producten of diensten. Door klanten voordelen te 

laten ervaren gaan zij marketing voor het bedrijf maken. Experience Marketing is daarom 

ook bijzonder geschikt voor sociale media.  

 

Voordelen 

• vergroten van betrokkenheid en binding met doelgroep; 

• positief gevoel over het makelaarskantoor (imago). 

 

Nadelen: 

• lastig inschatten wat de impact van een actie is46. 

 

  

3.3 Marketingplan 

 

 

 

 

 

In een marketingplan wordt beschreven wat een makelaarskantoor wil bereiken. Ook 

kunnen mogelijke zwaktes worden beschreven. Zo kan geconstateerd zijn dat klanten de 

indruk hebben dat er te weinig verschillende mogelijkheden zijn om de woning te 

promoten, terwijl de makelaars ervaren dat er wel genoeg verschillende mogelijkheden 

zijn. Een makelaarskantoor kan dan als doel hebben om meer diensten aan te bieden. 

Uiteindelijk dient het vaststellen van het doel als basis voor de operationele uitvoering 

van het plan. De volgende stappen worden doorlopen om tot een operationeel plan te 

komen47: 

1. Interne analyse  

Analyse van organisatie, marketing en financiële situatie. De uitkomst dienst als 

input voor de SWOT-analyse.  

                                        
45 Schmitt, B. (2011). Experience Marketing: Concept, Frameworks and Consumer Insights. New York: Columbia 

Business School. 
46 http://www.startthechase.com/blog/het-succes-van-experience-marketing/ 
47 Roes, M. & Adamo, N. (2013). Marketingplan voor ondernemers in het MKB. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff. 

De deelnemer stelt een goed onderbouwd programma van eisen, prijsbepaling en 

marketingplan op. 

De deelnemer construeert een advies met betrekking tot het promoten/presenteren van een 

woning dat geruime tijd te koop staat met behulp van verstrekte informatie en/of op basis 

van eigen waarneming. 
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o Is er behoefte aan een uitgebreider dienstenpakket? Welke kosten gaan 

ermee gepaard?  

2. SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Oppurtunities en Threats) 

Sterktes en zwaktes van een organisatie koppelen aan kansen en bedreigingen in 

de markt.  

o Welke diensten kunnen er vanuit het makelaarskantoor worden 

aangeboden op basis van de kwaliteiten binnen het team? 

3. Analyse voor keuzes  

Analyseren van de keuzes en omzetraming.  

o Welke keuzes kunnen er gemaakt worden vanuit de verschillende opties? 

4. Marketingmix 

Het resultaat van de marketingmix is de operationele uitwerking.  

o Welke marketingmix kan worden ingezet om meer diensten aan te bieden 

om de woning te verkopen? 

 

Voorbeeld van een SWOT-Analyse48 

 

 

 

Bij het opstellen van een marketingplan speelt promotie een belangrijke rol. Promotie 

gaat om het onder de aandacht brengen van een product (de woning) of dienst 

(verkoop/aankoop van een woning). De wijze waarop de woning onder de aandacht 

gebracht kan worden is afhankelijk van de snelheid van de verkoop van de woning in de 

regio. Er zijn een tal van mogelijkheden om een woning onder de aandacht te brengen, 

waaronder: 

                                        
48 Van Schaijk, E. & Kievits, M. (2011). Position Paper Schieveste: in het kader van de actualisatie van het Masterplan 

Schieveste. 
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• ... het maken van een bezichtigingsvideo; 

• … het toepassen van verkoopstyling; 

• … het maken van een professionele en wervelende objectomschrijving; 

• … een verkoopbord in de tuin plaatsen; 

• ... plaatsen van de woning op eigen website; 

• ... de huisbeschrijving ophangen in de etalage van het makelaarskantoor; 

• ... plaatsen van woning op Funda; 

• ... plaatsen van woning op sociale media (Facebook, Instagram en Twitter); 

• ... potentiele klanten aanschrijven; 

• ... brochure van de woning maken; 

• ... adverteren in de lokale krant; 

• ... informeren van collega makelaars49 50. 

 

3.4 Verkoopstrategie 

 

 

 

 

Een makelaar wordt ingeschakeld om woningen te verkopen. Om de doelstelling – de 

verkoop van een woning -  te realiseren dient de makelaar een strategie te kiezen. De 

keuze voor een bepaalde strategie kan afhankelijk zijn van de wensen van de verkoper. 

Hieronder worden de drie strategieën toegelicht:  

• de bieden-vanaf-prijsmethode;  

• de Slow Dutch Auction; 

• de Silent Auction. 

 

3.4.1 Bieden-vanaf-prijsmethode 

Dit is een relatief nieuwe voorkoopstrategie voor de Nederlandse woningmarkt. Er wordt 

niet meer onderhandeld over de vraagprijs, maar geboden vanaf een bodemprijs. Deze 

nieuwe strategie is een logisch gevolg van de herstellende woningmarkt van de 

afgelopen jaren. De voordelen van de ‘bieden vanaf’ methode voor de verkoper zijn: 

• De verkoper loopt veel minder risico, want een bieding betekent nog niet dat de 

woning tegen deze waarde verkocht moét worden, want er is altijd een gunning 

onder voorbehoud.  

• Het verkoopproces is korter. Waar de vraagprijsmethode vaak gepaard gaat met 

bezichtigingen, spitst de ‘bieden vanaf’ methode zich toe op één of hooguit twee 

open dagen. Bovendien valt de woning door een biedprijs vaak in een ander 

                                        
49 https://huispromotie.nl/tips_huis_sneller_verkopen_op_het_internet/ 
50 https://www.makelaarsland.nl/makelaar/huis-op-funda-te-koop-plaatsen/ 

De deelnemer omschrijft verschillende verkoopstrategieën en past deze toe. 

De deelnemer adviseert de opdrachtgever over de te volgen verkoopstrategie. 

De deelnemer stelt een goed onderbouwd programma van eisen, prijsbepaling en 

marketingplan op. 
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zoekprofiel (bieden vanaf € 299.000 heeft een ander zoekprofiel dan een 

vraagprijs van € 309.000). Hierdoor krijgt de woning meer aandacht.  

• De verkoopprijs is - vooral bij de jongere woning - vaak hoger dan bij de 

vraagprijsmethode51. 

 

Voordelen  

• verkoopproces kan worden verkort; 

• meer geïnteresseerde doordat de woning verschijnt in meer zoekresultaten; 

• hogere opbrengstwaarde. 

 

Nadelen  

• Weinig biedingen bij moeilijk verkoopbare woningen. 

• Bij geen reactie is het lastig om de vraagprijs te verhogen. 

• Overstappen naar andere strategie drukt de opbrengstwaarde. 

 

3.4.2 Slow Dutch Auction 

Deze strategie staat haaks op de bieden-vanaf-prijsmethode. Er wordt een vraagprijs 

vastgesteld die waarschijnlijk te hoog is voor potentiële kopers. Dit maakt dat er weinig 

potentiële kopers afkomen op de woning. Er wordt van uitgegaan dat er weinig kopers 

nodig zijn om de verkoop te realiseren. Indien de woning na een bepaalde periode nog 

niet verkocht is, wordt de vraagprijs van de woning verlaagd. Als de vraagprijs zakt, is 

de kans groter dat er potentiële kopers aangetrokken worden, terwijl de vraagprijs nog 

steeds aan de hoge kant is. Deze verkoopstrategie is gericht op het behalen van een 

hoge opbrengstwaarde, omdat er een hoge vraagprijs gehanteerd wordt. Dit heeft ook 

consequenties voor de verkooptijd, want een koper zal pas bieden als de prijs naar 

verhouding is. Deze strategie kan ook nadelig zijn voor de verkopers. Indien de 

potentiële kopers de verkoopstrategie herkennen, zal gewacht worden op een lagere 

prijs indien de verkooptijd oploopt52. 

 

Voordelen  

• verkoopproces verloopt langzaam; 

• kan een hoge opbrengstwaarde opleveren. 

 

Nadelen  

• verkoopproces verloopt langzaam; 

• weinig potentiele kopers. 

 

 

                                        
51 Pillen, K., Bougie, J.R.G & Janssen, I. (2014). Snel en succesvol een woning verkopen? Vanaf nu! De effecten van een 

vanaf- en een vraagprijs bij de verkoop van woningen. Tilburg: TiIAS School for business and society. 
52 Effros, B.G. (2007). How to Sell Your Home in 5 Days. New York: Workman publishing. 
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3.4.3 Silent Auction 

Deze strategie biedt de mogelijkheid om meerdere bieders te laten bieden op een 

woning. Alle potentiële kopers mogen één bod uitbrengen op de woning. De verkoper 

stelt een deadline. Binnen de gestelde tijd moeten alle biedingen binnen zijn. Na het 

verstrijken van de deadline worden de biedingen bekeken. De potentiële koper met de 

beste bieding, oplevering en/of voorwaarden wordt benaderd om een koopakte te 

tekenen. Kenmerkend voor deze strategie is het grote aanbod van biedingen, het stellen 

van een deadline en het beperken van het voeren van een onderhandelingsproces. Deze 

verkoopstrategie staat ook wel bekend als de ‘verkoop volgens inschrijving’. 

 

Voordelen53: 

• Biedingen kunnen verder uit elkaar liggen, omdat de biedingen niet openbaar 

gemaakt worden. 

• Meerdere biedingen, dus de verkoper heeft de keuze uit meerdere partijen.  

• Deadline geeft de verkoper snel zicht op biedingen. 

 

Nadelen: 

• Door het werken met een deadline kunnen bieders worden uitgesloten. 

• Er moet veel vraag zijn naar de woning om meerdere bieders een bod te laten 

doen. 

 

3.4.4 Vraagprijs  

De meest voorkomende verkoopstrategie is het hanteren van een vraagprijs. De 

makelaar geeft een waardebepaling af op basis van de staat van het huis en de 

vergelijkbare verkochte woningen in de omgeving. Dan weet de makelaar de 

opbrengstwaarde. Dit is de verwachte opbrengst volgens de makelaar na het bereiken 

van overeenstemming met een koper. De vraagprijs is de prijs waarvoor de woning in de 

verkoop gezet wordt. Tussen de vraagprijs en de opbrengstwaarde kan een marge 

zitten. Dit is afhankelijk van de keuze van de makelaar. Enerzijds kan de woning hoog in 

de markt worden geplaatst. Mogelijk valt de opbrengstwaarde dan lager uit. Anderzijds 

kan een woning lager in de markt worden gezet, zodat er meer potentiele kopers een 

bod uitbrengen. Dan zou de opbrengstwaarde hoger kunnen liggen dan de vraagprijs54. 

 

 

                                        
53 https://www.clarkrealty.com.au/real-estate-information/silent-auction-benefits/ 
54 https://www.funda.nl/thuis/kopen/zo-wordt-de-waarde-van-je-huis-bepaald/  

https://www.funda.nl/thuis/kopen/zo-wordt-de-waarde-van-je-huis-bepaald/
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3.5 Professioneel voorkomen 

 

 

 

 

Een makelaar is de deskundige voor de verkoop van een woning. De makelaar zal zijn 

dienstenpakket op een professionele wijze moeten aanbieden om de klant te overtuigen. 

In de praktijk wordt de nadruk gelegd op de instrumentele en expressieve eigenschappen 

van het makelaarskantoor.  

De instrumentele eigenschappen zijn de vormgeving, techniek en merk.  

 

Een makelaarskantoor  wil een modern imago: 

het biedt  bezichtigingen aan door gebruik te 

maken van een Virtual Reality Bril.   

Oefenen met de verschillende verkoopstrategieën 

Casus 1 

Een stel gaat over vijf maanden een wereldreis maken, daarom willen zij hun 

appartement te koop zetten. Een hoge opbrengstwaarde is gewenst, zodat ze het geld 

kunnen gebruiken voor hun reis.  

De woning is in 2014 opgeleverd en is helemaal af. Het betreft een driekamer 

appartement van 72 m2 in Zoetermeer. Het appartement bevindt zich op de bovenste 

(derde) verdieping van een kleinschalig appartementencomplex. Er is veel vraag naar 

appartementen in deze omgeving. 

Welke verkoopstrategie past het beste in deze situatie? 

 

Casus 2 

Een jong gezin woont in Den Helder. Het gezin woont in een oude eengezinswoning uit 

1900 met een oppervlakte van 82 m². Met de komst van hun tweede kind is de 

woning te klein geworden, daarom willen zij verhuizen naar een grotere woning met 

meer kamers. Er staan veel woningen te koop in Den Helder.  

Welke verkoopstrategie past het beste in deze situatie? 

 

 

De deelnemer presenteert zichzelf en zijn/haar kwaliteiten op professionele wijze aan 

verschillende stakeholders. 

De deelnemer presenteert het verkoopplan op professionele wijze aan verschillende 

stakeholders.  
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De expressieve eigenschappen zijn abstracter; bijvoorbeeld eigenschappen die worden 

toegekend aan een product of een bepaald gevoel dat klanten krijgen bij een product.  

 

De instrumentele en expressieve 

eigenschappen zijn ook van 

toepassing op de presentatie van 

een verkoopplan. Een 

makelaarskantoor heeft immers een imago, reputatie en een bepaalde aankleding van 

hun dienstenpakket. Deze zaken komen ook terug in het verkoopplan.  

Bij het presenteren van de diensten dient een makelaar met twee aspecten rekening te 

houden: overpositionering en onderpositionering. Onderpositionering ontstaat wanneer 

de makelaar zijn diensten niet duidelijk uitwerkt en de voordelen van zijn diensten 

onderbelicht blijven. De aangeboden diensten onderscheiden zich dan nauwelijks van het 

aanbod van andere makelaars. Op deze wijze presenteert de makelaar zich niet als de 

deskundige makelaar, die de verkoop tot een goed einde brengt55.  

“Ik ga mee met de bezichtiging, voer de onderhandeling, maak de koopakte en ga mee 

met de overdracht.”  

Overpositionering is het tegenovergestelde van onderpositionering. De makelaar zet zijn 

dienstenpakket misleidend weg of op een manier waarbij de makelaar de verwachtingen 

niet kan nakomen. In beide situaties zal een klant zich niet aangetrokken voelen tot het 

aanbod van de makelaar.  

“Wij keuren uw woning bouwtechnisch. Dit bespaart u € 300 voor een bouwkundige 

keuring.” 

Beide vormen van positioneren zijn niet wenselijk. Een gezonde balans tussen onder- en 

overpositionering is dat wel. De mensen die gebruik willen maken van de diensten van 

een makelaar zijn erg divers. Diensten van de makelaar dienen daarom afgestemd te zijn 

op de persoonlijke wensen van de klant. 

3.5.1 Stakeholders 

Een makelaarskantoor heeft te maken met verschillende partijen. Indien een partij 

invloed heeft op het bepalen van de doelstellingen van een organisatie, is er sprake van 

een stakeholder. Stakeholders voor de makelaar zijn: de klant (verkoper), de koper, 

collega makelaars binnen het kantoor en van andere kantoren, eigenaren, gemeenten en 

bouwconcerns.    

In feite bepalen de stakeholders het succes van de organisatie56. Dit maakt dat de 

makelaar bij het presenteren van het verkoopplan rekening zal moeten houden met de 

verschillende stakeholders.  

 

                                        
55 Wagenmakers, J.C.A.M. & Buist., J (2007). Marketing vastgoed. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff.  
56 Desmidt S. & Heene, A. (2005). Strategie en organisatie van publieke organisaties. Tielt: Uitgeverij Lannoo NV. 

Een makelaarskantoor plaatst een nieuwe 

teamfoto op de website, hiermee willen ze 

uitstralen  dat ze goed kunnen 

samenwerken en vriendelijk zijn.  
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4. Huur en verhuur 
Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de 

andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en 

de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Huur kan ook op vermogens/rechten 

betrekking hebben. De pachtovereenkomst wordt niet als huur aangemerkt (artikel 

7:201 BW). 

 

 

 

 

4.1 Belangrijke wetswijzigingen 

Ook in 2019 zijn er weer een aantal belangrijke wetswijzigingen op het gebied van huur 

en verhuur. Hieronder worden de belangrijke ontwikkelingen op een rij gezet, met daarbij 

relevante achtergrondinformatie.  

4.1.1 Huurliberalisatiegrens is per 1 januari 2019 weer geïndexeerd 

De huurliberalisatiegrens van € 710,68 was sinds 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren. 

Per 1 januari 2019 is de grens weer geïndexeerd. Verhuist iemand in 2019 naar een 

sociale huurwoning? Dan mag de kale huur van die woning niet hoger zijn dan 

€ 720,42.57 

Veel mensen denken dat sociale huurwoningen van zittende huurders nooit duurder 

kunnen worden dan de liberalisatiegrens. Maar dat klopt niet; de liberalisatiegrens van 

2019 geldt voor huurcontracten die in 2019 worden afgesloten. Lopende 

huurcontracten kunnen niet geliberaliseerd worden.58 Als gevolg van jaarlijkse 

huurverhoging en indien het puntensysteem het toe laat, kan de huur dus boven de 

liberalisatiegrens uitstijgen.59 

4.1.1 Huurverhoging 2019 

In de vrije sector mag de verhuurder zelf weten met welk bedrag hij de huur verhoogt, 

behalve als in het huurcontract een indexeringsclausule staat. Dan staat de jaarlijkse 

huurverhoging vast. 

Voor sociale huurwoningen stelt de overheid grenzen aan de huurverhoging: 

• Bij een inkomen tot € 42.436 in 2017 geldt dat de huur sinds 1 januari 2019 

hooguit 4,1% omhoog mag.  

• Bij een inkomen boven € 42.436 in 2017 geldt dat de huur hooguit 5,6% 

omhoog mag.  Echter, deze hogere huurverhoging geldt niet voor: 

o huishoudens waarvan één of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd 

hebben bereikt op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging 

(meestal 1 juli); 

o huishoudens die op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging 

bestaan uit vier of meer personen. 

                                        
57 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/huurliberalisatiegrens 
58 https://www.woonbond.nl/vraagbaak/mijn-woning-vrije-sector-beland 
59 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/huursom-stijging-woningcorporaties 

De deelnemer omschrijft actuele rechtsregels met betrekking tot huur (zowel in het algemeen, 

als voor (onzelfstandige) woonruimte) en past deze toe. 

De deelnemer benoemt de gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor de huurder en 

verhuurder. 
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▪ Voor deze huishoudens mag de huur dus maximaal 4,1% omhoog. 

Voor het huren van woonwagens, woonwagenstandplaatsen en kamers geldt een 

maximale huurverhoging per 1 juli 2019 van 3,1%. Tot 1 juli 2019 is dit hooguit 

2,9%.60 

Bij sociale huur moet de verhuurder zich houden aan overheidsregels voor de jaarlijkse 

huurverhoging. Bij sociale huur bepaalt het puntenstelsel de bovengrens van de 

huurprijs. Wettelijk is bepaald dat de huurprijs nooit hoger mag worden dan de maximale 

huurprijs die bij het aantal waarderingspunten voor de woning hoort.61 

4.1.2 Huursom beperking 

De huursom is het bedrag van alle huren bij elkaar van de zelfstandige sociale 

huurwoningen van een woningcorporatie. Per 1 januari 2019 geldt een maximale stijging 

van de huursom van 2,6% over het gehele kalenderjaar. Daarin telt ook de 

huurverhoging mee van (op)nieuw verhuurde woningen. 

Kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen tellen niet mee bij de berekening 

van de huursomstijging. Daarnaast tellen geen woningen mee die: 

• Op 1 januari 2019 een geliberaliseerd huurcontract hebben (vrijesectorwoningen). 

• Op 1 januari 2019 of op 1 januari 2020 niet verhuurd waren (geen huurprijs 

hadden). 

• In 2019 voor het eerst in de verhuur gingen (nieuwbouw). Of in 2019 voor het 

laatst zijn verhuurd (gesloopt of verkocht). 

• In 2019 een hogere huur kregen na woningverbetering of renovatie. Maar alleen 

als de woningverbetering/renovatie niet langer dan een jaar voor die 

huurverhoging heeft plaatsgevonden. 

• In 2019 een inkomensafhankelijke huurverhoging van meer dan 4,1% kregen. 

Maar alleen als gemeente, corporatie en huurdersorganisatie hebben afgesproken 

dat zij de meeropbrengsten van die hogere huurverhoging gebruiken voor 

investeringen. En die meeropbrengsten niet hoger zijn dan de 

investeringsbedragen volgens de prestatieafspraken. 
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4.1.3 Huurtoeslaggrens 2019 

Huurtoeslag is een bijdrage in huurkosten. Hoe hoog de toeslag is hangt af van de 

huurprijs, het inkomen, leeftijd en hoe de huurder woont. Als de huurprijs hoger is dan 

de huurtoeslaggrens, dan heeft de huurder in principe geen recht op huurtoeslag. Ook de 

                                        
60 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/wat-is-de-maximale-huurverhoging-in-

2019 
61 https://www.woonbond.nl/vraagbaak/mijn-woning-vrije-sector-beland 
62 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/huursom-stijging-woningcorporaties 

Huursom in de praktijk 

Huishoudens met een inkomen tot en met € 42.436 krijgen maximaal 4,1% 

huurverhoging vanaf 1 juli 2019. Maar door beperking van de huursomstijging kan een 

woningcorporatie deze verhoging niet bij alle huurders voorstellen. Huurverhogingen 

boven 2,6% moet de corporatie compenseren met huurverhogingen van minder dan 

2,6% voor andere woningen.  
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huurtoeslaggrens blijft in 2018 bevroren. De algemene huurtoeslaggrens is per 1 januari 

2019 verhoogt van € 710,68 naar € 720,42. Voor jongeren onder de 23 jaar mag de 

maandhuur in 2019 maximaal € 424,44 zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. In 2018 

was dat € 417,34.63 

4.1.4 Verhuurdersheffing 

Sinds 2013 betalen eigenaren van sociale huurwoningen (vooral corporaties) de 

verhuurderheffing. De verhuurderheffing is bedoeld om de staatskas te vullen. De 

verhuurderheffing wordt voor circa 90% opgebracht door woningcorporaties, de rest 

komt van particuliere verhuurders.  De verhuurderheffing geeft verhuurders een prikkel 

tot vermindering van het aantal sociale huurwoningen in hun bezit. Dit kan door verkoop 

aan bewoners, het verhogen van de huur tot boven de liberalisatiegrens en door minder 

sociale huurwoningen te bouwen.  De verhuurdersheffing geldt voor verhuurders die 

meer dan 50 huurwoningen bezitten. In 2019 is de verhuurderheffing 0,561% van de 

WOZ-waarde van de huurwoningen. Dit tarief loopt op tot 0,563% in 2022. Vanaf 

2023 is het tarief 0,537%. De heffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van 

de woningen, verminderd met 50 maal de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen.64 

 

 

 

 

4.2 Vereniging van Eigenaars 

 

 

 

4.2.1. Taken en verantwoordelijkheden 

De VvE heeft twee organen, te weten het bestuur en de vergadering van eigenaars. 

 

1. Bestuur 

Het bestuur van de VvE wordt door de vergadering van eigenaars benoemd en wordt 

tevens door de vergadering van eigenaars geschorst en ontslagen. De taken en 

verantwoordelijkheden van het bestuur zijn eenvoudigweg te verdelen in drie 

categorieën: 

 

i. administratief 

De zorg voor onder meer de dagelijkse gang van zaken, de ledenadministratie, het 

sluiten van de noodzakelijk verzekeringen, het bijeenroepen en het houden en 

notuleren van de vergaderingen. 

                                        
63 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huur-en-

servicekosten/ 
64 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/verhuurderheffing 

De deelnemer omschrijft de rechtsregels, taken en verantwoordelijkheden in de driehoek 

‘huurder – eigenaar-verhuurder – VvE’. 
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ii. (bouw) technisch 

De zorg voor onder meer het periodiek (doen) uitvoeren van onderhoudsinspecties 

en (laten) opmaken van onderhoudsrapportages, de behandeling en uitvoering 

van klein (dagelijks) en groot onderhoud, het opstellen van een 

meerjarenonderhoudsplan (MJOP) aangaande groot onderhoud, het afsluiten van 

onderhoudscontracten, alles ten aanzien van de gemeenschappelijke gedeelten en 

zaken/voorzieningen van het gebouw. 

iii. financieel 

Het beheer van de gelden van de VvE. Daaronder vallen twee zeer belangrijke 

taken van het bestuur van de VvE, namelijk: 

a. Het opstellen van de begroting voor elk (komend)boekjaar van de Vve. 

b. Het opstellen van de rekening en verantwoording (jaarrekening en 

jaarverslag) van elk (afgelopen) boekjaar. 

Het bestuur kan zich bij haar taken laten bijstaan door een beheerder. De bevoegdheid 

tot het nemen van het besluit daartoe ligt echter formeel bij de vergadering van 

eigenaars. 

2. Vergadering van eigenaars 

De vergadering van eigenaars vertegenwoordigt de hoogste macht binnen de VvE. De 

vergadering besluit in principe over alle zaken die de eigenaars gemeenschappelijk 

aangaan. Zo besluit de vergadering onder meer over het zowel bouwkundig als 

technisch beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken 

(waar de besluitvorming voor het onderhoud van die gedeelten en zaken juist bij het 

bestuur ligt). Ook besluit de vergadering over het al dan niet uitbesteden of opdragen 

van dat beheer aan een extern bouwkundig en/of technisch beheerder. Voorts zal de 

vergadering van eigenaars: 

• de door het bestuur opgestelde begroting voor elk komend boekjaar van de Vve 

vaststellen; 

• de door het bestuur opgestelde rekening en verantwoording (jaarrekening en 

jaarverslag) van elk afgelopen boekjaar vaststellen; 

• de bijdragen (zowel de voorschotbijdragen als de definitieve bijdragen) van de 

eigenaars aan de Vve vaststellen. 

Minimaal éénmaal per jaar wordt een vergadering gehouden, de jaarvergadering. In die 

vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en stelt de vergadering de door het 

bestuur opgemaakte jaarrekening vast. 

 

4.2.2 De driehoeksverhouding huurder, eigenaar/verhuurder, VvE  

Het blijft voor Vereniging van Eigenaars een veelvoorkomende vraag: is voor verhuur 

altijd toestemming van een VvE vereist of geldt dat alleen voor short stay, zoals Airbnb? 
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Indien in de splitsingsakte van de VvE geen verhuurverbod 

is opgenomen, staat het een appartementseigenaar in 

beginsel vrij om zijn privéruimte te verhuren. Verhuur van 

een appartement aan een derde mag, mits de wijze van 

gebruik overeenstemt met de bestemming van het 

appartement. Bij verhuur door de appartementseigenaar 

ontstaat een driehoeksverhouding tussen de 

appartementseigenaar (als eigenaar én verhuurder), de 

huurder en de VvE. Hierbij gaan de VvE en de huurder niet 

een zelfstandige overeenkomst aan. Zo is de VvE geen partij 

bij de huurovereenkomst en is de huurder geen lid van de 

VvE. Dat betekent echter niet dat de VvE en de huurder niets met elkaar te maken 

hebben. Sterker nog: tussen hen bestaat een complexe relatie. In deze 

driehoeksverhouding kunnen de VvE, de appartementseigenaar/verhuurder en/of de 

huurder in een lastige situatie raken. 

 

 

De eigenaren van een in appartementsrechten gesplitst complex zijn verplicht lid van de 

VvE en hebben zich daarmee te houden aan de regels die voortvloeien uit de 

splitsingsakte en het eventueel aanwezige huishoudelijk reglement. In de meeste 

splitsingsreglementen is in dat kader opgenomen dat de gebruiker (de huurder), bij de 

verhuur van een appartement, een verklaring moet ondertekenen waarin hij verklaart 

kennis te hebben genomen van en zich te houden aan de inhoud van het 

splitsingsreglement en het eventuele aanwezig zijnde huishoudelijke reglement. 

Veelvuldig komt het voor dat men voor of bij aanvang van het gebruik niet overgaat tot 

het laten ondertekenen van deze zogenaamde gebruikersverklaring. In artikel 5:120 lid 2 

van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat de gebruiker van een appartement 

gebonden is aan het splitsingsreglement. Ook zonder de gebruikersverklaring te 

ondertekenen bestaat dus die verplichting. Een gebruiker is echter niet automatisch 

gebonden aan het huishoudelijk reglement. Dit kan leiden tot de situatie dat op de 

appartementseigenaar andere verplichtingen rusten dan op de huurder.65 

 

                                        
65 https://www.nvm.nl/actueel/juridisch/iva_20130530_huishoudelijkreglement 

Voorbeeld driehoeksverhouding 

De eigenaar van een appartement verhuurt zijn appartement aan vier studenten. De 

studenten veroorzaken geluidsoverlast. De onderbuurvrouw heeft metingen laten 

uitvoeren om vast te stellen hoeveel dB het geluid betreft. Hierbij is gekeken naar 

luchtgeluidsisolatie en contactgeluidsisolatie. De metingen laten op verschillende plekken 

een overschrijding van de geluidsnorm zien. Ter compensatie vordert de onderbuurvrouw 

schadevergoeding. 

Wie moet deze schadevergoeding betalen?  

Bron: https://huurgeschil.nl/vve-en-de-overlast-vanwege-verhuurde-appartementen/  
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Andere situaties kunnen ontstaan als bijvoorbeeld de gebruiker weigert uitvoering te 

geven aan een besluit van de VvE over het gebruik van het appartement, waaraan de 

appartementseigenaar/verhuurder jegens de VvE gebonden is. Een lastige situatie kan 

bijvoorbeeld ook ontstaan als de appartementseigenaar/verhuurder jegens de huurder 

gebonden is een gebrek te herstellen waarvoor de appartementseigenaar/verhuurder 

krachtens het appartementsrecht de medewerking van de VvE nodig heeft, maar de VvE 

die medewerking niet wil verlenen. In beide gevallen is het een derde – de vergadering 

van de VvE in de contractuele relatie tussen de huurder en de 

appartementseigenaar/verhuurder en de huurder in de contractuele relatie tussen de VvE 

en de appartementseigenaar/verhuurder – die de rechtsverhouding tussen twee 

contractspartijen beïnvloedt.66 

Om dit soort situaties te voorkomen is het van groot belang om de gebruiker te binden 

aan het huishoudelijk reglement, door hem voorafgaand aan het gebruik een 

gebruikersverklaring te laten ondertekenen. Vaak bevat deze gebruikersverklaring nog de 

toevoeging dat de gebruiker zich tevens verklaart te zullen houden aan latere wijzigingen 

in het huishoudelijk reglement. De VvE en de verhuurder moeten er daarbij wel rekening 

mee houden dat hen niet een beroep op een later opgenomen bepaling toekomt wanneer 

dat in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. De gebruiker heeft immers niets in te 

brengen waar het gaat om de wijziging van het huishoudelijk reglement. Het kan daarom 

niet zo zijn dat de eigenaren ten aanzien van de gebruiker een onredelijke bepaling 

opnemen in het huishoudelijk reglement.   

Daarnaast kunnen verhuurders als soort van “achtervang” in de huurovereenkomst nog 

opnemen dat men zich door ondertekening van de huurovereenkomst zal houden aan het 

bepaalde in het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement. Daarbij is het wel 

van belang dat de huurder ook daadwerkelijk aantoonbaar kennis heeft genomen van de 

inhoud van deze reglementen. Ook instemming door de huurder kan uitkomst bieden. 

Die instemming gebeurt veelal middels het splitsingsreglement. Hierin is opgenomen dat 

er alleen toestemming wordt gegeven voor verhuur indien de huurder schriftelijk 

verklaart de regels van de VvE na te leven (bijvoorbeeld artikel 35 Modelreglement 

2006). Een dergelijke bepaling volstaat echter niet voor toekomstige regels binnen de 

VvE. Daarom wordt in veel splitsingsreglementen en huurovereenkomsten een 

aanvullende bepaling opgenomen. Dit houdt in dat de huurder op vóórhand moet 

                                        
66 https://ak-advocaten.eu/een-ingewikkelde-driehoeksverhouding/ 

Voorbeeld uitspraak Hoge Raad van 10 februari 2012 

Een huurder heeft een schotelantenne opgehangen aan de buitenzijde van het gebouw. Dat 

was op grond van het huishoudelijk reglement van de VvE verboden. Vervolgens claimde de 

verhuurder, daartoe aangespoord door de VvE, van de huurder verwijdering van de 

schotelantenne. De verhuurder beriep zich daarbij niet op de huurovereenkomst, maar op het 

huishoudelijk reglement. De huurder verweerde zich met succes door te wijzen op het 

bepaalde in artikel 5:120 lid 2 BW, inhoudende dat de huurder slechts gebonden is aan de 

akte van splitsing en het Modelreglement. Het huishoudelijk reglement behoort daartoe niet. 

Bron: https://huurgeschil.nl/vve-en-de-overlast-vanwege-verhuurde-appartementen/  
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instemmen met ná aanvang van de huurovereenkomst eenzijdig tot stand gekomen 

regels, tenzij een beroep daarop door de VvE/appartementseigenaar in strijd zou zijn met 

de redelijkheid en billijkheid. 

De vraag is echter of een dergelijke aanvullende bepaling geen onredelijk beding is. Het 

risico bestaat dat die aanvullende bepaling op grond van artikel 6:233 BW kan worden 

vernietigd. Aan de huurder worden immers achteraf regels opgelegd. Dat is in strijd met 

het huurrecht. Een dergelijke aanvullende bepaling biedt dus geen 100% zekerheid. 

Stemt een huurder niet in met een wijziging van het splitsingsreglement? Dan kan iedere 

appartementseigenaar binnen de VvE (dus niet alleen de verhuurder) de kantonrechter 

verzoeken een wijziging in het splitsingsreglement ook voor de huurder te laten gelden. 

Dat geldt ook voor wijziging van andere regels die betrekking hebben op 

gemeenschappelijke ruimten. Het is de vraag of de appartementseigenaar de huurder 

dan nog het toegezegde huurgenot kan verschaffen. 

Indien de huurder weigert in te stemmen met wijzigingen in het huishoudelijk reglement 

met betrekking tot het feitelijk gebruik van privéruimten ligt het anders. Hoewel het 

Modelreglement 2006 doet vermoeden dat de VvE dan een sanctie (meest vergaand: 

ontruiming) kan opleggen, is dat geen gelopen race. Het sec door de huurder weigeren 

in te stemmen met een dergelijke regel zal een ontruiming niet snel rechtvaardigen. De 

VvE zal een gewichtige reden moeten stellen én onderbouwen. De huurder heeft 

daarmee een sterke positie ten opzichte van de appartementseigenaren die niet een 

verbintenisrechtelijke verhouding met de huurder hebben.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
67

https://ak-advocaten.eu/een-ingewikkelde-driehoeksverhouding/ 
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5. Tuchtrecht 
 

Het NRVT heeft als taak het bewaken, waarborgen en bevorderen van de kwaliteit, 

objectiviteit en onafhankelijkheid van de geregistreerde taxateurs (Register-Taxateurs). 

De Register-Taxateur is verantwoordelijk voor het naleven van de Gedrags- en 

beroepsregels en de Kamerreglementen van het NRVT. Door naleving van deze 

regelgeving laat de Register-Taxateur zien dat hij/zij onafhankelijk, objectief en integer 

werkt voor de opdrachtgever. In de NRVT-regelgeving zijn de begrippen 

onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit gebaseerd op het uitgangspunt “comply or 

explain”. Dat wil zeggen dat de Register-Taxateur de regels op de genoemde gebieden 

moet toepassen óf moet uitleggen waarom hij of zij ze niet heeft toegepast.  

 

Het NRVT heeft een stroomschema ontwikkeld waarbij eenvoudig kan worden nagegaan 

wanneer wel of niet getaxeerd mag worden. 
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68 https://www.nrvt.nl/wp-content/uploads/2018/06/Toelichting-onafhankelijkheid-Wonen.pdf 
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Als een taxateur zich niet heeft gehouden aan de regels, of als een 

opdrachtgever/belanghebbende niet tevreden is over de geleverde taxatiedienst, dan kan 

er een klacht ingediend worden bij de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT. De 

tuchtrechtspraak is onafhankelijk van de stichting NRVT en is ondergebracht in een 

aparte rechtspersoon: de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT. 

 

In dit hoofdstuk worden een aantal uitspraken van het Tuchtcollege behandeld. Dit 

betreffen verkorte varianten van de uitspraak. Aangeraden wordt om, via de link in de 

voetnoot, de volledige  uitspraak door te lezen. In het examen zullen vragen gesteld 

worden over de volledige uitspraak. U dient te begrijpen wat er mis is gegaan en hoe de 

situatie voorkomen had kunnen worden. In de bijlage vindt u tevens de Algemene 

Gedrags- en Beroepsregels van het NRVT. U dient een koppeling te kunnen leggen 

tussen deze regels en de verschillende uitspraken.  

 

De uitspraken zijn onderverdeeld in twee onderwerpen:  

1. Uitspraken met betrekking tot het gedrag van de taxateur;  

2. Uitspraken met betrekking tot de taxatierapportages.69 

 

5.1 Gedrag van de taxateur 

De volgende casussen hebben betrekking op het gedrag van de taxateur.  

 

 

                                        
69 https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/tuchtrecht/ 

Casus 1 – Taxatie in het kader van afwikkeling van een pachtcontract 

Het Tuchtcollege NRVT heeft op 26 augustus 2016 een eerste uitspraak gewezen op een 

klacht. Het betrof de klacht van een verpachter, die medeopdrachtgever was van een taxatie 

in het kader van afwikkeling van een pachtcontract. De taxatie werd verricht door twee 

taxateurs, één aangewezen door de pachter en één door de verpachter. De klager klaagt over 

de taxateur die niet door hem, maar door de pachter is aangewezen. De klacht houdt in dat 

het taxatierapport onduidelijk is over een betonpad, dat de fosfaatrechten niet juist zijn 

opgenomen en dat sprake is van belangenverstrengeling tussen de taxateur en de pachter. 

Het Tuchtcollege NRVT heeft de klacht ongegrond verklaard ten aanzien van de 

fosfaatrechten. De klacht over het betonpad is gegrond, het rapport verstrekt volgens het 

Tuchtcollege hierover onvoldoende duidelijkheid. Ook acht het Tuchtcollege NRVT dat de 

taxateur zich onvoldoende rekenschap heeft gegeven van zijn permanente exclusieve 

zakelijke relatie met de pachter annex opdrachtgever. De taxateur heeft hierover geen 

toelichting opgenomen in het rapport. Hierdoor heeft de taxateur niet voldaan aan de eis van 

objectiviteit en onafhankelijkheid. 

Zie Taxatie in het kader van afwikkeling van een pachtcontract - NRVT 

 

https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/uitspraak-taxatie-in-het-kader-van-afwikkeling-van-een-pachtcontract/
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Casus 2 – Inspectie van woning niet zelf uitgevoerd 

Op 26 oktober 2017 heeft het Tuchtcollege NRVT een tweetal uitspraken gedaan in 

vergelijkbare zaken. Het ging hierbij om taxateurs die een taxatierapport hadden 

opgesteld, waarbij zij niet zelf de inspectie van de woning hadden verricht. De klachten 

zijn ingediend door de Taxateurs Unie respectievelijk NRVT. 

Bij de klacht van de Taxateurs Unie gaat het om twee woningen, waarbij de taxateur 

de inspectie niet zelf heeft uitgevoerd. Daarnaast is in één rapport niet opgenomen dat 

de taxateur betrokken is geweest bij een eerdere waardebepaling van de woning. De 

taxateur erkent dat het opstellen van de taxatierapporten tijdens zijn vakantie is 

gebeurd en hij op aandringen van een collega akkoord is gegaan met diens voorstel de 

taxatierapporten op te stellen zonder dat hij zelf de inspectie had verricht. Het 

tuchtcollege maakt uit de reactie van de taxateur op dat deze willens en wetens 

meegewerkt heeft aan deze gang van zaken. Het tuchtcollege oordeelt dat hiermee 

sprake is van verwijtbaar gedrag. Met de verantwoordelijkheid van de taxateur mag niet 

vrijblijvend worden omgegaan. De druk van een collega is geen verontschuldiging, 

integendeel lijkt het tuchtcollege aan te willen geven. 

Bij de klacht van het NRVT had de taxateur een woning niet zelf geïnspecteerd en had 

hij gebruik gemaakt van foto’s die door een collega waren gemaakt. De taxatie van 

deze collega was door de geldverstrekker niet geaccepteerd. Om de kosten voor de 

opdrachtgever te drukken, heeft de taxateur diens aantekeningen omgezet in een eigen 

taxatierapport. Toen NWWI bij de taxateur daarover om opheldering vroeg, heeft de 

taxateur in diverse e-mails gelogen over de feitelijke gang van zaken. Ook ter zitting 

blijft de taxateur ontwijkend antwoorden en geeft er geen blijk van de relevantie van de 

regels in te zien. Het Tuchtcollege rekent dat de taxateur zwaar aan. 

De klachten zijn gegrond en beide beklaagde taxateurs wordt een berisping opgelegd  

Zie Inspectie van woning niet zelf uitgevoerd 

 

https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/inspectie-van-woning-niet-zelf-uitgevoerd/
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Casus 3 – In strijd met reglement BV en Algemene Gedrags- en Beroepsregels 

De klacht heeft betrekking op een taxatie in opdracht van de bank van een bedrijfspand 

van klager. Volgens klager bevat het taxatierapport fouten en is de extreem lage waarde 

onbegrijpelijk. Het bedrijfspand wordt getaxeerd op € 150.000 terwijl de WOZ-waarde per 

1 januari 2015 € 526.000 bedroeg en de aankoopprijs in 2006 € 560.000 was. Ook is 

een zeer lage factor (iets meer dan 4) gehanteerd voor de brutojaarhuur, terwijl 12 tot 15 

maal de huur gebruikelijk zou zijn. De door de taxateur gehanteerde uitgangspunten zijn in 

het rapport op geen enkele wijze toegelicht. Klager denkt dat de taxateur het vastgoed 

bewust laag heeft getaxeerd om de bank ter wille te zijn. 

Voor klager heeft de taxatie grote gevolgen gehad. Het pand is onder druk van de bank 

verkocht. Dit is gebeurd op 14 februari 2017 tegen een prijs van € 335.000,00. Ook deze 

prijs duidt er volgens klager op dat de waardering veel te laag was. 

Het Tuchtcollege toetst een uitgevoerde taxatie marginaal, zodat beoordeeld dient te 

worden of de taxateur in redelijkheid tot een bepaalde waarde kon komen en of de 

taxateur zorgvuldigheid heeft betracht die van hem mocht worden verwacht en er geen 

evident onjuiste uitgangspunten zijn gehanteerd. 

Het Tuchtcollege komt tot het oordeel dat de taxateur een aantal opmerkelijke 

uitgangspunten en afwegingen pas in het verweerschrift en ter zitting heeft toegelicht. 

Deze hadden door de taxateur in het taxatierapport moeten worden opgenomen. De 

incourante eigenschappen die de taxateur noemt hadden voor hem daarnaast aanleiding 

moeten zijn om een tweede waarderingsmethode toe te passen, zoals in het Reglement 

Bedrijfsmatig Vastgoed wordt aanbevolen. 

Hierdoor is de taxatie in strijd met het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed en de Algemene 

Gedrags- en Beroepsregels ten aanzien van professioneel gedrag en zorgvuldigheid en 

transparantie. Van partijdigheid en schending van de integriteit is het tuchtcollege niet 

gebleken. 

De klacht is gedeeltelijk gegrond, en aan de taxateur wordt een waarschuwing opgelegd. 

Het Tuchtcollege herhaalt wat in eerdere uitspraken ook al was overwogen. Omdat de 

taxateur bij verschillende organisaties is aangesloten, kan deze afzonderlijk door deze 

organisaties worden aangesproken. 

Naast de klacht tegen de taxateur die het taxatierapport heeft opgesteld, is ook een klacht 

ingediend tegen de taxateur die de plausibiliteitsverklaring heeft afgegeven. Het 

Tuchtcollege stelt eerst vast dat de Algemene Gedrags- en Beroepsregels onverkort van 

toepassing zijn op deze controlerend taxateur. 

Het Tuchtcollege oordeelt dat deze taxateur bij de uitvoering van de plausibiliteitstoets had 

moeten opmerken dat een aantal opmerkelijke uitgangspunten en toelichtingen in het 

rapport ontbraken, zodat deze in redelijkheid niet had kunnen oordelen dat het 

taxatierapport plausibel was. Daardoor heeft de controlerend taxateur gehandeld in strijd 

met artikel 2 van de AGB. 

 Ook aan de taxateur die de plausibiliteitsverklaring heeft afgegeven, wordt een 

waarschuwing opgelegd. 

Zie In strijd met reglement BV en Algemene Gedrags- en Beroepsregels 

 

https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/in-strijd-met-reglement-bv-en-algemene-gedrags-en-beroepsregels/
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Casus 4 – Doel waardeverklaring 

Klager is eigenaar van een drietal (horeca)panden en is verwikkeld in een 

echtscheidingsprocedure. Klager verwijt de taxateur dat er waardeverklaringen zijn 

opgesteld, die onder de maat zijn. Ook verwijt klager de taxateur dat deze partijdig is 

geweest en deel uitmaakt van een kantoor waar hij eerder een conflict mee heeft gehad. 

De taxateur voert aan dat de verklaringen zijn opgesteld ten behoeve van een 

verkoopopdracht. Het betreft geen professionele taxatiedienst en er zijn geen kosten voor 

in rekening gebracht. De taxateur bestrijdt dat diens kantoor onderdeel is van het kantoor 

waar klager een conflict mee heeft gehad. 

Het Tuchtcollege acht aannemelijk dat hier sprake is van een waardeverklaring met als doel 

een verkoopopdracht te verwerven, en niet van een professionele taxatiedienst, gelet op de 

opzet en formulering. De taxateur had wel, als uitvloeisel van het fundamentele beginsel 

van professioneel gedrag, moeten vermelden met welk doel het stuk was opgesteld en dat 

het niet voor andere doelen mocht worden gebruikt. Dat is met name van belang omdat de 

taxateur ervan op de hoogte was van de echtscheidingssituatie waarin klager en 

opdrachtgever zich bevinden, en dat klager als mede-eigenaar geen bemoeienis had met de 

opstelling van de waardeverklaring. 

Dat de taxateur partijdig of niet integer zou hebben gehandeld, is het Tuchtcollege niet 

gebleken. De gestelde waarden geven hiervoor ook geen aanleiding. 

Het Tuchtcollege acht de klacht gegrond en legt aan de taxateur een waarschuwing op. 

Zie Doel waardeverklaring 

 

https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/doel-waardeverklaring/
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Casus 5 – Woningtaxateur schat omzetverwachting horeca 

Een taxateur stelt een verkort taxatierapport op. Het doel is om de onderhandse 

verkoopwaarde van een hotel in een toeristisch gebied vast te stellen. In plaats van een 

taxatierapport, gaat het volgens de taxateur om een intern advies. Hij rapporteerde dat een 

omzet van 700.000 euro in het hotel mogelijk is. De uitbater realiseert daar maar de helft 

van. De verhuurder van het hotel gebruikte het rapport in een gerechtelijke procedure, waar 

de huurovereenkomst wegens oplichting en bedrog met succes werd aangevochten. Via 

NRVT Tucht sprak de uitbater vervolgens de taxateur aan. 

Het tuchtcollege oordeelt dat het gaat om een professionele taxatiedienst. Het rapport wordt 

een taxatierapport genoemd. Uit het rapport kan niet worden afgeleid dat het om een intern 

advies zou gaan. Bovendien is het rapport gebruikt in een gerechtelijke procedure tegen het 

hotel. 

Het tuchtcollege stelt dat er volstaan is met een geveltaxatie, zonder dat gebleken is dat een 

inpandige taxatie onmogelijk is. Daarnaast ontbreekt een onderbouwing van de gebruikte 

omzetcijfers. Tot slot wijst het tuchtcollege op het feit dat de taxateur alleen ingeschreven 

is in de Kamer Wonen en geen horeca object had mogen taxeren. 

Het tuchtcollege acht de klacht gegrond en oordeelt dat het gaat om grove schendingen van 

de beroepsregels. Omdat dit de eerste keer is dat de taxateur hiervoor bij het tuchtcollege 

komt, wordt volstaan met een berisping.  

Zie Woningtaxateur schat omzetverwachting horeca 

 

Casus 6 – Advies over de tussenmuur 

In een monumentale binnenstad is in het verleden een muur blijven staan, ingesloten door 

een tweetal panden. De eigenaar van het ene pand en de VVE van het naastgelegen 

appartementencomplex, hebben al jaren onenigheid over de muur, voornamelijk over de 

kosten van onderhoud. 

De taxateur wordt door de VVE ingeschakeld en stelt een adviesrapport op. De VVE legt het 

rapport over in de procedure tegen de buurman. De buurman dient een klacht in tegen de 

taxateur. Het rapport voldoet volgens de klager niet aan de eisen van NRVT en stelt dat een 

ondoorzichtige methode is gebruikt. De taxateur geeft aan dat hij de term ‘marktwaarde’ had 

moeten vermijden in deze situatie, waar de muur onlosmakelijk onderdeel is van beide 

panden. Hij heeft geprobeerd mee te denken over een oplossing in het conflict. 

Het tuchtcollege oordeelt dat het gaat om een advies en niet om een professionele 

taxatiedienst. Alleen dan kan getoetst worden aan het professionele gedrag van de taxateur 

(art 3 AGB tot 1-7-18). Dat de taxateur zich onprofessioneel zou hebben gedragen, is niet 

gebleken. De klacht is ongegrond. 

Zie Advies over de tussenmuur 

 

https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/woningtaxateur-schat-omzetverwachting-horeca/
https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/advies-over-de-tussenmuur/
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5.2 Taxatierapport 

De volgende casussen hebben betrekking op taxatierapportages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casus 7 – Te lage marktwaarde 

Het Tuchtcollege NRVT heeft op 20 september 2016 uitspraak gedaan op een klacht van een 

opdrachtgever tegen de taxateur die het appartement van klager had getaxeerd. Klager vond 

dat de taxateur de marktwaarde minstens 30% te laag had gesteld. Klager had dit berekend 

door de vierkante meterprijs van andere recent verkochte panden toe te passen op zijn 

appartement. 

Het Tuchtcollege NRVT heeft de klacht ongegrond verklaard. De taxateur heeft gewezen op 

diverse factoren waarmee rekening gehouden is bij het taxeren. Klager miskent met zijn 

berekening dat taxeren meer is dan het doorrekenen van een vierkante meterprijs. Ten 

aanzien van de 15% afwijking heeft de taxateur in zijn verweer voldoende toegelicht waarom 

dit niet verwijst naar de referentiepanden. De slordigheidsfouten in het rapport zijn niet 

zodanig van aard dat sprake is van een onprofessioneel uitgevoerde taxatiedienst. 

Het Tuchtcollege NRVT merkt nog op dat met betere communicatie, bijvoorbeeld met een 

toelichting in een persoonlijk gesprek, de klacht mogelijk voorkomen had kunnen worden. Dit 

had mogelijk geleid tot meer begrip en had kunnen bijdragen aan het vertrouwen dat aan de 

bepaalde waarde in het maatschappelijk verkeer kan worden ontleend. 

Zie Te lage marktwaarde 

 

https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/te-lage-marktwaarde/
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Casus 8 – Taxatierapport incompleet en in strijd met regelgeving 

 

Klagers hebben een aantal garageboxen gekocht en vervolgens verkocht. Na de 

doorverkoop zijn klagers aansprakelijk gesteld door de bewindvoerder van de verkoper, 

omdat zij de boxen voor een te laag bedrag zouden hebben aangekocht. De beklaagde 

Register-Taxateur heeft voor de gerechtelijke procedure een taxatierapport opgesteld. 

Klagers verwijten de taxateur vooral dat deze in zijn verkorte rapport geen melding heeft 

gemaakt van de verbouwing en de daarmee gemoeide investeringen van klagers. De 

taxateur was daarvan wel op de hoogte. 

De taxateur voert als formeel verweer aan dat klagers geen belanghebbenden zijn, omdat 

zij geen opdrachtgevers waren van het rapport. Als inhoudelijk verweer voert de taxateur 

aan dat zijn taxatierapport is opgesteld voor een gerechtelijke procedure, waarvoor 

andere regels gelden. 

Het Tuchtcollege van stichting tuchtrechtspraak NRVT overweegt dat klagers 

aannemelijk hebben gemaakt dat zij belanghebbenden zijn, nu zij aansprakelijk zijn 

gesteld voor de schade van de nieuwe eigenaar. Daardoor zijn zij ontvankelijk in hun 

klacht, ook al waren zij geen opdrachtgever van het rapport. 

Het Tuchtcollege wijst er vervolgens op dat het Reglement Wonen een uitzondering 

maakt voor taxatierapporten die worden opgesteld ten behoeve van een gerechtelijke 

procedure, maar dat ook dan uit het taxatierapport moet blijken welke taxatiemethode is 

toegepast en welke onderbouwing aan de taxatie ten grondslag ligt, het zogenaamde 

‘comply or explain’. Omdat de taxateur in het rapport niets heeft opgenomen over deze 

uitzonderingsmogelijkheid, kan hij zich daar ook niet op beroepen. 

De taxateur heeft in zijn rapport ook niets opgenomen over het gepleegde onderhoud, 

terwijl hij hiervan wel op de hoogte was gesteld. Hij heeft de tijdsdruk die kennelijk door 

zijn opdrachtgever aan hem werd opgelegd, zwaarder laten wegen dan zijn 

verantwoordelijkheid voor het opstellen van een deugdelijk rapport. Ook overweegt het 

tuchtcollege dat een verkort taxatierapport niet meer kan worden uitgebracht volgens de 

door het NRVT opgestelde reglementen. Juist nu de taxateur wist dat zijn rapport 

opgesteld werd, vanwege een lopende juridische procedure, had hij zich het belang van 

een degelijke onderbouwing moeten realiseren. 

Het tuchtcollege acht de klacht op alle klachtonderdelen gegrond en legt de taxateur als 

maatregel een berisping op. 

Zie Taxatierapport incompleet en in strijd met regelgeving 

 

 

 

Zie Te lage marktwaarde 

 

https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/verkort-taxatierapport/
https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/te-lage-marktwaarde/
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Casus 9 – Taxatierapport onvoldoende inzichtelijk 

Klaagster heeft een hypothecaire lening verstrekt, als tweede geldverstrekker naast de 

bank, ten behoeve van de aankoop van een kasteel, waarin een horecaonderneming 

gevestigd was. Deze lening is mede verstrekt vanwege een taxatierapport van beklaagde 

taxateur. Deze stelde de marktwaarde in zijn rapport van september 2016 op € 

1.060.000. 

Binnen een jaar wordt het restaurant wegens faillissement gesloten en wordt het kasteel 

verkocht. Voorafgaand aan de verkoop is de marktwaarde door een tweede taxateur 

gesteld op € 650.000. Klaagster leidt bij de verkoop een aanzienlijk verlies. Klaagster 

stelt dat de beklaagde taxateur de taxatie onvoldoende vakbekwaam, onzorgvuldig en 

mogelijk niet objectief heeft uitgevoerd. Met name meent klaagster dat de taxateur niet 

uit had mogen gaan van één huurprijs per vierkante meter voor het gehele pand en ten 

onrechte woningen als referentiepanden heeft gebruikt. 

De taxateur stelt dat hij voldoet aan alle opleidingseisen en een ruime ervaring heeft ook 

met bijzondere panden als deze. Hij heeft meerdere taxatiemethoden gebruikt, omdat hij 

het pand naast horecabedrijf ook geschikt achtte voor bewoning. Dit heeft hij uitgewerkt 

aan de hand van de NAR-methode en de vergelijkende methode. De taxateur meent dat 

zijn rapport niet vergeleken kan worden met het rapport van de tweede taxateur, omdat 

door het faillissement een wezenlijk andere situatie aan de orde was. De taxateur meent 

dat een hoger verkoopopbrengst bereikt had kunnen worden met meer publiciteit rondom 

de verkoop. 

Het tuchtcollege acht niet van belang dat in het rapport alleen gewezen wordt op het 

tuchtrecht van VastgoedPRO. Omdat de taxateur geregistreerd is in het Register van 

NRVT en het gaat om een professionele taxatiedienst, acht het tuchtcollege NRVT zich 

bevoegd over de klacht te oordelen. Het tuchtcollege oordeelt dat niet is gebleken dat de 

taxateur onvoldoende vakbekwaam zou zijn of dat het rapport niet objectief tot stand zou 

zijn gekomen. 

Het tuchtcollege acht de klacht gegrond omdat het rapport onvoldoende inzichtelijk 

maakt hoe de taxateur tot zijn bevindingen is gekomen. Uit het rapport blijkt niet waarop 

de taxateur de huurwaardebepaling van € 150 per m² heeft gebaseerd, terwijl deze zeer 

bepalend is geweest voor de marktwaarde. Ook had de taxateur inzichtelijk moeten 

maken waarom hij de gebruikte taxatiemethoden heeft toegepast. Dat de taxateur mede 

rekening heeft gehouden met de aanwendbaarheid van het pand als woning, kan het 

tuchtcollege volgen. Maar door het ontbreken van de analyse van de opgenomen 

referentiepanden, is er geen verband te leggen tussen de waardering en de opgenomen 

referentiepanden. 

Het tuchtcollege legt als maatregel een waarschuwing op. 

Zie Taxatierapport onvoldoende inzichtelijk 

 

 

https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/taxatierapport-onvoldoende-inzichtelijk/
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70 https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-

tuchtcollege/ 

Casus 10 – Referentieobjecten 

Klager stelt dat het taxatierapport niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet. De 

gegevens van de drie referentieobjecten die verweerder in zijn rapport heeft 

opgenomen, komen niet overeen met de werkelijkheid. De correcte gegevens had 

verweerder naar opvatting van klager eenvoudig kunnen verkrijgen via bijvoorbeeld 

het VBO en het Kadaster. De werkelijke gegevens laten zien dat deze drie objecten 

qua oppervlakte en beschrijving niet kunnen worden vergeleken met de woning van 

klager. Door gebruik te maken van deze drie objecten als referentie heeft verweerder 

de waarde van zijn woning niet juist vastgesteld, aldus klager. 

De taxateur vindt dat alleen de opdrachtgever zou mogen klagen, en dat de 

opdrachtgever wel tevreden was met zijn taxatierapport. Eerst geeft de taxateur aan 

dat hij de juiste referentiepanden heeft gebruikt. Bij de hoorzitting komt hij daarop 

terug en vindt achteraf ook dat hij andere referentieobjecten had moeten gebruiken. 

Hij blijft erbij dat de hoogte van de waardering dan niet anders zou zijn geweest. 

Het tuchtcollege herhaalt wat in eerdere uitspraken al is aangegeven: klager is als 

mede-eigenaar van het pand ook belanghebbende bij de taxatie en heeft een 

zelfstandig klachtrecht. Het tuchtcollege oordeelt dat de taxateur beter onderzoek had 

moeten doen. Daardoor heeft hij zich niet gehouden aan art. 13 en volgende van het 

Reglement Wonen. Dat de taxateur partijdig zou zijn geweest of de integriteit zou 

hebben geschonden is volgens het tuchtcollege niet gebleken. 

De klacht is gegrond en de taxateur krijgt een waarschuwing. 

Zie Referentieobjecten 

 

 

https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/referentieobjecten/
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 Bronnen 
 

Geraadpleegde websites 

• https://www.nrvt.nl/wp-content/uploads/2018/06/Toelichting-onafhankelijkheid-

Wonen.pdf 

• https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/tuchtrecht/ 

• https://www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht/behandeling-en-maatregelen-

tuchtcollege/uitspraken-tuchtcollege/ 
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