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Zoals minister Hirsch Ballin in zijn 
persbericht van 2 november jongstleden 
aangaf is alleen al vanwege de omvang 
(meer dan E 1.000 miljard vermogen), 
onze sector zeer aantrekkelijk voor lieden 
die het wat minder op hebben met integer 
handelen. Dit wordt volgens het 
ministerie van Justitie, positief 
gestimuleerd door het gebrek aan trans
parantie en de lage pakkans. 
Om vanuit de Rijksoverheid hieraan een 
halt toe te roepen heeft minister Ballin, 
gezamenlijk met de ministers Bos en  
Ter Horst, de handen ineengeslagen en de 
werkgroep Nationale Regiegroep Aanpak 
Misbruik Vastgoed opgericht. 

Ook onze brancheverenigingen hebben 
inmiddels het nodige gedaan. Zo 
lanceerde de IVBN op 5 september op 
haar integriteitsseminar, de kadernotitie 
“Beheersing van frauderisico’s in de 
institutionele vastgoedsector”. Ook de 
Neprom heeft zich uitgesproken in een 
advies richting haar leden. De NVM had 
reeds haar erecode. Een lid van de RICS 
omarmt de Code of Conduct en de 
Register Vastgoed Taxateurs presenteerde 
laatst haar nieuwe taxatiemethode.  
 
Hoogste tijd om dit thema binnen de 
ASRE Alumni Association verder op te 
pakken en onze persoonlijke doelstelling 
voor MREers “een bijdrage te leveren aan 
het verhogen van de beroepsstandaard” 

(artikel 3.1.b van onze statuten) nog 
meer inhoud te geven. Persoonlijk ben ik 
dan ook blij met het initiatief van de 
Masterclasscommissie om dit onderwerp 
tot thema te verheffen. Verder zullen wij 
als vereniging, in samenwerking met de 
ASRE, op donderdag 14 mei 2009 een 
themabijeenkomst organiseren waarin dit 
thema centraal zal staan. 

Veel leesplezier toegewenst.

Erwin Wessels

VAN DE VOORzITTER

Integriteit staat bij ons allen hoog in het vaandel. Vele ondernemingen hebben 
vanuit hun visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen het begrip 

integriteit verankerd. Hierbij worden in het beleid duidelijke gedragsregels 
opgesteld. Hiermee zouden risico’s van frauduleus gedrag worden voorkomen en 
het eerlijk zakendoen worden bevorderd. Dit beleid ten spijt duiken er 
recentelijk incidentele verontrustende verhalen de kop op over misstanden van 
individuen en bedrijven in onze sector. Tot spijt van het bestuur worden hierbij 
ook de namen van enkele MRE-leden genoemd. Helaas lijkt het erop dat woord 
en daad niet altijd hand in hand optrekken. Tijd voor de vastgoedbranche om 
“list en bedrog” definitief uit het vocabulaire te verwijderen en als MRE-ers 
hierin voorop te lopen. 
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V e r e n i g i n g s n i e u w s

NOM
Vrijdag 28 november 2008 vond weer 
de jaarlijkse Night of the Masters plaats. 
Nadat de afgestudeerde MRE-ers van 
de lichting 2006-2008 hun bul 
uitgereikt hadden gekregen vond 
vervolgens in de Industriëele Groote 
Club in Amsterdam het ‘Annual 
Dinner’ en de NOM plaats. Ook dit 
jaar was de opkomst weer hoog met 
130 bezoekers. Er was een enthousiast 
optreden van cabaretgroep ‘Op sterk 
water’ en de band ‘Run4Cover’ sloot de 
avond met pittige rock muziek af. 
Hierbij een impressie van deze 
geweldige avond met dank aan de 
evenementencommissie. 

Almanak
Tijdens de NOM werd de nieuwe 
almanak gepresenteerd door onze 
vicevoorzitter Inge van der Meer met 
dit jaar het thema ‘duurzaamheid. Een 
mooie uitgave met dank aan de 
almanakcommissie onder leiding van 
Gerard Kohsiek en alle sponsoren

Triple
Alumni Association Almanak

2008

28509012_cover_MRE_Almanak_215x305.indd   1 12-08-2008   16:33:00



 

Met medewerking van Daniël Maissan en De Formule 
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V e r e n i g i n g s n i e u w s

Activiteiten 2009
Noteer alvast in de agenda!
do 8 januari 2009 Algemene Leden Vergadering
vr 13 maart 2009 Mipim Champagne ontbijt
do 14 mei 2009 Themabijeenkomst Ethiek 
di 9 juni 2009 Provada borrel
wo 16 september 2009 Activiteit
vr 27 november 2009 NOM 2009

Jaarvergadering
Op donderdag 8 januari 2009 vindt de jaarlijkse 
ALV plaats. Dit keer wordt de ALV gehouden bij 
de ASRE in Amsterdam. Aansluitend zullen  
Johan Conijn, professor van de ASRE, en  
Lars Rompelberg, fellow van de ASRE, hun visie 
geven op de laatste economische ontwikkelingen. 
Het belooft een interessante discussie te worden! 
Afsluitend is er gelegenheid om informeel bij te 
praten onder het genot van een borrel en lekkere 
hap, zodat iedereen na de files weer huiswaarts 
kan gaan. 



Hoe anders is dat beeld nu. De vastgoed-
sector blijkt kwetsbaar voor fraude, 
corruptie en witwassen. Wat te doen?
Om misbruik in de vastgoedsector te 
beperken, is door de overheid gekozen 
voor vier actielijnen die erop zijn gericht 
om in 2011 effectieve drempels te hebben 
opgeworpen:
-  aanscherping van de integriteit binnen 

de beroepsgroepen van juridische en 
financiële dienstverleners; 

-  de bevordering van transparantie van 
vastgoedtransacties; 

-  aanscherping van extern toezicht op de 
sector; en 

-  gecombineerde fiscale, bestuurlijke en 
strafrechtelijke aanpak van het misbruik. 

Alhoewel vooral het tweede punt zich 
leent voor bespiegelingen in het kader van 
een column, beperk ik me tot het punt 
dichter bij (mijn) huis: de integriteit van 
(vastgoed)advocaten en notarissen. 
Waar het de notaris betreft, is met ingang 
van 1 januari 2008 de beleidsregel in ge-
voerd die bepaalt dat het niet is toe ge staan 
om gelden te betalen aan personen die niet 
direct belanghebbende zijn bij de 
gepasseerde akte (binnen bepaalde 
bandbreedte vallen hier overigens make-
laars en andere adviseurs onder). Naast 
kwaliteitstoetsing en toezicht door de 
KNB, is het de gedachte dat de geheim-
houdingsplicht en het verschonings recht 
van een notaris worden beperkt in de 
toekomst. Ook de advocatuur treft 
maatregelen om de integriteit van de 
sector te versterken. De Orde van 
Advocaten zal het toezicht op derden-
rekeningen verscherpen en ook hier wordt 
nagedacht over de wenselijkheid van de 
beperking van de geheimhoudings plicht 
en het verschoningsrecht. 

Bovenal geldt echter dat, zeker gezien de 
uitgebreide publicaties van de afgelopen 
periode, juridische dienstverleners als 
deskundigen in staat moeten zijn om te 
onderkennen dat er sprake kan zijn van 
misbruik. In zijn brief van 3 november 
2008 aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer merkt het Directoraat Generaal 
Rechtspleging en Rechtshandhaving daar 
het volgende over op: 
“Van hen mag men verwachten dat ze zich 
niet passief opstellen, maar dat ze op dat 
punt over voldoende kennis en inzicht 
beschikken en deze ook onder houden. 
Zoals ook in de parlementaire werkgroep 
onderwereld/bovenwereld wordt bepleit 
zal hierover, net als bij de notarissen, 
binnen de andere beroeps groepen 
voorlichting worden verzorgd over 
risicosignalen. Vaak is er overigens geen 
bijzondere inspanning voor nodig om 
signalen van misbruik te onder kennen.  
Zo kan het vermoeden rijzen bij wel zeer 
opmerkelijke en snelle prijsstijgingen.” 
Deze houding ten opzichte van de 
beroepsgroep sluit aan bij een 
ontwikkeling in met name de (toezicht)
regelgeving waarbij een verschuiving van 
‘rule based’ naar een ‘principle based’ 
benadering waarneembaar is.
Overigens, naast de hiervoor al genoemde 
‘opmerkelijke prijsstijgingen’, zijn er 
natuurlijk meer subjectieve en objectieve 
indicatoren voor misbruik. Te denken zou 
zijn aan transacties waarvan het ver moeden 
bestaat dat de voorwaarden (ernstig) 
afwijken van wat in de markt gebruikelijk is 
zonder dat daarvoor een duidelijke reden is 
aan te wijzen, eventueel in combinatie met 
het ontbreken van onafhankelijke taxaties 
die zulke voor waarden rechtvaardigen. Als 
er dan ook nog eens sprake blijkt van een 
gebrek aan trans parantie vanwege (min of 

meer) exclusieve relaties tussen personen die 
binnen hun organisatie (min of meer) alleen 
en zelfstandig opereren, dan zal de adviseur 
extra op zijn hoede moeten zijn. Hij zal 
moeten doorvragen, vastleggen en bij twijfel 
niet inhalen. Meer in het algemeen zullen de 
adviseurs de kennis van fraude instrumenten 
moeten onderhouden en binnen hun 
organisaties moeten verspreiden.
De ‘take away’ van de recente discussies 
over fraude is voor de beroepsgroep in 
ieder geval dat geen adviseur er zich nog op 
zal kunnen beroepen dat bij de begeleiding 
van vastgoedtransacties een zekere margi-
nale toetsing van partijen en zaken in alle 
gevallen voldoende is. 
Een automatische oplossing voor alle 
problemen is dat natuurlijk nog niet. 
Fraudeurs zullen - ook in de toekomst - 
hun weg blijven vinden naar adviseurs die, 
soms wellicht door de omstandigheden 
gedwongen, mee werken aan frauduleuze 
praktijken. Dat komt echter in alle 
sectoren voor. Die adviseurs zullen echter, 
indien zij daarop worden aangesproken, 
zich niet (langer) kunnen verschuilen 
achter gebrek aan kennis. Mede door 
verzwaard toezicht en controle vanuit de 
beroepsgroepen zelf, zullen deze adviseurs 
in de toekomst snel(ler) en definitief van 
het toneel kunnen worden verwijderd.

Bram Linnartz MRE MRICS is advocaat partner 
bij Loyens & Loeff in Amsterdam.
Deze column schreef hij louter op persoonlijke titel.
Ik heb Gerard Koshiek van de Maarsen Groep 
gevraagd de volgende column te schrijven.  

Vastgoed en integriteit
mr. B. Linnartz MRE MRICS

Noem mij naïef, maar tot een aantal jaren geleden had ik mij niet 
gerealiseerd dat de vastgoedsector ernstig werd bedreigd door allerlei 

vormen van misbruik. Natuurlijk, er waren zo nu en dan incidenten, maar over 
het algemeen leek de vastgoedsector toch een sector als vele andere. 
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Wat doet de Holland Integrity Group?
“Ons kantoor in Almere ziet er anders 
uit dan het kantoor bij Regus in 
Amsterdam”, begint Rob. Wij hebben 
een vergunning van het ministerie van 
justitie en vallen onder de Wet op de 
Particuliere beveiligingsorganisaties en 
recherchebureaus. Dat houdt in dat we 

ons als onderneming ook houden aan 
de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wpb) en de daaruit voortvloeiende 
gedragscode. Cliënten die ons in -
schakelen doen dat om een onaf-
hankelijk achtergrondonderzoek uit te 
laten voeren naar ondernemingen en/
of personen. Alle gegevens liggen 
achter gesloten deuren en ons bedrijf is 
goed beveiligd. Onze tien medewerkers 
zijn financieel, juridisch, IT of 
operationeel geschoold om bedrijven 
en personen op een professionele en 
deskundige wijze te onderzoeken.” 
Met deze expertise richt Holland 
Integrity Group, lid van Integrity 
Europe, zich op het uitvoeren van 
fraude onderzoeken, vaak gecombineerd 
met het achterhalen van vermogens-
bestand delen waarop de schade 
verhaald kan worden (asset-tracing). 
Ten tweede richt Holland Intergrity 
Group zich op het uitvoeren van 
achtergrondonderzoeken. Dat houdt in 
uitvoering geven aan ‘customer due 
diligence’, het onder zoeken van de 
reputatie en integriteit van cliënten en 
zakelijke relaties. Daarnaast houdt 
Holland Integrity Group zich bezig 
met pre-employment screening, het 

screenen van nieuwe medewerkers op 
integriteit op bedrijfs gevoelige 
functies. Hierbij wordt met name 
gekeken of sprake is van 
belangenverstengeling en vatbaarheid 
voor chantage. En tot slot geeft 
Holland Integrity Group advies aan 
financiële instellingen op het gebied 
van bestrijding van witwassen en 
financiering van terrorisme. Rob komt 
oorspronkelijk uit de opsporing. Zijn 
zakelijk partner Frank Erkens, met wie 
hij de Holland Integrity Group 
opzette, uit de forensische 
accountancy. Zij werkten een aantal 
jaren samen bij KPMG.“Je ziet dat het 
verrichten van achtergrond-
onderzoeken in de financiële wereld al 
een aantal jaren gebruikelijk is. Recent 
zien wij dat die behoefte ook in andere 
bedrijfstakken doordringt. Ook in de 
vastgoedbranche.” 

Waarom is volgens Rob integriteit in 
het vastgoed zo belangrijk?
“Laat ik beginnen dat criminaliteit en 
vastgoed heel breed aan elkaar gelieerd 
zijn. Verschillende vormen van 
criminaliteit komen voor in het 
vastgoed. Oplichting en verduistering 
komt voor met vastgoed CV’s, 
hypotheekfraude in de particuliere 
woningmarkt en fraude gerelateerd aan 
pensioenfondsen. Daarnaast worden in 
toenemende mate woningen of bedrijfs-
panden ‘misbruikt’ voor georganiseerde 
hennepteelt. Elke onderneming in het 
vastgoed kan dus met criminaliteit te 

Screening zakelijke relaties noodzakelijk om integer te handelen

weet met wie je zaken doet
Door: Annemarie Noordermeer

Het gesprek met Rob Bakker, directeur van Holland Integrity Group en als 
docent verbonden aan de ASRE, vindt plaats bij Regus te Amsterdam. 

Holland Integrity Group is een onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau op 
het gebied van integriteit. Rob houdt zich bij de ASRE ondermeer bezig met 
integriteit en leiderschap, dilemma’s in het vastgoed, de commerciële kansen 
versus compliance, het voldoen aan wet- en regelgeving.
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Wie durfde er het afgelopen jaar 
nog te vertellen op een feestje dat hij 

in het vastgoed werkt?



maken krijgen. Daarbij komt dat de 
vastgoedbranche een verhoogde 
vatbaarheid heeft voor criminaliteit. 
Het is een branche waar veel geld in 
omgaat, die laagdrempelig is en 
waarvan de waarde van objecten soms 
ter discussie staat.” 

Goed, dat begrijpen we allemaal. Maar 
waarom is het dan zo belangrijk om 
integer te handelen? 
“Aan de ene kant omdat niet-integer 
handelen een enorme reputatieschade 
voor de vastgoedbranche vormt”, zegt 
Rob. “Wie durfde er het afgelopen jaar 
nog te vertellen op een feestje dat hij in 
het vastgoed werkt? Daarbij speelt dat 
de invloed van geld dat afkomstig is van 
criminaliteit ongelijke concurrentie 
veroorzaakt, corrumpeert en markt-
ontwrichting tot gevolg kan hebben.  
Aan de andere kant vereist de wet en 
regelgeving integer handelen. Te allen 
tijde dient voorkomen te worden dat 
bedrijven verwijtbaar betrokken raken 
bij criminaliteit.” Sommige MRE-ers 
zullen zich het college van Rob over 
integriteit nog herinneren. Voor 
diegenen die dat niet meer weten of die 
niet op de hoogte zijn, hierbij de laatste 
feiten en ontwikkelingen. “Per augustus 
2008 is de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme 
ingevoerd (de Wwft). Deze wet komt 
neer op een aanscherping en samen 
gaan van de Wet Identificatie bij 
Dienstverlening (WID) en de wet 
Melding Ongebruikelijke Transacties 
(MOT), die professionele dienst-
verleners verplichten hun cliënten te 
identificeren en ongebruikelijke 
transacties te melden. De Wwft vloeit 
mede voort uit de Derde EU-richtlijn 
ter bestrijding van witwassen en 
financiering van terrorisme. Wie zich 
niet aan deze wet houdt, pleegt ernstige 
feiten”, zegt Rob. Afhankelijk van de 
aard en omvang van deze feiten kan een 
boete worden opgelegd of in het ergste 
geval strafrechtelijke vervolging worden 
ingesteld. Naast deze nieuwe wet is 
sinds 2001 witwassen strafbaar gesteld 
in het wetboek van strafrecht. Wit-

wassen is feitelijk het verrichten van 
handelingen met goederen (zaken en 
vermogensrechten) die voortkomen uit 
misdrijven. Deze misdrijven worden 
wel de gronddelicten genoemd. Een 
voorbeeld: “Als je bewust vastgoed 
verkoopt onder de reële waarde en 
daarmee anderen benadeelt en jezelf 
verrijkt is het gronddelict oplichting. 
Als je vervolgens met de opbrengst een 
handeling verricht, je koopt er bij-
voorbeeld privé een huis van, dan maak 
je je schuldig aan witwassen van 
crimineel geld. En hierop staat een 
gevangenisstraf van 4 jaar”. Als wit-
wasmethode wordt in dit voorbeeld 
gebruik gemaakt van waardefluctuaties 
één van de vier legaliseringsgronden. 
(zie kader) 

Hoe geef je hier zelf nu invulling aan? 
Hoe pak je dat nou concreet aan als 
onderneming?
“De nieuwe wet gaat uit van een 
‘riskbased approach’ en heeft hiermee 
een principe vastgelegd. Dat wil zeggen 
dat de onderneming zelf na moet gaan 
welke riscio’s verbonden zijn aan de 
diensten die hij of zij levert. Deze risico- 

inschatting dient men tevens te maken 
ten aanzien van de cliënten en of 
relaties. De risico’s die voortkomen uit 
de combinatie diensten/cliënten zijn 
bepalend voor de te nemen maatregelen 
en het uit te voeren achtergrond-
onderzoek. Het is natuurlijk onmogelijk 
om al je relaties te screenen, dus er 
moet praktisch gehandeld worden. 
Maak dus een risico-analyse van je 
zakelijke relaties en weeg vervolgens op 
basis van risico-indicatoren af welke 
relaties je screent en in welke mate. De 
indicatoren moet je verzamelen uit 
verschillende bronnen. Vanuit diverse 
(inter)nationale gremia zoals de FATF 
(Financial Action Task Force) en TI 
(Transparancy International) zijn lijsten 
opgesteld van landen die minder 
voortgang maken met landelijke 
wetgeving op het gebied van witwassen 
en corruptie bestrijding. Deze landen 
zijn vatbaarder voor deze praktijken en 
als je zakenpartner dus een financiering 
voorstelt die in bijvoorbeeld Monaco, 
Liechtenstein of Luxemburg loopt, wees 
dan alert. Dit kan een risico zijn! Naast 
landen kunnen ook de gekozen 
juridische constructie, de overige 
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Vier legaliseringsgronden
Om de herkomst van inkomen en/of vermogen te verantwoorden kan één 
van de vier onderstaande legaliseringsgronden worden voorgewend.
•  Het voorwenden van inkomen; er wordt gedaan alsof het inkomen is 

verdiend met legale activiteiten, terwijl het feitelijk is verdiend met 
illegale activiteiten.

•  Het voorwenden van leningen; het crimineel verdiende geld wordt 
zogenaamd geleend van een ogenschijnlijk onafhankelijke derde.

•  Het voorwenden van waardefluctuaties; het is geld is zogenaamd 
verdiend met de verkoop van activa die in waarde zijn gestegen. Daarbij 
gaat het met name om activa die moeilijk objectief te waarderen zijn, 
zoals onroerende zaken, antiek, kunst en (verschillende soorten) effecten.

•  Het voorwenden van vermogensoverdracht; hierbij wordt gedaan alsof 
het geld afkomstig is van een erfenis, een schenking of een deelname aan 
een loterij.



bedrijfsactiviteiten van de zakenrelatie 
en de gekozen financiering als indicator 
dienen. Deze indicatoren kunnen 
aanleiding zijn voor verhoogde 
waakzaamheid. Ook op nationaal 
niveau zijn verschillende onderzoeken 
uitgevoerd waarbij gekeken is naar 
criminaliteit en vastgoed. Recent is het 
rapport van het Financieel Expertise 
Centrum (FEC) verschenen en heeft de 
parlementaire werkgroep verwevenheid 
onder wereld/bovenwereld 
gerapporteerd. Uit beide rapporten 
blijkt een verhoogde vatbaarheid voor 
de vastgoedsector. 

Het is verstandig om een gespecialiseerd 
bureau in te schakelen voor dergelijke 
screenings. Een integriteitonderzoek 
kan met of zonder medewerking van 
betrokkene worden uitgevoerd. 
Afhankelijk van het risicoprofiel van de 
contractpartij en de risico´s die de 
instelling bereid is te nemen wordt 
bepaald of de onderzochte partij wordt 
betrokken in het onderzoek. Wij maken 
voor ons onder zoek gebruik van open 
en gesloten bronnen. Gesloten bronnen 
zijn het justitieel documentatie register 
en het BKR. Deze bronnen zijn alleen 
door betrokkene zelf te bevragen. 
Bekend zijn de verklaring omtrent het 
gedrag voor natuurlijke en rechts-
personen. In onderzoeken vragen wij 
dan ook in voorkomende gevallen aan 
betrokkene om deze gegevens zelf op te 
vragen en beschikbaar te stellen.  Open 
bronnen zijn te verdelen in officiële en 
niet officiële bronnen. Officiele 
bronnen zijn bijvoorbeeld de Kamers 
van Koophandel en het kadaster. Niet 
officiële bronnen zijn internet en 
persbronnen”. 

En als ik nu gewoon zelf ga googlen? 
“Ik zeg altijd”, vervolgt Rob enthousiast 
zijn betoog,”dat je dat vooral moet 
doen. Google is een prima zoek-

machine, maar het beeld blijft beperkt. 
Maar wil je de bronnen juist inter-
preteren, verbanden leggen tussen 
zaken, expertise van mensen met 
ervaring gebruiken, schakel dan een 
onderzoeksbureau in. Van belang is 
risico’s te onderkennen. Wij zien soms 
criminelen na een aantal jaren toch 
weer ergens opduiken en soms via 
(buitenlandse) vennootschappen 
deelnemen aan transacties.

Wie vallen er nu onder de nieuwe wet 
WWFT?
“Hieronder vallen binnen het vastgoed 
makelaars, notarissen, advocaten, 
accountants, beleggingsinstellingen en 
beleggingsondernemingen. Wat mij 
opvalt is dat taxateurs daar niet 
ondervallen. Ik pleit er dan ook voor 
om ook die beroepsgroep erbij te 
betrekken. Screening is dus (nog) niet 
voor alle dienstverleners verplicht. Ik 

zeg altijd; wees alert en kritisch. Het is 
belangrijk dat partijen nu van de vorm 
naar de inhoud gaan”. Zo heeft de 
IVBN een “Code of Ethics” opgesteld, 
waar Holland Integrity Group zijn 
commentaar op heeft mogen geven ten 
overstaan van de leden.

Welke opvallende trends signaleert Rob?
“Binnen de vastgoedbranche vallen mij 
twee zaken op. Wat ik in toenemende 
mate zie, is mensen die ‘out of the blue’ 
opkomen en in zeer korte tijd 
miljoenen hebben verdiend. Jonge 
mensen die pas een paar jaar actief zijn. 
Ik vraag me dan altijd kritisch af, hoe 
deze ondernemers zo snel een dergelijke 
vermogenspositie hebben opgebouwd. 
Wat ik ten tweede steeds meer zie, zijn 
mensen die aan het eind van hun 
werkverband/ pensionering als 
bestuurder zelfstandig in een onder-
neming stappen of een adviesbureau 
voor een paar dagen in de week 
beginnen. In een aantal gevallen zijn 
deze adviseurs in staat om in een paar 
jaar tijd nog veel geld te verdienen. Wij 
zien dat deze adviseurs daarbij 

geen zaken doen op basis van 
blauwe ogen
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voormalige zakelijke relaties bedienen 
van advies of anderszins betrokken zijn 
bij transacties. De vraag rijst in een 
aantal gevallen in hoeverre afspraken uit 
vorige werkverbanden doorwerken in 
de nieuwe situatie. De verleiding kan 
bestaan dat men provisie vanuit oude 
zakelijke transacties alsnog laat 
uitbetalen in de nieuwe situatie, waarbij 
de oude werkgever is benadeeld maar 
de verrekening later plaatsvindt. Deze 
zogenoemde “kickbacks” worden dus 
op een later moment verrekend. 

Tot slot
Concluderend kunnen we stellen dat 
het fundament in de vorm van beleid 
over integer handelen in het vastgoed 

aanwezig is. De nadere invulling 
hiervan is nu aan de verschillende 
partijen. De ideale situatie schetst Rob 
tot slot nog even voor mij. “In Amerika 
is het heel gebruikelijk dat bij het zaken 
doen partners alle medewerking aan 
elkaar verlenen. Dus als het tot een deal 
komt dan zegt men uit eigen beweging; 
‘hier heb je alle gegevens en informatie 

die je nodig hebt’. Daarmee straal je uit 
dat je transparant bent en niks te 
verbergen hebt. Geen zaken doen op 
basis van blauwe ogen, maar daad-
werkelijke compliance, daar willen we 
naar toe.”  

De IVBN Code of Ethics is te lezen op 
www.ibvn.nl
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Themabijeenkomst Ethiek
Op 14 mei 2009 vindt de themabijkomst Ethiek plaats met 
prominente sprekers als Elco Brinkman.
Reacties naar aanleiding van deze Masterclass kunnen verzonden 
worden aan anoordermeer@amvest.nl



Zonder dat ik nog maar een vraag 
gesteld heb, brand Iskandar los. 
“Recente voorbeelden van onethisch en 
illegaal gedrag van slechts een handjevol 
personen bij andere prominente 
organisaties, in het vastgoed maar ook 
daarbuiten, tonen aan wat voor enorme 
consequenties een dergelijk gedrag heeft 
voor het imago van deze bedrijven, voor 
de carrières van haar medewerkers en 
zelfs voor de economie als zodanig. Dit 
toont het belang en de noodzaak aan 
van voortdurende educatie en training 
van medewerkers om de bewustwording 
van en het belang van integer handelen 
te onderstrepen.Verscherpte controle en 
toezicht zijn helaas ook noodzakelijk.”

Integriteitsbeleid valt of staat 
met voorbeeldgedrag van 
directie en senior management
Maar wat verstaat Iskandar zelf eigenlijk 
onder integriteit? “Voor mij betekent 
integriteit het handelen van personen 
(individu en bedrijf ) conform bestaande 
wet- en regelgeving en internationaal 
geaccepteerde normen en waarden. Dit 
kun je mijns inziens alleen bereiken door 
een gestructureerd programma op te 
zetten dat mede werkers instrumenten 
aanbiedt om kennis te laten nemen van 
de geldende waarden en normen en door 
voort durend als organisatie de juiste 
signalen af te geven. Het op het gebied 
van integriteit ‘slechte’ imago van de 

vastgoedwereld vraagt niet om strengere 
normen en waarden, want simpelweg 
geldt ‘wat elders niet kan, kan ook niet 
in de vastgoedwereld’, maar wel om een 
meer zichtbare en meer volhardende 
aanpak wellicht dan in andere sectoren 
van de economie. En wees je ervan 
bewust, zeker als leidinggevende dat het 
naleven van dit waarden- en normen-
pakket niet ophoudt op het moment dat 
je het kantoor uitloopt aan het einde van 
een lange werkdag. Ook je handelen in 
je privé-leven heeft zijn weerslag op je 
zakelijk succes en dat van je naaste 
collega’s.”

Maar hoe bereik je, in een grote 
organisatie als Jones Lang LaSalle, dat 
een ieder hetzelfde besef heeft van die 
waarden en normen en ze ook naleeft? 
“Integriteitsbeleid valt of staat met 
voorbeeldgedrag van de directie en het 
senior management. Door telkens weer 
het belang hiervan te onderstrepen en 
uit te dragen en te investeren in een 
specifiek op integriteit gericht beleid 
vergroot je het integriteitsbesef bij je 
medewerkers. Oftewel ‘goed voorbeeld 
doet goed volgen’.” 

Ons adagium is 
‘Ethics Everywhere’
“Eén van de grootste uitdagingen voor 
ons senior management team is om te 
waarborgen dat al onze medewerkers, 
ongeacht hun achtergrond en de taal 
die ze spreken, zich ervan bewust zijn 
dat Jones Lang LaSalle van hen 
verwacht dat ze altijd op de juiste wijze 
handelen. En dat ze bij twijfel altijd één 
van onze ethische medewerkers, al dan 
niet anoniem, kunnen raadplegen. Om 
dit te bereiken hebben wij als juridisch 
team het zogenaamde ‘Ethics Every-
where program’ opgezet met als doel 
berichtgeving en training te verzorgen 
die ingaat op het belang van integriteit 
in het dagelijks functioneren van elke 
medewerker. Ethiek moet als het ware 
in de genen van mensen komen.” 

“Het Ethics Everywhere program dompelt 
medewerkers onder in ethisch handelen 
via verschillende kanalen met de nadruk 
op training, ‘awareness’ en herhaling:
•  Zo is er is sprake van zogenaamde 

‘pre-employment screening’; personen 
met een bepaalde (financiële) verant-
woorde lijkheid worden voorafgaand 
aan indiensttreding gescreend .

•  Bij ons introductieprogramma voor 
nieuwe medewerkers is altijd een blok 
ingeruimd voor ons integriteitsbeleid.

•  Trots zijn we ook op ons 
performance management systeem, 
een wereldwijd elektronisch systeem 
waarbij medewerkers zich 
committeren aan jaarlijks 
geformuleerde doelstellingen en 
hierop aan het einde van het jaar 
worden afgerekend. Onderdeel 
hiervan vormt het zich committeren 
aan onze zogenaamde ‘Code of 
Business Ethics’. 

Een beetje ethiek bestaat niet
Door: Caroline Rohling

Integriteit in de vastgoedwereld is een beladen onderwerp. Onethisch handelen 
in een business waarin zoveel geld om gaat lijkt welhaast onmogelijk. Juist 

door alle berichten over vermeende fraude staat het onderwerp integriteit in de 
vastgoedsector hoog op de agenda. Een organisatie die ethiek en ethisch 
handelen al lange tijd volhardend propageert en daarvoor ook recentelijk is 
beloond met een positie op de lijst van ‘World’s Most Ethical Companies’ van 
het Ethispehere Institute, is Jones Lang LaSalle. Jones Lang LaSalle is actief in 
170 markten in 60 landen op 5 continenten. Wereldwijd werken er ongeveer 
32.700 mensen. Tijd voor een gesprek met één van de regionale medewerkers 
ethische aangelegenheden Iskandar Lalisang, medeverantwoordelijk voor het 
waarborgen van ethisch handelen en ‘ethics officer’ EMEA bij Jones Lang 
LaSalle met als standplaats Amsterdam.
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•  Gedurende ieders loopbaan komt op 
gezette tijden het onderwerp 
integriteit terug in cursussen en 
opleidings programma’s en daarnaast 
worden met enige regelmaat 
lezingen georganiseerd waarbij aan 
de hand van praktijk voorbeelden dit 
onderwerp wordt belicht.

•  Ook wordt veel aandacht besteed 
aan de kracht van de herhaling 
waarbij ondermeer gebruik wordt 
gemaakt van posters, van specifiek 
ontworpen visitekaartjes en is er een 
intranetsite ontwikkeld waar 
medewerkers terecht kunnen met al 
hun vragen over ethiek.

•  Medewerkers kunnen een beroep 
doen op de ‘Ethics Hotline’, een 
helpdesk voor ethische vraagstukken 
waar medewerkers in verschillende 
talen te woord kunnen worden 
gestaan. 

•  Ieder bedrijf of iedere persoon die 
een product of dienst aan ons levert 
of aan onze klanten verzoeken wij 
onze zogenaamde ‘Gedragscode voor 
Leveranciers’ te ondertekenen. 

•  Als medewerkers vertrekken wijzen 
wij hen op hun voortdurende 
verplichting om de door cliënten in 
vertrouwen aan ons verstrekte infor-
matie ook zorgvuldig vertrouwelijk 
te blijven behandelen. 

•  Tenslotte betrekken wij ook 
nauwgezet onze medewerkers bij 
alles wat met ethiek te maken heeft 
via onze jaarlijks terugkerende 
medewerkersenquête en verschijnt er 
een jaarlijkse rapportage waarin wij 
verslag doen over ons ‘resultaten’ op 
het gebied van ethisch handelen.” 

Die Code of Business Ethics is dat een 
uniform Jones Lang LaSalle document 
of zitten daarin nog regionale 
verschillen verwerkt die rekening 
houden met de diverse culturen waarin 
jullie opereren? “Onze Code of 
Business Ethics moet je zien als een 
hulpmiddel om onze werknemers 
inzicht te geven in hun 
verantwoordelijkheden bij het 
verrichten van werkzaamheden namens 

Jones Lang LaSalle. De Code is gericht 
op verantwoordelijkheden van 
werknemers ten opzichte van elkaar, 
onze klanten, de markt, onze partners, 
onze aandeelhouders en de instellingen 
en overheden in de landen waar wij 
zaken doen. De leden van onze directie 
ondersteunen en verplichten ons, en 
zichzelf, tot naleving van de Code. 
Daarnaast voldoet onze Code aan de 

eisen die de New York Stock Exchange 
daaraan stelt met betrekking tot 
beursgenoteerde ondernemingen zoals 
de onze. En tevens is in onze Code een 
zogenaamde klokkenluidersregeling 
opgenomen die eveneens voor 
beursgenoteerde bedrijven verplicht is 
gesteld.”
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Iskandar Lalisang, ethics officer Jones Lang LaSalle



“De Code is geen alomvattend 
handboek dat elke situatie behandelt 
waarin medewerkers over de hele wereld 
eventueel terecht zouden kunnen 
komen. Het is bedoeld om als leidraad 
te dienen waarin kernpunten worden 
aangestipt en het beleid wordt 
om schreven. Het is een uniform 
document dat voor de gehele organisatie 
geldt en een doorvertaling is van de 
normen en waarden die wij aanhangen 
als het aankomt op zakendoen in de 
vastgoedwereld. Uiteraard is sprake van 
enige inter pretatieruimte afhankelijk 
vanuit welk deel van de wereld je 
opereert maar de speelruimte is zeer 
gering. ‘Live in Rome like the Romans 
do’, is dus wat betreft ethiek niet van 
toepassing. In de zakelijke dienst-
verlening namelijk vormt de integriteit 
die ons merk vertegenwoordigt, één van 
de waardevolste onderdelen van ons 
bedrijfskapitaal. En daarom is het van 
het allergrootste belang dat wij 
activiteiten die ook alleen maar ongepast 
lijken, vermijden.” 

Ondanks verdubbeling 
organisatie geen groei in 
aantal gevallen van 
onethisch handelen
Zie je enig resultaat terug van de enorme 
inzet om ethisch handelen tussen de oren 
van al jullie medewerkers te krijgen? “Bij 
het evalueren van een communicatie en 
trainingsprogramma gericht op integriteit 
krijg je te maken met de ongelukkige 
realiteit dat al ben je in staat om ethische 
valkuilen te omzeilen en claims van je 
weg te houden, je nooit zeker weet of dat 
het resultaat is van een gedegen ethiek-
programma of dat je gewoon geluk hebt 
gehad. Wat we wel hebben geconsta teerd 
is dat vanaf het moment dat we 
statistieken zijn gaan bijhouden, sinds 
circa vijf jaar geleden, het aantal claims en 
andere gevallen van onethisch handelen 
niet is toegenomen. Dit terwijl in 
dezelfde periode de organi satie in omzet 
en aantal medewerkers is verdubbeld. Wij 
leiden hieruit af dat ons Ethics 
Everywhere programma bijdraagt aan een 
grotere ethische bewustwording.” 

“Het feit dat ik ook vaker wordt 
benaderd door medewerkers met de 
vraag of een bepaalde handelswijze wel 
aansluit bij onze ethische cultuur, duidt 
hier eveneens op. Het is mijns inziens 
alleen maar goed dat steeds meer 
bespreekbaar wordt. Dat is ook 
onvermijdelijk gezien de wijze waarop 
de markt op schandalen zoals bij Enron 
en World Online en recenter en 
dichterbij de bouwfraude en vastgoed-
fraude reageert. En onze cliënten 
reageren op hun beurt eveneens door 
bijvoorbeeld steeds strikter met 
‘Requests for Proposals’ om te gaan. 
Maar natuurlijk kun je in een organi-
satie met meer dan 30.000 werknemers 
niet elke ethische misstap voorkomen, 
zo realistisch zijn we ook wel weer.”

Naaste collega als ‘Ethics 
ambassadeur’: laag
drempelig en overtuigend
“Wereldwijd werken wij met tien 
zogenaamde ‘Ethics Officers’. De 
praktijk wijst uit dat dit aantal te gering 
is. Met name omdat wij ons gemiddeld 
slechts 20% van onze tijd met ethische 
kwesties kunnen bezighouden. De 
overige tijd spenderen we aan legal 
compliance. Om het tekort op te vullen 
is momenteel een ‘Ethics Ambassador’ 
programma in de maak waarbij we 
senior collega’s zonder leidinggevende 
positie een ambassadeursrol geven als het 
aankomt op ethisch handelen. Deze 
collega’s zullen proactief ons ethisch 
beleid gaan uitdragen en kunnen als 
klankbord fungeren voor andere 
collega’s. Wij zijn van mening dat je 
eigen collega de meeste overtuigings-
kracht heeft en ook laagdrempelig 
benaderbaar is. Wij hopen hierbij 
integriteit als kernwaarde van Jones Lang 
LaSalle nog beter tot onze medewerkers 
te kunnen laten doordringen. En je 
moet niet vergeten dat integri teitsbeleid 
steeds vaker een selectie criterium vormt 
voor nieuwe mede werkers. Het bezitten 
van een bedrijfs cultuur waarin ethiek 
hoog in het vaandel staat, is van 
toenemend belang bij het kunnen 
aantrekken van top talent.” 

Met consequent ethische 
handelen val je in de prijzen!
En jullie gedegen aandacht voor 
integriteit heeft jullie recent zelfs in de 
prijzen laten vallen. “Ja, inderdaad. 
Daar zijn wij bijzonder trots op. Medio 
dit jaar hebben wij een plaats 
bemachtigd op de lijst van meest 
ethische bedrijven ter wereld en dat is 
toch wel een eer als je je bedenkt dat 
meer dan 10.000 organisaties zich ook 
een plekje op die lijst hadden gegund. 
De lijst is een initiatief van Ethisphere 
Institute, een denktank die onderzoek 
doet naar en pleitbezorger is van 
winstgevende best practices in global 
governance, ethiek in de zakenwereld, 
compliance en corporate verantwoorde-
lijkheid. Analysten van dit instituut 
hebben de lijst samengesteld door 
onder meer de Codes of Ethics van 
organisaties te beoordelen, alsmede 
rechtzaken, schending van regelgeving 
en de mate waarin organisaties 
investeren in innovatie en duurzaam 
zakendoen. Een mooie opsteker en 
zeker een stimulans om ons integriteits-
beleid op een hoog niveau te houden. 
Onze inspanningen worden beloond!” 
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Amvest ontwikkelt met visie én durf woongebieden. Daarom noemen we 

onszelf beleggende ontwikkelaar. In goede samenwerking met partners 

herstructureren we naoorlogse wijken en stadscentra. Ook ontwikkelt 

Amvest compleet nieuwe stadswijken. En we transformeren binnenste-

delijke bedrijventerreinen naar woongebieden. Met onze kennis en kunde 

van integrale gebiedsontwikkeling en -beheer dragen wij bij aan de kwa-

liteit van bestaande en nieuwe woongebieden. We investeren en nemen 

het ontwikkelrisico. Bovendien blijven we als belegger langjarig verbonden 

aan de wijken die we ontwikkelen. Kortom: Amvest is een creatieve en 

kapitaalkrachtige partner. Neem voor meer informatie of het maken van 

een afspraak contact op met Ellen van Borkulo (020 - 430 12 78). Kijk voor 

onze projecten op onze website www.amvest.nl

Ontwikkelaar én belegger



Als het in korte tijd verhandelen van 
onroerend goed gepaard gaat met een 
forse waardestijging worden ABC 
transacties snel in verband gebracht met 
fraude, toch hoeft daarvan niet altijd 
sprake te zijn. Een prijs tussen A en B 
kan bijvoorbeeld relatief laag zijn 
wegens het uitoefenen van een reeds 
lang bestaande koopoptie door een 
huurder of vanwege (dreigende) 
leegstand. In die gevallen zijn er goede 

redenen, bijvoorbeeld door een 
verbetering van de huursituatie, voor 
een forse prijsstijging tussen een eerste 

en een tweede transactie ook al vinden 
deze leveringen op dezelfde dag plaats. 
Ook kan zich het geval voordoen dat B 
tussen de koop en levering zorgt voor 
een forse verbetering van de onroerende 
zaak, bijvoorbeeld door het uitvoeren 
van een renovatie. 

Een eigenschap die de ABC transactie 
geliefd maakt bij legitieme gebruikers 
maar ook bij fraudeurs is dat B niet 
voor financiering van zijn aankoop zorg 
hoeft te dragen. Zelfs bij een koop en 
levering tussen A en B gevolgd door een 
koop en levering tussen B en C 
enzovoorts zal, mits alle leveringen op 
dezelfde dag plaatsvinden, slechts de 
uiteindelijke koper zijn aankoop 
moeten financieren. Er kleven ook 
juridisch gezien echter ook nadelen aan 
een ABC transactie. 

Stel dat na het uitvoeren van een ABC 
transactie de koopovereenkomst die is 
gesloten tussen A en B wordt vernietigd, 
dan bestaat voor C het risico dat hij het 
door hem verkregen object zal terug-
vallen aan A. Er is echter geen recht-
spraak over deze situatie en de juridische 
literatuur is verdeeld over het gevolg van 
het wegvallen van de koopovereenkomst 
tussen A en B. Indien C er voor had 
gekozen om A aan B te laten leveren en 
om B aan hem te laten leveren, zou hij 
in geval van de vernietiging van de 
koopovereenkomst tussen A en B naar 
verwachting beschermd worden door 
artikel 3:88 BW. 

ABc transacties 
Door: mr. Jan-Willem Wiertsema

ABC transacties staan, niet zonder reden, de afgelopen tijd erg in de 
belangstelling van het kabinet, het Openbaar Ministerie en de media. Met 

een ABC transactie wordt vaak bedoeld het verkopen van onroerend goed door 
A aan B het doorverkopen door B aan C, gevolgd door een levering van A direct 
aan C. Andere transacties die hier aan verwant zijn worden vaak voor de 
eenvoud ook onder de noemer ABC transactie geschaard. Voorbeelden hiervan 
zijn de koop en levering van A aan B gevolgd door een koop en levering door B 
aan C in een kort tijdsbestek en de koop gesloten tussen A en B waarbij B heeft 
aangegeven te handelen voor zich of een nader te noemen volmachtgever (C).
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Een andere complicatie ontstaat in 
gevallen waarin krachtens de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten (‘WVG’) 
een verplichting is ontstaan om een 
object aan een gemeente te koop aan te 
bieden. De WVG  gaat er vanuit dat 
slechts één eigenaar of een zakelijk 
gerechtigde een object te koop kan 
aanbieden aan de desbetreffende 
gemeente. Als de gemeente aangeeft 
niet op het aanbod in te gaan, staat het 
een eigenaar vrij het object te verkopen 
en te leveren aan een derde. Deze 
bepaling werkt belemmerend voor 
koper B die het object nog moet 
verkrijgen, maar al wel een koop-
contract met C heeft getekend.     

Een van de meest voorkomende vormen 
van fraude door middel van ABC 
transacties is - naast de tussengeschoven 
onfrisse tussenpersoon - hypotheek-
fraude. Deze vorm van fraude komt 
kort gezegd om het volgende neer. A 
koopt een woning voor prijs die ver 
onder de marktwaarde ligt op een 
veiling en verkoopt deze aan B die de 
woning aan stroman C verkoopt. Dit 
terwijl C door middel van een te 
rooskleurig taxatierapport en wellicht 
een vervalste werkgeversverklaring en 
loonstrookje een hypotheek verkrijgt 
van een bank. C betaalt geen rente, de 
bank veilt de woning en het verhaal 
begint van voor af aan. In de regio’ s 
Rotterdam en Den Haag is deze vorm 
van fraude meer pregnant dan in 
Amsterdam, naar mijn mening wordt 
dit verschil veroorzaakt doordat er in 
Amsterdam een goed functionerend 
veilingsysteem bestaat, terwijl dit in 
Rotterdam en Den Haag niet het geval 
is. Er bestaan grote regionale verschillen 
in de wijze van het veilen van onroerend 
goed, terwijl de exacte regionale 
procedures niet gecodificeerd zijn. 
Hierdoor wordt er op veel veilingen 
geen optimale opbrengst gerealiseerd en 
is samenspanning en fraude het gevolg. 
Met de modernisering en uniformering 
van de organisatie van executieveilingen 
zou hypotheekfraude voor een groot 
deel bestreden kunnen worden.

Indien een notaris bij het uitvoeren van 
de transacties weet dat er sprake is van 
ongebruikelijke  waardestijgingen is hij 
krachtens de WWFT (Wet ter 
voorkoming van Witwassen en 
Financieren van Terrorisme) verplicht 
de eerste verkoper en de bank die een 
financiering verstrekt hiervan op de 
hoogte te stellen. Tot nu toe is het aan 
een notaris om uit te zoeken of er 
sprake is van een ongebruikelijke 
waardestijging, maar binnenkort zal het 
kadaster een zogenaamde Watchdog 
functie introduceren. Deze functie 
houdt in dat het kadaster automatisch 
bovengemiddelde waardestijgingen 
signaleert en aan een notaris die een 
levering van een bepaald object 
voorbereidt toe zal zenden. Ook kan 

het kadaster uit eigen overweging deze 
informatie ter beschikking stellen van 
het Openbaar Ministerie. Het 
Openbaar Ministerie heeft in 
samenwerking met de Belastingdienst 
het Vastgoed Intelligence Center 
opgezet om fraude met onroerend goed 
tegen te gaan, men is thans alle ABC 
transacties die in Nederland zijn 
uitgevoerd in de periode van 2003 tot 
en met 2007 aan het onderzoeken.

JanWillem Wiertsema is partner bij 
Boekel de Nerée en adviseert op het gebied 
van vastgoed en ondernemingsrecht.
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De onderzoeksinteresse van 
Vulperhorst in de fraudeverschijnselen 
in de bouw- en vastgoedwereld wordt 
ondermeer veroorzaakt door de 
antropologische kenmerken ervan. 
“Het is alsof je een indianenstam 
onderzoekt die wordt gewezen op hun 
bijzondere manier van eten maar 
reageert dat het heel normaal is en al 
jaren zo gaat”. Een onderzoek naar 
fraude bij een corporatie was voor 
Vulperhorst reden om zich in de 
materie te verdiepen. De stap om het 
corporatieonderzoek uit te breiden 
naar de vastgoedfraude en er een boek 
over te schrijven was snel gemaakt.

De voedingsbodem voor 
vastgoedfraude wordt volgens 
Vulperhorst vaak gecreëerd op het 
snijvlak waar publieke organisaties en 
private organisaties elkaar raken. Bij 
business to business contacten van 
private partijen wordt op het scherpst 
van de snede gewerkt. Dit noemt 
Vulperhorst ‘low trust’ organisaties die 
zich kenmerken door een zware 
contract relatie. Als er iets wordt 
afgesproken komt het in een contract 
en als het niet in het contract staat 
wordt er ook geen succesvol beroep op 
gedaan. Acquisitie is bij deze 
organisaties onderdeel van het spel en 

acquisitiekosten zijn ook gewoon 
fiscaal aftrekbaar. Er is een rationele 
om iemand wat te gunnen en er ook 
weer wat voor terug te krijgen. 

Dit wordt anders wanneer publieke 
organisaties of corporaties worden 
betrokken in de samenwerking. Hier is 
de scherpte van de financiële afweging 
minder aanwezig. Dit zijn ‘high trust’ 
organisaties. Afspraken worden ook 
vaak mondeling gemaakt. Niet de letter 
maar de geest van het contract vormt de 
spil van de samenwerking. De relatie 
tussen vergoeding en geleverde prestatie 
is vaak minder eenduidig. 
Maatschappelijke doelen en duurzame 
relaties bij publieke organisaties 
onderling spelen een veel belangrijker 
rol en veroorzaken minder scherpte bij 
de financiële afweging. Een ander 
aspect, dat een voedingsbodem voor 
vastgoedfraude creëert, is de trend dat 
van oorsprong zuiver publieke 
organisaties als corporaties ook private 
belangen en doelen hebben gekregen: 
door corporaties wordt niet alleen meer 
geopereerd op de markt voor 

gesubsidieerde huur en koopwoningen 
maar worden ook koopwoningen in het 
commerciële segment gebouwd.

Het naast elkaar bestaan van de private 
wereld, waarin grote deals worden 
gesloten door enerzijds individuele 
ondernemers die aanzienlijk risico lopen 
en daar ook goed aan verdienen en 
anderzijds de corporatiewereld waar de 
individuele risico’s klein zijn en de 
beloning navenant kan volgens 
Vulperhorst fraude in de hand werken. 
De individuele ondernemer die laat zien 
dat hij goed verdiend heeft, wekt 
mogelijk de hebzucht bij zijn publieke 
contractpartner op. Deze vergeet dat 
zijn relatief lage beloning verband 
houdt met het beperkte risico dat hij 
loopt en komt in de verleiding om een 
hogere individuele beloning buiten het 
systeem om te ontvangen van de 
individuele ondernemer waar hij een 
deal mee sluit.

Een van de onderzochte cases bij een 
corporatie laat zien, dat een kleine 
groep in staat is zichzelf langdurig te 
verrijken door geraffineerde fraude. Een 
aantal sleutelfunctionarissen sluit 
transacties die voor de anderen binnen 
de woning corporatie normaal lijken 
maar die dat uiteindelijk niet blijken te 
zijn (de indianenstam metafoor). Onder 
de vlag van volkshuisvestings-
doelstellingen wordt onroerend goed 
aangekocht, waarover door de verkoper 
of een tussenpersoon aan betrokkenen 
in privé commissie wordt betaald. 
Andere cases laten zien dat directeuren, 

Interview Lenny Vulperhorst 

Hebzucht in het vastgoed 
Door: Dennis Damink

Nu integriteit het thema van deze Masterclass is kan een interview met 
de man die hier recentelijk nog een boek over heeft uitgebracht 

natuurlijk niet ontbreken. Vulperhorst is auteur van het boek ‘Hebzucht in 
vastgoed’ dat dit jaar uitkwam en is in 2005 gepromoveerd op het 
onderzoek ‘verzwegen onderneming’ naar de bouwfraude. Het onderzoek 
naar de bouwfraude is gebaseerd op interviews met topfunctionarissen en 
enquêtes onder 350 medewerkers in de bouwsector. Voor zijn boek over 
hebzucht in vastgoed heeft Vulperhorst verschillende topfunctionarissen uit 
de vastgoedwereld deels anoniem geïnterviewd en hun uitspraken en 
analyses in zijn boek verwerkt.
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alarmbellen moeten gaan rinkelen 
bij vriendjespolitiek



Lenny Vulperhorst (1955). Na 

zijn studie Politicologie (doctoraal 

in 1981) werkte hij onder andere 

bij de Technische Universiteit 

Delft en de Bouw en Houtbond 

FNV. Sinds 1989 is hij werkzaam 

bij AEF. Hij promoveerde in 

2005 aan de Universiteit Leiden. 

Hij adviseert opdrachtgevers ten 

aanzien van publiekprivate 

samenwerking, bouwen en wonen, 

infrastructuur, stedelijke 

inrichting en cultuur. Is zeer 

geïnteresseerd in vraagstukken van 

integriteit en maatschappelijk 

ondernemerschap. Hij heeft een 

aanzienlijk aantal publicaties op 

zijn naam staan, zowel in 

vaktijdschriften als in de vorm 

van zelfstandige publicaties en is 

docent aan de ASRE.

opdracht nemers afpersen: er worden 
valse facturen gestuurd met een hogere 
prijs en de leverancier betaalt de 
directeur terug in natura of in geld. Er 
worden facturen en project-
administraties vervalst, de eigen 
organisatie wordt opgelicht, belasting 
wordt ontdoken en directeuren nemen 
giften of geld aan.

Volgens Vulperhorst moeten bij 
woningcorporaties de alarmbellen gaan 
rinkelen bij vriendjespolitiek door de 
directie, directeuren met grote 
portefeuilles en nogal wat externe 
operationele taken, situaties met 1 
directeurbestuurder i.p.v. 2 en 
corporatiedirecteuren die zich gedragen 
als ondernemer. Het ontbreken van 
aandeelhouders maakt het volgens 
Vulperhorst sowieso lastig.

Op de vraag of er verschil is tussen de 
bouwfraude en vastgoedfraude geeft 
Vulperhorst aan dat, dat wel het geval is. 
De bouwwereld kenmerkte zich als een 

zeer homogene groep waarbij de systemen 
al jaren gemeengoed waren. De bouw-
wereld opereerde veel meer als indianen-
stam die indringers verdreef die 
beweerden dat hun systeem niet deugde. 
In het bouwkartel verrijkten de spelers 
zichzelf niet met de illegale constructies 
waar zij aan meewerkten. Bij de 
vastgoedfraude is een hele keten van 
individuen betrokken die niet zonder 
elkaar kan. Van corporatie, ontwikkelaar, 
belegger, adviseur tot aan de notaris moet 
iedereen in meer of mindere mate 
frauduleus handelen om de fraude te 
laten slagen. Betrokkenen weten op een 
bepaald moment dat ze niet goed zitten 
maar worden door de groep gegijzeld.  
De organisatoren van deze fraude moeten 
experts zijn en de hele keten goed 
kennen. 

Kenmerkend is dat in tegenstelling tot de 
bouwkartels de deelnemers aan de 
vastgoedfraude zichzelf vaak wel 
verrijkten met de illegale constructies die 
zij toepasten. “Wat misschien dan toch 

weer op een indianen stam duidt, is dat er 
volgens Vulperhorst betrokkenen zijn die 
openlijk durven beweren dat zij niet fout 
zaten, maar wiens handelen daar toch wel 
duidelijk op wijst”, aldus Vulperhorst. 
“Overigens is het aan de rechter om hier 
het oordeel over te vellen en dat kan nog 
wel enige jaren duren.”

In zijn boek noemt Vulperhorst drie 
kenmerken die de bouw kwetsbaar 
maken. Ten eerste: er wordt vaak op 
projectbasis gewerkt, er zijn veel 
verschillende partijen betrokken en er 
gaat veel geld in om. Ten tweede: de 
sector is gewend om mensen uit eigen 
kring te rekruteren en Vulperhorst vraagt 
zich af of dat mensen zijn met een groot 
besef van integriteit. En ten derde: de 
handhavingmechanismen zijn belabberd. 
De Raden van Toezicht, justitie en de 
NMa hebben moeite om de sector in 
toom te houden, want het is verdomde 
moeilijk om het bewijs te leveren. 
Nederlanders kunnen niet goed omgaan 
met witteboordencriminaliteit. 

19



Witteboordencriminaliteit heeft volgens 
Vulperhorst een aantal kenmerken: het 
misdrijf vindt plaats in een 
respectabelere context dan ander 
misdaden, door een persoon die een 
positie met veel status bekleedt. 
(gebaseerd op White Color Crime van 
D. Nelken), de daders beschouwen hun 
onregelmatigheden vaak niet als illegaal, 
veel criminele handelingen gebeuren als 
onderdeel of in het verlengde van het 
reguliere werk, de daden zijn meestal 
onpersoonlijk en organisaties zijn vaak 
het ‘slachtoffer’.

Volgens Vulperhorst is het rekruteren 
van meer mensen van buiten de sector 

nodig om het vertrouwen te herstellen. 
Ook moeten er meer mensen komen 
die zeggen dat de Koning geen kleren 
aan heeft. Daarnaast moet het toezicht 
zowel intern als extern verscherpt 
worden.
De pakkans zal echter klein blijven. 
Volgens Vulperhorst is ‘naming and 
blaming’ een methode om met het 
onaantrekkelijker te maken fraude-
pogingen te ondernemen en als voor-
beeld te dienen van hoe het niet moet.

Gevraagd naar hoe op zijn boek wordt 
gereageerd, geeft Vulperhorst aan dat 
door veel vastgoedmensen korzelig 
wordt gereageerd. “Het wordt gezien als 
een soort nestbevuiling waar men niet 
van gediend is”. De topfunctionarissen 
die Vulperhorst heeft geïnterviewd, 
geven aan dat zij hebben meegewerkt, 
omdat ze nut en noodzaak zien om de 
fraudegevoeligheid van de 
vastgoedsector te verkleinen. Zij hopen 
dat het boek daar aan bijdraagt.
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indianenstam komt vaak voor
in het vastgoed



Your vision. Realised.

Tenzij je onder intuïtie verstaat de optelsom

van iemands marktkennis, jarenlange ervaring, 

de bereidheid om een idee uit te proberen 

gestoeld op grondig onderzoek, de kundigheid 

om de meest geschikte mogelijkheden voor 

cliënten te vinden en bovenal het vermogen 

om hier uitvoering aan te geven. Wij volgen 

een dergelijke intuïtie.

Daar vloeien kansen uit voort.



Ra, ra, hoe kan dat? Het ging hier om 
twee hypothesen, waarvan de eerste is 
dat qua inkomen en etniciteit 
gemengde wijken beter zijn dan homo-
gene wijken. En de tweede hypothese is 
dat je in een probleemwijk er goed aan 
doet projecten te slopen om er iets 
beters (en duurders) voor terug te 
bouwen. Velen - en overigens ik ook - 
geloven erin, maar helaas … Er is akelig 
veel empirisch bewijs uit binnen- en 

buitenland dat het niet helpt! Maar 
daar trekken wij ons niets van aan. 

Bij met implementeren van vast-
goedonderzoek is integriteit soms ver te 
zoeken. En wat daarbij komt is dat vele 
miljarden aan vaak gemeenschapsgeld 
zo over de balk worden gegooid. En de 
beslissers dulden geen tegenspraak. Nu 
ja, zeggen ze dan, “het onderzoek deugt 
niet” en “die onderzoekers die beweren 

dat het niet helpt zijn bevooroordeeld”. 
Natuurlijk zijn er ook altijd wel 
bewoners te vinden - ook al zijn het er 
maar een paar - die willen verklaren dat 
de ingrepen wèl hebben geholpen. Dat 
is fijn en daar baseren wij ons dan op. 
Maar vervelend genoeg laat onderzoek 
zien dat er vaak sprake is van een 
verplaatsing van de problematiek naar 
andere wijken (het zogeheten 
waterbedeffect). Alleen de wat hogere 
inkomens kunnen de duurdere nieuwe 
woningen betalen, met een instroom 
van buiten de wijk als resultaat. 

Ook komt naar voren dat in 
herstructuringswijken de nieuwe 
bewoners niets op hebben met 
resterende (vaak allochtone) bewoners 
van de wijk en er zeker geen praatje 
mee willen maken. Er komt niks uit 
van mooie gedachten over meer sociale 
contacten, over meer sociale cohesie, 
over een betere sociale mix, over een 
sociale stijging en over rolvoorbeelden 
waaraan kansarmen zich kunnen 
optrekken. “Maar waarom leren jullie 
niets van al het onderzoek?” was de 
vraag van de inleiders. Tja, dat is een 
lastige vraag, vond het gehoor. 
Corporatiedirecteuren zeiden 
uiteindelijk “ja, maar je moet toch iets 
doen”. In de praktijk gaat het ook om 
zeer complexe vraagstukken (oud pand 
aan eind theoretische levensduur, 
vervuiling, criminaliteit, een 
concentratie van problemen enz.). “Dan 
moet je wat en dan doe je maar iets!” 
Wij bedoelen het ook allemaal hééél 
goed! Corporatiemedewerkers wijten 
het aan de politici. Die willen in een 
paar jaar scoren en dan ga je gewoon 
iets nieuws bouwen dat je bij voltooiing 
met een feestje kunt openen. En 
beleggers en ondernemers gaan gewoon 
voor de poen onder het motto “vern.uk 

Integriteit en 
vastgoedonderzoek

Sinds enige tijd organiseert de Amsterdam School of Real Estate 
onderzoeksseminars. Daar maak je wat mee! Niet dat de dames en heren met 

elkaar op de vuist gaan; dat nog net niet. Maar wel wordt het ene na het andere 
heilig huisje op ons vakgebied in elkaar gekegeld. Zo betoogden recentelijk een 
filosoof en een hoogleraar stadsgeografie dat corporatiedirecteuren, gemeenten 
en beleggers volstrekt ongefundeerd wijkbeleid inzetten dat bewijsbaar niet 
werkt. En als ze worden geconfronteerd met de onzin van hun (sloop en 
nieuwbouw)activiteiten, dan gaan ze er toch gewoon mee door. 
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de massa en grijp de kassa”. Denk aan 
de woekerpolissen. Allemaal motieven 
om je niets aan te trekken van “de 
waarheid”, zoals die uit de onderzoeken 
zou blijken. Een grondige probleem-
analyse ontbreekt dan ook vaak. Er zijn 
wat gegevens van een wijk bij elkaar 
geveegd en dan komt er meteen een 
oplossing zonder dat men zich heeft 
afgevraagd wat men nu eigenlijk wil 
bereiken. Doel en middel lopen vrolijk 
door elkaar heen. 

Soms gaat het ook om doelstellingen 
die men niet durft te benoemen (vaak 
verheffing/gentrification van de 
bevolking) en dan gooit men het maar 
over de boeg van “verbetering van de 
leefbaarheid”, zonder dat nader te 
specificeren. De oplossing die men geeft 
had men overigens toch al voor ogen. 
De waarheid is trouwens vaak saai en 
een beetje slopen en bouwen met een 
bevlogen architect is veel leuker. 
Jammer dan dat die bewoners het spel 
niet weten te waarderen en het niet 
willen mee spelen. 

Maar hoe moet het dan wel? De 
filosoof pleit voor ‘evidence based’ 
beleid. Ja dat is mooi, maar dan moet je 
wel eerst van alles hebben geprobeerd! 
Maar beter is het de problemen eerst 
goed te analyseren, daarna te bepalen 
wat je precies wil bereiken (bijv. een 
taalachterstand wegwerken of de 
opvoeding van kinderen verbeteren) om 
vervolgens je doelgroep te leren kennen 
(anders werkt je remedie niet). En 
daarbij moet je niet je gedachten over 
een oplossing voorleggen aan gelijk-
gestemden (zoals commissarissen, 
collega’s en aan mensen die je hebt 
uitgekozen omdat je denkt dat ze het 
toch met je eens zijn). Leg het voor aan 
de buurtbewoners zelf! Daarna moet je 
je oplossing precies toesnijden op het 
probleem. Als je iets aan leerachter-
standen wil doen, dan moet je scholing 
aanbieden en geen huizen gaan slopen 
en nieuwe gaan bouwen. Zo zou het 
moeten. Natuurlijk zijn er ook partijen 
die wèl zo handelen. Dan gaat het 
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opvallend genoeg vaak om privaat geld 
en niet om gemeenschapsgeld. 

Maar voor de lezer die nu, na kennis te 
hebben genomen van het bovenstaande, 
zich een beetje ongelukkig voelt, heb ik 
nog een rechtvaardiging om op de oude 
ongefundeerde voet door te gaan. Kijk, 
het gaat om de toekomst en die weet 
niemand. Dat vraagt om echte 
ondernemers. Volgens ‘good old’ 
Keynes (voor de leken onder u: een 
wereldberoemde dode econoom) moet 
je het dan hebben van ‘animal spirits’. 
En die houden zich niet altijd aan 
bewezen theorieën. Maar zo’n gedrag is 

toch niet goed te praten. Wij zullen ook 
integer moeten omgaan met de 
uitkomsten van (vastgoed)onderzoek, 
ook al bevallen die uitkomsten ons niet. 
Geloof en bewezen feiten moeten wij 
scheiden. 

Peter van Gool

Het gaat hier om de filosoof Klaas Mulder met 
het voortreffelijke discussiepaper ‘Waarom leren 
we niet van onderzoek?’ en Ronald van 
Kempen die samen met Gideon Bolt de paper 
‘Onderzoek en stedelijke herstructurering: twee 
werelden?’ heeft geschreven.



Waarom is het zo stil in de sector?
“Als er al sprake was van stilte dan 
wordt die nu doorbroken”, zegt Carel 
de Reus. “De Neprom heeft al in 2004 
een integriteitscode opgesteld. Onder 
voorzitterschap van Peter Noordanus 
heeft een speciale commissie deze code 
in het afgelopen jaar verder 
aangescherpt. De gedragscode is op  
1 oktober jl. door de leden vastgesteld. 
Het blijft overigens niet bij de code 

alleen. Er is een commissie Gedragscode 
benoemt die het bestuur van advies over 
integriteitskwesties zal blijven voorzien 
en gele en rode kaarten kan uitdelen 
aan leden die in de fout gaan. En dat 
laatste werkt net als in het voetbal: geel 
is nog een waarschuwing maar bij rood 
mag je van het veld af.”

Hebben we dan alleen een strenge 
scheidsrechter nodig?
“We hebben ook een scheids nodig, die 
keihard kan ingrijpen. Maar integriteit 
begint bij jezelf, bij de bedrijven dus en 
bij de individuele werknemers. Om het 
vertrouwen van de buitenwereld in het 
functioneren van de branche te 
vergroten, zal duidelijk moeten zijn dat 
de Neprom-leden maatschappelijk 
verantwoord opereren en zich aan de 
regels van de gedragscode moeten 
houden. De code komt er in het kort 
op neer dat de leden zich naar de 
buitenwereld, naar overheden, klanten 
en concullega’s, verantwoordelijk 
opstellen en het interne proces zodanig 
vormgeven dat geen gelegenheid wordt 
gegeven aan de individuele werknemer 
om over de scheef te gaan. Elk lid dient 
daarvoor te beschikken over een eigen, 
bedrijfsspecifieke gedragscode waarin 
regels worden opgenomen over 
bijvoorbeeld het aannemen en geven 
van geschenken, de vermenging van 
privé en zakelijke belangen, de omgang 
met vertrouwelijke informatie en het 
ondernemen van nevenactiviteiten. 
Verder zullen de leden de eigen 
gedragscode moeten publiceren, 
bijvoorbeeld op internet, en hierover in 
het jaarverslag rapporteren. De Neprom 
vervult een voortrekkersrol en zal de 
aangesloten bedrijven blijven 
aanspreken op de manier waarop zij de 
code inhoud geven. De bedrijven 
moeten daarin roomser dan de paus 
zijn om het gewenste effect bij de 
werknemers te bereiken. Want 
uiteindelijk zijn het individuen die de 
sector kunnen maken en breken. Bij de 

Interview Carel de Reus

Integriteit loont!
Door: Alexander van Trigt

In het programma ‘Reporter’ van de VPRO werd zondagavond 30 november op 
een smeuïge manier de fraude rond het Philips Pensioenfonds voor het 

voetlicht gebracht. De buitenwereld kijkt met argusogen naar de vastgoedsector 
en smult tegelijkertijd van de verhalen van de schimmige miljoenendeals. De 
FIOD en het OM proberen inmiddels grote schoonmaak te houden. Maar wat 
doet de sector zelf om het eigen nest niet verder te laten bevuilen? Masterclass 
sprak met Carel de Reus, directeur van Synchroon, het fusieproduct van 
Hopman Interheem en Johan Matser Projectontwikkeling, oud voorzitter van de 
vereniging van projectontwikkelaars Neprom en lid van de commissie 
Gedragscode van de Neprom.
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House of glass, Sydney 
(foto: Alexander van Trigt)

onbegrijpelijk dat bedrijven en overheden zich 
laten zien op boulevards en cocktailparty’s



grotere concerns staat integriteit al 
prominent op de agenda, zo ook bij 
onze moeder TBI en bij ons eigen 
bedrijf Synchroon. Integriteit moet 
tenslotte in de top beginnen en naar 
beneden worden doorgegeven, naar de 
overige organen binnen de organisatie. 
Synchroon en haar voorgangers heeft 
zich op dit punt altijd goed 
gemanifesteerd en je ziet dat dit door de 
buitenwereld wordt herkend.” 

Reporter heeft de vastgoedsector weer in 
een negatief daglicht gezet. Hoe verrot 
is de sector?
“De sector is niet verrot”, antwoordt 
De Reus stellig. “Het probleem van de 
vastgoedsector is de ingewikkelde 
procesgang waarbij een groot aantal 
partijen betrokken is: makelaars, 
adviseurs, architecten, gemeente, 
notarissen, ontwikkelaars, aannemers. 
De rollen van de verschillende partijen 
zijn niet voor iedereen duidelijk zodat 
al snel de gehele sector over één kam 
wordt geschoren als er ergens in de 
keten iemand de fout in gaat. Als 
onderdelen van de keten moeten we 
bereid zijn om elkaar op 
onregelmatigheden aan te spreken en 
zonodig keihard in te grijpen. Ik zie wat 
dat betreft de cultuur langzaam 
veranderen. Bij de fraudezaken bij 
Zadelhoff en Rochedale die onlangs aan 
het licht gekomen zijn hebben de 
werkgevers hard ingegrepen waarmee de 
schade voor het bedrijf en de gehele 
sector wordt beperkt.”

Maar desondanks blijft het imago van 
de sector slecht. Wat doet de Neprom 
om die beeldvorming te verbeteren?
“Het imago van de sector is momenteel 
niet best, dat klopt”, reageert De Reus. 
“En daarom moeten we continu blijven 
investeren in voorlichting en juiste 
beeldvorming. De focus zou daarbij 
gericht moeten worden op opinie-
leiders, Kamerleden, journalisten en op 
de key-spelers in de markt, de grotere 
corporaties en gemeenten, waar een 
realistischer beeld over de sector beter 
kan landen en naar andere partijen kan 

doorsijpelen. We moeten dus niet de 
illusie hebben dat we het grote publiek 
daarmee kunnen bereiken, misschien 
moeten we dat maar opgeven…. 
Overigens is de sector ook vaak zelf 
verantwoordelijk voor de slechte 
beeldvorming. Neem bijvoorbeeld de 
Mipim in Cannes. Ik vind het 
onbegrijpelijk dat bedrijven en grote 
overheden nog steeds hun gezicht 
willen laten zien op de boulevards en 
cocktailparty’s. Dat zorgt alleen maar 
voor negatieve pers. Ik ben de afgelopen 
jaren thuis gebleven en kan dat iedereen 
aanbevelen.”

De gedragscode is aangescherpt. En nu?
“Ik heb absoluut niet de illusie dat met 
het instellen van de gedragscode de 
fraudezaken voorgoed tot het verleden 

behoren. Individuen kunnen immers 
altijd in de fout gaan. Wel hebben we 
de structuurfouten uit het systeem 
gehaald zodat afvalligen onbarmhartig 
kunnen worden aangepakt.”

U neemt na een lange en imposante 
carrière begin volgend jaar afscheid van 
de vastgoedsector. Wat wilt u de sector 
nog bij uw vertrek meegeven?
“Filosoof Frans Geraerdts beweerde 
onlang dat integriteit niet loont. Voor 
het individu zou niet integer handelen 
immers meer opleveren, beweerde 
Geraerdts. Ik ben het daar volstrekt niet 
mee eens. Integer handelen is een 
belangrijke waarde die zowel het 
individu als het bedrijf aan het einde van 
de dag meer oplevert. Integriteit loont!”

De volledige tekst van de Neprom gedragscode 
is te lezen op www.neprom.nl.
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integriteit 
begint in de top 
van een bedrijf
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is om mee te maken, blijven de voor- 
en najaarsstormen de mindere 
ervaringen op de boot. De stormen 
maken het soms bijna onmogelijk om 
de boot überhaupt (droog) te bereiken, 
de golven slaan over de golfbreker 
tegen de boot aan en alles schuift alle 
kanten op. 

Waarom kies je als echte vastgoedman 
voor koop/ huur? 
De boot is ons eigendom en het water 
huren we, dus in principe genieten we 

van de baten en de lasten van beide 
rechtsgronden. Het was niet zozeer een 
keuze maar iets dat je voor lief neemt 
daar het genot van de locatie eventuele 
nadelen teniet doet.

Hoe ziet jouw ideale woning eruit?
Hoewel de woonboot bijna als een 
verslaving is, is mijn andere ideale 
woning een modern huisje met een 
tuintje op het zuiden in een klein 
dorpje aan een rivier. Met mijn bootje 
natuurlijk om de hoek.

Beschrijf je huis eens. Wat maakt het 
specifiek jouw (t)huis?
We wonen op een woonboot, gelegen 
aan de kop van een 150 meter lange 
steiger met uitzicht over de 
Loosdrechtseplassen. Beneden is onze 
slaapkamer en een bergruimte. Op de 
begane grond is de entree, een 
studeerkamer, de badkamer en de 
woonkamer met openkeuken. Aan de 
voorzijde hebben we een terras en via 
een trap kom je op het dakterras.

Waarom heb je juist voor dit huis gekozen?
Als je van water en bootjes houdt is dit 
de ideale plek. Wanneer je ‘s avonds 
thuis komt en over de steiger loopt valt 
bij iedere stap die je zet, de drukte van 
de dag van je af.

Wat is je favoriete plek in huis?
Het dakterras. In de zomer een perfecte 
plek voor een gezellig BBQ-en met 
vrienden terwijl de zeilbootjes gezellig aan 
ons voorbij trekken. Daarnaast geeft het 
een fantastisch uitzicht over de plas. Met 
helder weer kan je zelfs de Domtoren 
zien. In het voor- en najaar is het op het 
terras met een warme trui genieten van 
de schitterende wolkenpartijen en in de 
winter wachten we rustig af of er dit jaar 
wel geschaatst kan worden…

En wat is er minder, wat zou je graag 
nog aan je huis veranderd zien?
Alhoewel het voorbij trekken van de 
jaargetijden iedere keer weer geweldig 

M I J N  ( T ) H U I S
De woning van: willem Hendrik van de wetering 
MRE MRIcS, Director Capital Markets bij CB Richard Ellis

Burgelijke staat:    Sinds 6 september dit jaar gehuwd met 
Maartje Taminiau.

Locatie:   Oud Loosdrechtsedijk te Loosdrecht op 
de 1e plas van de Loosdrechtseplassen.

Bouwjaar:  1992
Type:  Boot
Oppervlakte:  4 m¹ x 14 m¹, split level
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Integer

Van Dale:   in·te·ger bn, bw eerlijk, onkreukbaar

Wij zeggen van onszelf niet dat wij integer zijn en dat wij op een transparante 

wijze onze zaken afhandelen. Naar onze mening zijn mensen integer of niet en vertaalt zich

dat in de wijze van zaken doen en de organisatie die men vertegenwoordigt.

Wel geven wij u graag onze referenties op. Personen, bedrijven en instanties waar

wij de volle overtuiging van hebben dat deze ons als integer zien, naast een professionele

behandeling van hun belangen op gebied van aankoop en verkoop van beleggingsvastgoed. 

Vanuit hun, vaak langjarige, ervaring.

Misschien moet u komend jaar zelf maar ontdekken dat kleiner, gespecialiseerd en

professioneel meer waarde toevoegt, en processen bij aan- en verkoop juist transparanter zijn.

Directie contact: 

Drs. Bastiaan Driessen MRE  |  Tel: 070 33 858 33  |  E-mail: driessen@invast.nl

Statenlaan 59  |  Postbus 17179  |  2502 CD DEN HAAG  |  www.invast.nl
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