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Een keer de loterij winnen
Wanneer u een trouwe lezer bent van de Masterclass en 
ook nog eens mijn woordje leest, dan kunt u zich wellicht 
herinneren dat ik een zwembad in mijn huis heb gehad, 
ongewenst weliswaar, maar recreatief was het zeker. Liever 
heb ik een gepland zwembad, een bij een vakantiehuisje 
bijvoorbeeld. Ik droom er dan stiekem ook wel van dat ik een 
tweede stekje heb. Dit huisje heeft geen specifieke vaste plek, 
maar staat soms in Friesland, dan weer in Frankrijk en een dag 
later weer in Italië. Wat dat betreft waait mijn fantasie met 
alle winden mee. 

Omdat niet al mijn beleggingen even succesvol zijn geweest, zal het nog wel een tijdje duren 

alvorens ik daadwerkelijk de stap kan maken tot het kopen van een tweede huis (noot van de auteur: 

dat zou dan feitelijk ook mijn eerste eigen bezit worden, maar dat is voor dit woordje niet relevant). 

Om mijn droom toch mogelijk te maken heb ik een beetje hulp ingeroepen Mark Rutte en vrienden. 

Dit keer wil ik niet alleen brengen, maar ook eens een keertje halen. Ik ben daarom lid geworden 

van de Staatsloterij. Ik ben benieuwd of Nance, presentatrice van de Staatsloterijshow, mij een 

vakantiehuisje gunt. Ik vraag overigens niet om de hoofdprijs. Het hoeft namelijk helemaal niet zo 

groot te zijn hoor. Klein huisje, klein zwembadje, klein keukentje geen enkel probleem. Dus beste 

Nance mocht je dit lezen, mijn eindcijfer is een acht.

Net als velen met mij, droom ik er soms ook van dat de auto van Gaston Starreveld een keer voor 

mijn deur stopt. De kans daarop, is zo is mij verzekerd erg klein. Amsterdam Oud Zuid komt namelijk 

niet voor in het vocabulaire van de postcodeloterij. Alleenstaande moeders die met een bezempje 

hun stoepje schoonhouden met daarbij op de achtergrond huilende kinderen in vieze kleertjes doen 

het terecht veel beter op de tv. Bovendien heb ik onlangs bij de kapper vernomen dat Gaston zelf de 

nodige problemen gehad heeft met zijn vakantiehuis in Spanje, het is derhalve nog maar de vraag of 

hij geïnteresseerd is in mijn verhaal. 

Los van het feit dat de kans op voornoemde erg klein is, blijf ik natuurlijk wel dromen zoals de rest 

van Nederland dat waarschijnlijk ook doet. Daarnaast meld ik mijn stulpje gewoon aan bij Airbnb, is 

het toch nog een vakantiestekje! 

Zoals u ziet heeft de redactie weer een ontzettend mooi exemplaar 

van de Masterclass opgeleverd. Het kan haast niet anders dan dat 

de diverse onderwerpen u zullen aansporen om te investeren in 

dit recreatief vastgoed. Mocht dat niet zo zijn, dan hoop ik in ieder 

geval dat ze u helpen bij het dromen over uw ultieme vakantiestek. 

Mede namens de redactie wens ik u een bijzonder fi jne en zonnige 

zomer toe. 

Met vriendelijke groet,

Thomas Liebrand, 

liebrand_t@schiphol.nl

Van de VoorzitterInhoud
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Verenigingsnieuws

De ASRE start in september met een opleidingsprogramma voor 

commissarissen van corporaties. Met deze opleidingsdagen 

van elk 5 PE-punten speelt de ASRE in op de verplichte 

permanente educatie voor commissarissen. De cyclus focust 

op verantwoorde vastgoedbeslissingen. Daarbij wordt bij 

elke PE-dag de verbinding gelegd tussen de actualiteit en de 

toezichthoudende rol. Peter Tempelman, Programma manager 

Permanente Educatie, zegt daarover: “Elk college is opgebouwd 

uit drie lesblokken – context, werking en praktijk - waarbij we 

telkens afsluiten met een docent die uit de eigen praktijk zijn 

of haar ervaring deelt. Zo laat Bas Sievers in zijn college over 

het Driekamermodel zien waarom Wonen Limburg op zoek ging 

naar een nieuw sturingsmodel.”

Sinds januari 2015 bestaat voor de leden van de VTW 

(vereniging van toezichthouders in woningcorporaties) de 

verplichting tot permanente educatie. De ASRE is al ruim 

25 jaar hét academisch instituut voor vastgoedkunde, waar 

onderwijs en onderzoek plaatsvinden. De ASRE biedt als 

gecertificeerde onderwijsinstelling een breed palet aan 

vastgoedgerelateerde opleidingen.

AGENDA
2 september 2015  Sloepentocht

5 november 2015  ASRE Open dag 

17 november 2015   Vastgoedlezing (datum 

onder voorbehoud)

25 september 2015  ASRE Talent Seminar 

22 oktober 2015  Night of the Masters

Lustrum oproep
In 2016 vindt alweer het vijfde lustrum van de AAAMRE plaats. Ten behoeve van de 

uitnodigingen voor de feestelijkheden die volgend jaar zullen gaan plaatsvinden, 

verzoekt het Bestuur alle leden om hun actuele adresgegeven door te geven via 

www.AAAMRE.nl. Op de site kan tevens een actuele pasfoto worden geupload.

Voor de Lustrumcommissie zoeken wij nog enthousiaste leden. Interesse? 

Meld je aan via Liebrand_t@Schiphol.nl.

ASRE start met PE voor toezichthouders 
woningcorporaties 

Sloepentocht 
2 september 2015

Graag nodigen de AAAMRE, Gijs Heutink Advocaten en AM 

u uit voor een sloepentocht over de Amsterdamse grachten. 

De tocht zal plaatsvinden op woensdag 2 september a.s., 

vertrek om 17 uur, einde rond 19.30 uur. De opstapplaats wordt 

nog bekend gemaakt. Aanmelden kan via www.AAAMRE.nl

The Educated Drink
De gezamenlijke Provadaborrel van de Amsterdam School of Real Estate, de 

AAAMRE en de MSREAA was wederom een succes. Dit maal gesponsord 

Savills, troffen circa 125 ASRE-studenten, docenten en alumni elkaar op 3 juni 

jl. voor The Educated Drink.
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Bezoek Six Collectie
Op 21 april 2015 heeft een groep van 12 MRE alumni een 

bezoek gebracht aan Collectie Six te Amsterdam. Een prachtige 

familiecollectie getoond in het huidige woonhuis van Jonkheer en 

mevrouw Six van Hillegom aan Amstel 218. 

De kunstwerken en geschiedenis werden uitgebreid toegelicht door 

een bevlogen kunsthistorica. Enkele tot de verbeelding sprekende 

voorbeelden:

•  het gebruik van ledenpoppen in schilderijen waarbij het lichaam 

op een paard al werd getekend waarna het hoofd van de 

uiteindelijke koper werd toegevoegd aan het schilderij (en vaak 

helemaal niet paste bij het lichaam)

•  een zo’n groot schilderij dat de buitenmuur van een van de kamers 

een stuk is verplaatst om het kunstwerk te kunnen tonen.

Verder werd enthousiast verteld over familiewapens, behang 

van wildzwijnenleer, Frans Hals, pendanten, autofocus in de 

schildertechniek, stoelen van geweven paardenstaarthaar, 

“verborgen boodschappen” in de schilderijen etc. Helaas was het 

portret van Jan Six, geschilderd door Rembrandt, uitgeleend aan het 

Rijksmuseum. 

Het bezoek werd afgesloten bij Café Van Leeuwen aan de 

Keizersgracht, waar een heerlijke 

lunch klaar stond en we in alle 

rust en in goede sfeer konden 

napraten. Al met al een zeer 

geslaagde bijeenkomst!

Onno Grootes

Cycle Tour Amvest
Op zondagochtend 14 juni 2015 verzamelden 23 AAAMRE-fietsers, 

uitgenodigd door Amvest, zich bij de Harbour Club in Amsterdam 

voor hun deelname aan de Cycle Tour Amsterdam. 

Na de start op Zeeburgereiland vertrokken de deelnemers richting 

vier provincies ten oosten van Amsterdam. Met weinig wind en een 

goede temperatuur was het perfect fietsweer voor een tocht van 

45, 75, 115 of 150 km. De parcoursen volgden een route langs 

onder andere het stadsstrand Blijburg op IJburg, Natuurgebied 

Naardermeer en het prachtige oude Kasteel Muiderslot in Muiden. 

Na het bereiken van de finish, werd in een ontspannen sfeer 

nagenoten van een heerlijk buffet in de Harbour Club. 

Zet 12 juni 2016 maar alvast in de agenda voor de Cycle Tour 

Amsterdam 2016.

Eva Hekkenberg

Actuele kennis op het ASRE Talent Seminar
Kom op vrijdag 25 september 2015 vanaf 14.30 uur naar een 

inspirerende, dynamische middag met high lights uit vastgoed-

gerelateerde scriptie-onderzoeken. U kunt actuele, onderbouwde kennis 

verwachten met een directe link naar de praktijk. We gieten dit in 

een krachtig programma dat oproept tot vragen en discussie. In drie 

verschillende zalen zijn twee afgestudeerden met aanverwante thema’s 

‘tegenover elkaar gezet’, zodat u als bezoeker kunt kiezen voor een 

onderwerp dat voor u het meest interessant is. U kunt er ook voor kiezen 

de middag te starten wanneer dat voor u uitkomt of wanneer de sessie 

start die u graag wilt bijwonen. Het ASRE Talent Seminar is powered by 

AAAMRE, MSRE AA, VOGON & PropertyNL.

14.30 uur:  Ontvangst met koffie & zoet 

17.00 uur:  Afsluiting met aansluitend borrel 

Locatie:  Amsterdam School of Real Estate, Jollemanhof 5 in 

Amsterdam.
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Nieuw Redactielid Masterclass
Sinds april 2015 is de redactie van Masterclass met de komst van Jos Wetters (MRE-2007-2009) versterkt. 

Een korte introductie van een nieuw redactielid.

Welkom, Jos! Omschrijf jezelf in 3 zinnen
Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de gebouwde omgeving. In 1998 ben ik mijn werkzame leven gestart, 

na een studie Bestuurskunde en Rechten in Rotterdam met een specialisatie in de publiek private samenwerking 

bij ruimtelijke investeringen. Als generalist in het vastgoed ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van 

stadhuizen, herstructurering van bedrijventerreinen en aanbestedingen van infrastructuur. Na mijn MRE is de 

aandacht verlegd naar (her-)ontwikkeling en exploitatie van gebieden en gebouwen met een duidelijke focus op 

realisatie.

Heb je een scherpe pen?
Nooit scherp genoeg zou ik willen zeggen. De productie van tekst gaat mij redelijk makkelijk af, althans makkelijker dan anderen 

begrijp ik soms. Dat wil niet zeggen dat het altijd onderhoudend en informatief is. Het is toch altijd gestress en werken met een 

deadline. Mocht de inhoud achter blijven bij de ambitie dan nodig ik graag iedere criticaster uit voor een persoonlijk reactie. Daar 

wordt het blad alleen maar beter van.

Wat zijn je ambities als nieuw redactielid?
Mijn ambities als kersvers redactielid is een bijdrage te leveren uit de dagelijkse praktijk van mijn werkzaamheden die relevant is 

voor de lezer van dit blad. Aangezien mijn werkzaamheden redelijk divers kunnen zijn, zullen mijn bijdragen dat ook zijn. Gevoed 

vanuit wat mij interesseert en verwondert, en wat ik om mij heen beluister hoop ik dat mijn artikelen ook anderen verwonderen of 

op z’n minst interesseren.

Mysterie van 
de verdwenen 
vastgoedbank

Op 20 mei 2011 schonk MRE-jaargang 2007-2009 als 

jaarcadeau aan de ASRE een hardhouten designbank voorzien 

van twee gedenkplaten. De bank, duurzaam verankerd in 

de klinkers van het Jollemanshof, werd die dag feestelijk 

overhandigd aan Leo Uittenboogaard. Vele studenten, 

docenten en medewerkers van de ASRE maakten jarenlang 

dankbaar gebruik van deze fijne zitgelegenheid, om te 

lunchen, bij te praten of om even van de 

zon te genieten. Nu, ruim vier jaar later, is 

de bank plotseling verdwenen. Uit navraag 

bij de ASRE is gebleken dat de bank door 

gemeentewerken uit de grond is gewrikt 

en “voor onderhoud is meegenomen”. 

Waar de bank zich nu bevindt en of 

de bank daadwerkelijk in opgeknapte 

staat zal worden teruggeplaatst, is 

voor iedereen nog een raadsel. Wordt – 

hopelijk – vervolgd...

Jos Wetters
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2. Inkomstenbelasting: de 3 boxen
De inkomstenbelasting bestaat uit 3 boxen waarbij elke box een 

eigen tariefstelling en belastinggrondslag hanteert. 

•  Box 1 belast inkomen uit werk en woning tegen 

progressieve tarieven (maximaal 52%). 

Inkomsten uit de eigen woning vallen in box 1, evenals de 

inkomsten uit (vroegere) arbeid zoals loon, ondernemingswinst 

etc. De eigen woning is de woning die als hoofdverblijf dient. Het 

is dan mogelijk om, onder voorwaarden, de hypotheekrente in 

aftrek te brengen van het box 1 inkomen. Omdat maar één woning 

als hoofdverblijf kan gelden is de vakantiewoning geen eigen 

woning. Box 1 heffing kan ook nog spelen als sprake is van een 

ondernemingsmatige activiteit / verhuur. Dat dit niet snel het geval 

is blijkt uit recente rechtspraak.3 In het vervolg gaan we ervan uit 

dat de vakantiewoning niet wordt belast in box 1.  

•  Box 2 ziet op de heffi ng van inkomen uit een 

zogenaamd aanmerkelijk belang tegen 25%. 

Dit zijn kortgezegd aandelenpakketten van 5% of meer in een 

BV (of een andere Nederlandse of buitenlandse vennootschap). 

De box 2 heffing speelt een rol indien een tweede woning wordt 

aangeschaft door de BV. 

•  Box 3 belast (fi ctieve) inkomsten uit sparen en beleggen 

tegen 30%. 

Alle bezittingen zoals spaartegoeden, beleggingen en onroerend 

goed (dat niet dient als hoofdverblijf) en schulden zoals 

consumptieve leningen en een hypotheek op een tweede woning 

vallen in box 3. Hierbij is het niet relevant waar dit vermogen 

is gelegen. Dit wereldvermogen wordt geacht een jaarlijks 

rendement van 4% op te brengen (vermogen effectief belast 

tegen 1.2%), waarbij de werkelijke opbrengsten en kosten niet 

van belang zijn. Het netto vermogen per 1 januari van het jaar is 

bepalend. 

Schulden verlagen het box 3 vermogen, maar hierbij moet 

rekening worden gehouden met een drempel van EUR 3.000. Een 

deel van het vermogen is vrijgesteld voor de box 3 (in 2015: EUR 

21.330 per belastingplichtige en voor partners gezamenlijk: EUR 

42.660). Indien een vakantiewoning wordt aangeschaft in privé 

wordt deze in het algemeen belast in box 3. Hetzelfde geldt voor 

de financiering van de vakantiewoning. 

Hierbij merken wij op dat de box 3 heffing waarbij de 

economische werkelijkheid niet van belang is onder grote druk 

staat omdat de effectieve heffing van 1,2% hoger is dan de 

rentevergoeding die op een spaarrekening wordt ontvangen. 

Dit wordt als onrechtvaardig beschouwd. Minister Dijsselbloem 

van Financiën heeft aangekondigd dat hij op Prinsjesdag komt 

met een alternatief plan voor een rechtvaardigere box 3 heffing. 

Deze aankondiging komt overigens niet uit de lucht vallen. Dit 

jaar heeft de Hoge Raad beslist dat de box 3 heffing over een 

Fiscale aspecten van de 
vakantiewoning

Door: Kristel Tijsterman1 en Gerben Markink2

1. Inleiding
Het kopen van een vakantiehuis heeft fiscale 
gevolgen. In dit artikel staan wij stil bij enkele fiscale 
gevolgen als een particulier, inwoner van Nederland, 
een vakantiewoning aanschaft in Nederland of in 
het buitenland en deze woning al dan niet verhuurt. 

1)  Kristel Tijsterman is adviseur inkomstenbelasting en (internationale) vennootschapsbelasting bij Atlas Fiscalisten in Amsterdam. 
2)  Gerben Markink is btw- en overdrachtsbelastingadviseur bij RED The Network en als counsel werkzaam bij Atlas Fiscalisten. Tevens is hij docent aan de Amsterdam School 

of Real Estate. 
3)  Bepalend is dan of de verrichte arbeid voor verhuur uitgaat boven de activiteiten die nodig zijn bij normaal vermogensbeheer en of die arbeid ook ziet op het behalen van 

een hoger rendement dan bij normaal vermogensbeheer zou kunnen worden behaald.

De Box 3 heffing staat 
onder druk

Kristel Tijsterman 
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Of de koper btw mag 
aftrekken hangt af van de 

vraag of de vakantiewoning 
ook verhuurd gaat worden

verhuurde woning in strijd kan zijn met het recht op ongestoord 

genot van eigendom (artikel 1 EVRM). Voor diverse partijen is deze 

uitspraak aanleiding voor het starten van proefprocedures over de 

rechtsgeldigheid van de forfaitaire box 3 heffing. Het gaat naar 

onze mening vooralsnog te ver, gezien het zeer specifieke karakter 

van de uitspraak, om dit oordeel van de Hoge Raad toe te passen 

op alle box 3 gevallen. 

3.   Nederlandse vakantiewoning in privé

3.1. De aankoop van een vakantiewoning in Nederland

De aankoop van de tweede woning in privé heeft fiscaal 

geen bijzondere gevolgen. Bij aanschaf wordt het ene 

vermogensbestanddeel (banktegoed) grotendeels (namelijk voor 

de WOZ waarde) omgeruild voor de tweede woning (na aftrek van 

de eventuele schuld). De aanschaf heeft slechts een beperkt effect 

op de omvang van het box 3 vermogen per 1 januari volgend op 

het jaar van aankoop. 

Bij de verkrijging van de vakantiewoning is 2% overdrachts-

belasting verschuldigd. Dit is alleen anders als een nieuwe 

vakantiewoning die nog geen 2 jaar in gebruik is, is gekocht. 

In dat geval zal de verkoper 21% btw in rekening brengen, 

mits de verkoper btw-ondernemer is. Veelal zal dan geen 

overdrachtsbelasting verschuldigd zijn op grond van de 

zogenoemde samenloopvrijstelling. Alleen als de woning langer 

dan een halfjaar in gebruik is, zou toch overdrachtsbelasting 

verschuldigd kunnen zijn. 

Voor een antwoord op de vraag of deze btw door de koper in 

aftrek mag worden gebracht is in de eerste plaats relevant of de 

vakantiewoning ook verhuurd gaat worden. Zo nee, dan is geen 

sprake van btw-ondernemerschap en dan kan de btw (defi nitief) 

niet in aftrek worden gebracht. Zo ja, dan wordt de eigenaar door 

de verhuur van de vakantiewoning btw-ondernemer. In dat geval 

is ten tweede relevant of de vakantiewoning deels of geheel tot 

het btw-ondernemingsvermogen wordt gerekend. De eigenaar 

heeft de vrijheid of en in hoeverre hij de vakantiewoning aan zijn 

ondernemingsvermogen toerekent, behalve als hij de woning in 

het geheel niet privé gaat gebruiken en volledig verhuurt. Als de 

vakantiewoning tot het ondernemingsvermogen gerekend wordt, dan 

mag de btw op de aankoop van de woning aanvankelijk in aftrek 

worden gebracht naar rato van het verwachte gebruik van de woning. 

Bij de inschatting van het verwachte gebruik van de woning moet 

geen rekening worden gehouden met leegstand. Althans, zo lezen 

wij het in een publicatie van de belastingdienst. Dit zou betekenen 

dat wanneer verwacht wordt dat de vakantiewoning 100 dagen 

per jaar wordt gebruikt, waarvan 20 dagen door de eigenaar zelf, 

dat de aanvankelijke btw-aftrek 80% bedraagt. Als de aanschaf-

btw EUR 10.000 bedraagt, dan kan EUR 8.000 in aftrek worden 

gebracht. Het is van belang om deze aftrek onmiddellijk te claimen 

om te voorkomen dat de fiscus stelt dat de woning privévermogen 

betreft. Als het gebruik in dat jaar vervolgens wijzigt, dan zal in 

de laatste btw-aangifte van het jaar een correctie moeten worden 

gemaakt op basis van het werkelijke gebruik in dit eerste jaar. 

Een vakantiewoning wordt gekocht voor EUR 200.000 en 

heeft een WOZ waarde van 180.000. 

*  Als de woning volledig met eigen geld wordt gefinancierd 

zal het banksaldo afnemen met EUR 200.000 en de 

vakantiewoning wordt opgenomen tegen EUR 180.000. 

Door de aanschaf van de woning wordt de box 3 

heffingsgrondslag per saldo EUR 20.000 lager. 

*  Indien de woning met EUR 100.000 geldlening wordt 

gefinancierd neemt het bedrag aan banksaldo af met 

EUR 100.000 en wordt de woning opgenomen tegen 

EUR 180.000 en een schuld van EUR 100.000 (waarvan 

EUR 97.000 in aanmerking mag worden genomen). 

Door de aanschaf van de woning wordt de box 3 

heffingsgrondslag per saldo EUR 17.000 lager.

Gerben Markink
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3.2.  Het bezitten en eventueel verhuren van een 

vakantiewoning in Nederland 

De vakantiewoning vormt een box 3 vermogensbestanddeel belast 

tegen een effectieve heffing van 1,2% van het vermogen. Hierbij 

is de WOZ waarde het uitgangspunt en zijn werkelijke baten en 

lasten niet relevant. 

Dit voorbeeld lijkt te suggereren dat de woning beter met eigen 

middelen kan worden gefi nancierd dan (deels) met een lening. Dit is 

niet geheel juist. Uiteindelijk bepaalt de rente op de fi nanciering en 

het rendement wat gehaald had kunnen worden op het banktegoed 

van EUR 100.000 (het bedrag dat niet wordt aangewend voor 

de aanschaf van de vakantiewoning) of het voordelig is om de 

woning deels met schuld te fi nancieren. Bij verhuur wordt er geen 

belasting geheven over de huurinkomsten. Dit is daarmee een 

fi scaal effi ciënte manier om de vakantiewoning te exploiteren en / 

of kosten voor onderhoud (niet aftrekbaar in box 3) te fi nancieren. 

De verhuur van de gemeubileerde vakantiewoning is belast met 

6% omzetbelasting. Op de verschuldigde btw kan de btw op 

onderhouds- en exploitatiekosten die toerekenbaar is aan deze 

btw belaste verhuur in aftrek komen. De btw die aan het eigen 

gebruik toerekenbaar is, kan niet in aftrek komen. Hiermee wordt 

het privé gebruik dus effectief btw-belast. 

Aan elk van de 9 jaren nadat de woning voor het eerst is gebruikt, 

wordt de aanschaf-btw herzien op basis van het werkelijke 

gebruik. Als het werkelijke gebruik leidt tot een hogere of lagere 

aftrek dan oorspronkelijk is geclaimd, dan moet hiervoor aangifte 

worden gedaan mits deze afwijking groter is dan 10 procent. 

Deze herziening wordt voor elk van deze jaren berekend over 1/10 

van de oorspronkelijke aanschaf-btw. Op deze wijze wordt de 

vakantiewoning effectief 10 jaar gevolgd en wordt de aanschaf-

btw redelijk nauwkeurig toegerekend aan het belaste en het eigen 

gebruik. Na deze tien jaren hoeft met de aanschaf-btw niets meer te 

worden gedaan. 

Overigens zou op grond van een uitspraak van de Hoge Raad uit 

2014 gesteld kunnen worden dat leegstand ook zou leiden tot 

aftrek, mits voor die perioden van leegstand aantoonbaar belast 

gebruik beoogd wordt. De bewijslast van dit voornemen ligt bij de 

eigenaar van de vakantiewoning. Daarnaast verwachten wij dat de 

belastingdienst deze stellingname niet zonder meer zal aanvaarden.

Bij een per saldo gering bedrag aan verschuldigde btw (EUR 1.883 

of lager) over een geheel kalenderjaar wordt deze verschuldigde 

btw verlaagd op grond van de kleine ondernemersregeling. 

3.3. De verkoop van de vakantiewoning

Een winst gerealiseerd bij de verkoop van de vakantiewoning is 

niet belast (en een verlies is ook niet aftrekbaar). In dat geval 

wordt er net als bij de aanschaf het ene vermogensbestanddeel 

(de vakantiewoning opgenomen tegen WOZ waarde eventueel 

verminderd met de lening) ingeruild tegen een ander 

vermogensbestanddeel (banksaldo). Deze verschuiving is zichtbaar 

in het jaar navolgend op de verkoop van de vakantiewoning 

aangezien de waarde per 1 januari leidend is. 

De koper zal in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. 

Dit in elk geval als de woning vanuit het btw- privévermogen 

wordt verkocht. Dan kan nooit btw-heffing aan de orde zijn 

en is de samenloopvrijstelling in de overdrachtsbelasting 

niet van toepassing. Bij een verkoop vanuit het btw-

ondernemingsvermogen zou btw heffing aan de orde kunnen zijn 

als de vakantiewoning nog steeds nieuw is (jonger dan twee jaar) 

of als wordt geopteerd. Dit laatste kan alleen als de koper de 

vakantiewoning zelf tenminste voor 90 procent btw belast gaat 

verhuren. Tot slot zou de verkoop voor btw-doeleinden genegeerd 

kunnen worden als de woning verhuurd wordt geleverd aan de 

koper. Dan is sprake van de overdracht van een onderneming en 

dan is voor btw-doeleinden geen sprake van een levering.

4. Buitenlandse vakantiewoning in privé
Bij de aankoop van een vakantiehuis in het buitenland is het 

altijd verstandig om lokaal advies in te winnen over de kosten, 

belastingen, lokale registraties en juridische beperkingen.  

Winst gerealiseerd bij 
de verkoop van de 

vakantiewoning is niet 
belast

4)      Indien de vakantiewoning volledig met eigen geld is gefinancierd bedraagt de jaarlijkse heffing: EUR 180.000 – EUR 21.330 = EUR 158.670 * 1.2% = EUR 1.904

Een vakantiewoning wordt gekocht voor EUR 200.000. De 

WOZ waarde is EUR 180.000. De woning wordt voor EUR 

100.000 gefinancierd met eigen geld en voor het overige met 

een lening (rente: 4%). 

*  Het box 3 vermogen is in dit geval 180.000 – (100.000 – 

3.000 drempel) = EUR 83.000. 

*  Het box 3 vermogen wordt verminderd met het heffingsvrij 

vermogen (EUR 21.330) = EUR 61.670

*  Fictief rendement: EUR 61.670 * 4% = EUR 2.467

*  Box 3 heffing (30% over fictief rendement) = EUR 740 en 

jaarlijkse rentelasten van EUR 4.000 (niet aftrekbaar in 

box 3).

*  Indien volledig gefinancierd met eigen middelen is de 

jaarlijkse box 3 heffing EUR 1.9044 en zijn er geen 

rentekosten. 

Bij verhuur wordt er geen 
belasting geheven over de 

huurinkomsten



Nr 38 •  augustus 2015 9

4.1.  De aankoop van een vakantiewoning buiten 

Nederland

Een inwoner van Nederland moet alle box 3 bezittingen, waar 

ter wereld ook gelegen, opgeven als box 3 vermogen. De in het 

buitenland gelegen vakantiewoning (en de daarmee verband 

houdende schuld) ook in box 3 zal worden aangegeven. Aangezien 

er voor de buitenlandse woning geen WOZ waarde beschikbaar 

is, moet deze woning worden opgenomen tegen waarde in het 

economische verkeer. De aankoop an sich heeft geen fiscale 

gevolgen (zie ook 3.1.). 

De meeste landen hebben wel een vorm van overdrachtsbelasting, 

die bij verkrijging van een vakantiewoning verschuldigd is. 

Uiteraard zal dit bij een concrete investering moeten worden 

nagegaan.

Nederland mag over buitenlands vastgoed geen btw heffen. De 

btw-regels om te bepalen of sprake is van ondernemerschap en 

aftrek zijn in de EU-landen grotendeels gelijk aan de Nederlandse 

regels. Toch zijn er nog steeds verschillen waardoor de btw-heffing 

van land tot land nog fors kan verschillen. Niet EU-landen kunnen 

een compleet afwijkend systeem hebben ingevoerd. Meestal zal 

de particulier zich (ook) voor btw-doeleinden in het andere land 

moeten registreren.

4.2.  Het bezitten en eventueel verhuren van een 

vakantiewoning buiten Nederland 

Het is mogelijk dat het land waar de vakantiewoning is gelegen 

belasting gaat heffen over het (fictieve) inkomen uit dit 

vastgoed. In veel landen wordt er geen belasting geheven als de 

vakantiewoning niet wordt verhuurd. Ook is het mogelijk dat de 

winst bij verkoop wordt belast in dat land.

Het is hierdoor mogelijk dat de vakantiewoning zowel in 

Nederland wordt belast (box 3 heffing) en, afhankelijk van de 

lokale regelgeving, ook in het buitenland. Nederland heeft bijna 

100 belastingverdragen gesloten waarbij landen onderling regelen 

wie het heffingsrecht heeft. In deze verdragen is voor vastgoed 

eigenlijk altijd geregeld dat het woonland niet mag heffen en het 

land waar de woning is gelegen het exclusieve heffingsrecht heeft. 

Nederland moet in dat geval vrijstelling verlenen. 

 Het is belangrijk dat de buitenlandse woning wel wordt 

opgegeven in box 3 en dat vervolgens een beroep wordt gedaan 

op de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Deze aftrek 

wordt ook gegeven indien het land waar de woning is gelegen 

geen belasting heft. Dit wordt regelmatig vergeten in het geval 

het buitenland geen belasting heft. Het is mogelijk om alsnog, 

via een ambtshalve vermindering, voor een periode tot 5 jaar 

terug deze aftrek alsnog te claimen hetgeen resulteert in een 

belastingteruggaaf. 

4.3. De verkoop van de buitenlandse vakantiewoning

Nederland heft geen belasting over de winst bij verkoop van 

de buitenlandse vakantiewoning (zie 3.3). De verkoopwinst 

wordt mogelijk wel in het buitenland belast. Ook hier speelt dat 

een feitelijk vrijgestelde vermogensbestanddeel in box 3 wordt 

omgeruild voor een normaal in box 3 belast banksaldo. 

5.   Vakantiehuis in binnen- of buitenland 
gehouden door een BV

Mensen met een BV vragen zich regelmatig af of ze niet beter via 

de BV een vakantiewoning kunnen kopen om te voorkomen dat de 

financiële middelen die aanwezig zijn in BV eerst moeten worden 

uitgekeerd aan de aandeelhouder als dividend (belast met box 2 

heffing: 25%) ten behoeve van de aankoop.5 Toch is een aankoop 

door de BV niet altijd voordelig. 

Mogelijk wordt 
de vakantiewoning zowel 

in Nederland als in het 
buitenland  belast

Een buitenlandse vakantiewoning wordt gekocht voor 

EUR 500.000. De woning wordt voor EUR 300.000 

gefinancierd met een lening en voor het overige met eigen 

geld. Hiernaast zijn er nog andere box 3 bezittingen (EUR 

400.000) 

•  Het box 3 vermogen is in dit geval EUR 603.000 

(bezittingen EUR 900.000, schulden EUR 300.000, 

waarvan EUR 3.000 niet aftrekbaar). Het box 3 

vermogen wordt verminderd met het heffingsvrij 

vermogen 

(EUR 21.330) = EUR 581.670

• Belastingheffing: 1.2% * EUR 581.670 = EUR 6.980.

•  Vrijstelling buitenlandse woning: netto bezitting 

(EUR 203.000)/wereldvermogen (EUR 581.670) * 

belasting (EUR 6.980) =  EUR 2.436. 

•  Nederlandse heffing na vrijstelling: EUR 6.980 

-/- EUR 2.436 = EUR 4.544. 

5)    Deze uitkering is ook belast met dividendbelasting. Dit is een voorheffing op de box 2 heffing en leidt dus feitelijk niet tot een additionele belastinglast. 
Het tarief is 20% voor de eerste EUR 200.000 aan winsten en 25% voor het meerdere.
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Indien de BV financiële middelen heeft kunnen deze, zonder box 

2 heffing, worden geleend aan de aandeelhouder. In een dergelijk 

geval wordt de vakantiewoning in privé gekocht en valt in box 

3. De schuld aan BV verlaagt het box 3 vermogen. De BV wordt 

belast met vennootschapsbelasting.6 De rente op de lening moet 

zakelijk zijn en wordt belast bij BV. 

Indien het toch de voorkeur heeft om de vakantiewoning door 

BV te laten kopen is het van belang dat de aandeelhouder een 

zakelijke huur betaalt aan de BV voor het privé gebruik. Dit wordt 

bij de BV belast. 

Een voordeel van de BV bij de aankoop van een Nederlandse 

vakantiewoning kan zijn dat er jaarlijks geen fictief inkomen 

wordt belast maar alleen de huurinkomsten en dat kosten voor 

onderhoud (veelal) kunnen worden afgetrokken. De BV wordt 

echter wel belast voor de winst bij verkoop van de Nederlandse 

vakantiewoning. 

Indien de BV een vakantiehuis in het buitenland bezit, moet 

goed gekeken worden naar de fiscale impact in het buitenland. 

Het gebruik van een BV kan namelijk in het buitenland 

ongunstiger zijn dan een Nederlandse privé persoon die aldaar 

een vakantiewoning bezit. Dit vergt een gedegen afweging. Er 

zijn overigens in relatie met bepaalde landen structuren mogelijk 

waarbij de winst van verkoop van het buitenlandse vakantiehuis 

zowel in Nederland als in het buitenland is vrijgesteld. Ook hier 

geldt dat deze potentiële voordelen moeten worden afgezet 

tegen de extra lasten die een dergelijke structuur mogelijk met 

zich brengt. 

Voor de BV gelden qua overdrachtsbelasting en btw dezelfde regels 

als voor de particulier die een vakantiewoning aanschaft. Omdat 

aangenomen mag worden dat de BV de woning ofwel aan derden 

ofwel aan de aandeelhouder btw-belast zal verhuren kwalifi ceert 

de BV als btw-ondernemer en heeft zij volledige aftrek van btw op 

de aankoop van de woning. Op zich lijkt dit aantrekkelijk, omdat 

deze aftrek van 21% aanschaf-btw maar deels wordt teniet gedaan 

tegen de 6% verhuur btw aan privé. Maar hier staan de verhuur aan 

privé, ook na de tienjaarsperiode, en de hierboven staande heffi ng 

van vennootschapsbelasting tegenover.

6. Conclusie en afsluiting 
Zelfs als geprobeerd wordt om op hoofdlijnen te beschrijven 

wat de fiscale gevolgen zijn van een vakantiewoning, dan nog 

heeft de fiscalist veel tekst nodig om de regels uit te leggen. En 

dan nog zijn veel nuanceringen en invalshoeken onbehandeld. 

Kortweg concluderen wij dat het meestal voordelig is om de 

vakantiewoning in privé en niet in de BV te kopen. Een heffing 

in box 3 prevaleert, omdat er geen heffing over de werkelijke 

waardestijging plaatsvindt. Voor btw-doeleinden is het 

privégebruik altijd effectief btw belast, alleen na tien jaar neemt 

de btw-druk aanzienlijk af omdat dan de aanschaf-btw definitief 

is gewonnen.

Bij de aankoop van een vakantiehuis in het buitenland 
is het altijd verstandig om lokaal advies in te winnen

6)    Afgezien van de mogelijke vorming van een btw fiscale eenheid met de aandeelhouder.
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en Vechtstreek. Dochterlief is door mijn speciale aandacht een 

moeilijke periode doorgekomen, dat beschouw ik als de grote 

winst van mijn baanloze periode. Zo zie je maar: ‘Life is what 

happens to you ...’

Hoe ziet je nieuwe takenpakket bij de 
Alliantie eruit?
Als gebiedsontwikkelaar richt ik mij op het verkrijgen van 

een betere match tussen vraag en aanbod van de sociale 

woningportefeuille (beschikbaar en betaalbaar) en het invulling 

geven aan ambities van de Alliantie (duurzaamheid). 

In welk opzicht ben je erop vooruit gegaan?
Als je, net als ik, een paar jaar aan de zijlijn hebt gestaan, ga je er 

met een baan in veel opzichten op vooruit. Ik ervaar het financiële 

aspect daarbij niet eens als het belangrijkst. Het gevoel van 

eigenwaarde, het kunnen leveren van een professionele bijdrage 

aan het bedrijfsleven in de branche waar ik me erg betrokken 

bij voel, het kunnen inzetten van kennis en kunde en het weer 

participeren in de sociale setting van een organisatie zijn van een 

veel grotere waarde. De waardering die je krijgt, jezelf weer verder 

kunnen ontwikkelen als vakman en als mens, dat is grote winst.

Wie of wat is jouw bron van inspiratie?
Mensen: vrolijke mensen, grappige mensen, begripvolle mensen, 

lieve mensen, collega’s, vrienden, vriendinnen en familie.

Heb jij jezelf een uitdagend (eind) doel gesteld 
in je leven?
Ja, als het onvermijdelijke moment daar is, dan wil ik niet omzien 

in wrok, of een gevoel van gemiste kansen de overhand laten 

hebben, maar met een glimlach afscheid nemen van het leven. Dit 

met een rustgevende gedachte dat het fijn, mooi en goed was, 

zoals het was. Maar ook, ik wil mijn eigen feestje niet vroegtijdig 

verlaten, maar pas het licht uitdoen als zo’n beetje iedereen al 

naar huis is.

Pas het licht uitdoen als 
iedereen naar huis is

Door: Ate Wijdeveld

Wat heeft jou tot deze stap doen besluiten?
De stap om weer actief te worden op de arbeidsmarkt is gezet 

omdat die mogelijkheid zich op enig moment weer aandiende. Na 

mijn vertrek bij mijn laatste werkgever, niet geheel mijn keuze, 

maar wel in goed onderling overleg, vroeg de situatie thuis om 

speciale aandacht, zorg en inzet. Voor een beheersbare en stabiele 

setting in huiselijke kring was het gewenst dat ik de begeleiding 

van mijn dochter, die kampt met psychiatrische problemen, op 

me nam. Ik werd dus (noodgedwongen) mantelzorger. De tijd die 

resteerde heb ik besteed aan het bijhouden van ontwikkelingen 

op de markt, aan het afronden van mijn studie Bedrijfskunde 

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en het upgraden van 

mijn MRE diploma naar Wetenschappelijk niveau. Uiteindelijk 

lag er een uitdaging om invulling te gaan geven aan de functie 

van Gebiedsontwikkelaar bij woningcorporatie de Alliantie, Gooi 

De Nieuwe Werkelijkheid begint zich te zetten. De stofwolken 

van de vastgoedcrisis zijn nog niet opgetrokken, toch lijkt 

iedereen langzamerhand te wennen aan de veranderde 

wereld. Veel van onze collega’s hebben een overstap gemaakt 

naar een ander vastgoedbedrijf of zijn voor zichzelf

begonnen. Sommigen hebben de vastgoedwereld verlaten, 

maar ook zijn er nieuwkomers met nieuwe ideeën ingestapt. 

In de rubriek De Overstap legt Masterclass een aantal vragen 

voor aan vastgoedcollega’s die een interessante carrièrestap 

hebben gezet.

De Overstap

Ate Wijdeveld werkt als gebiedsontwikkelaar bij 
de Alliatie, een woningcorporatie met 60.000 
woningen in het noorden van de Randstad. Tot begin 
2015 was hij mantelzorger.

Live is what happens to you

Ate Wijdeveld
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Achterhaalde concepten
De gedachte aan recreatie maakt mij al 

ongelukkig. Recreatie is immers ontspanning, 

uitspanning en verpozing in vrije tijd. Bah! 

Dat past helemaal niet bij mijn Calvinistische 

levensaard. En recreatief vastgoed bestaat ook 

al niet. Het gaat immers om hoe vastgoed wordt 

gebruikt en dat kan van mens tot mens anders 

zijn. Voor een skateboarder zijn bepaalde 

kantooringangen en trappartijen een prima plek 

voor recreatie, terwijl het kantoor voor anderen 

een gevangenis is. En ik zie winkelstraten 

als een plek waar ik soms noodzakelijk moet 

zijn voor mijn doelaankopen, maar voor vele 

mensen zijn die straten belangrijke oorden van 

recreatie. Hetzelfde geldt voor winkelcentra, 

zoals het opgeknapte centrum Gelderlandplein 

in Amsterdam Buitenveldert (zie foto). Zijn 

bungalowparken alleen recreatief? Vergeet 

het maar! Voor de managers en eigenaren 

ervan zijn ze gewoon een vorm van business. 

En voor een toenemend aantal mensen is het 

hun woonstede. Het gaat dan om mensen 

zonder echt huis die uit pure wanhoop hun 

intrek hebben genomen in een te koude of te 

hete stacaravan. Slechts voor enkelen is het 

een plek waar je kunt recreëren, tenminste als 

je niet gek wordt van je kinderen die zich op 

een regenachtige dag op de 20 m2 zitten te 

vervelen. 

Ook vrije tijd is achterhaald
Vrije tijd is ook al zo’n achterhaald begrip. Vrije 

tijd is de tijd die men niet hoeft te besteden 

aan verplichte of noodzakelijke activiteiten 

zoals (huishoudelijk) werk, zorg en studie. Het 

wordt volgens Wikipedia vooral geassocieerd 

met de mogelijkheid om dat te doen wat men 

graag doet, zoals het beoefenen van een hobby, 

televisiekijken of erop uit gaan. Vrije tijd is 

een subjectieve ervaring. Vrijwilligerswerk 

bijvoorbeeld wordt door de één gezien als 

vrijetijdsbesteding terwijl een ander dat als 

werk ziet. Met het flexibel werken van vandaag 

loopt ook alles door elkaar heen. Kortom, het 

zijn termen uit de tijd van Karl Marx, waarin 

het werken als arbeider in fabriek, kantoor 

en winkel als iets akeligs werd beschouwd en 

vrije tijd werd gezien als met vendels zwaaien, 

wormstekelige appels eten, wodka drinken 

en de dictator bejubelen in vakantiekampen. 

Nu zijn die verschillen bij ons er niet meer zo, 

en gelukkig maar. En realiseer je: vastgoed 

is vastgoed en één en hetzelfde pand kan op 

verschillende wijzen worden gebruikt, voor 

bijvoorbeeld maatschappelijke functies, voor 

recreatief gebruik, om in te werken, om in te 

winkelen, te wonen enz. Nu ja, voor deze keer 

dan, ….óók om in te recreëren.

Meer recreatief 
vastgoed door meer 

ouderen? 
Door: Peter van Gool

1)  Deze bijdrage is mede gebaseerd op een verhandeling over gezond ouder worden van dr. F. van der Ouderaa, Chief Scientific Officer van de Leyden Academy on Vitality 
and Aging, gehouden op 12 mei 2015 voor de bestuurlijke gremia van PNO Media.

Van de Professor1

Gelderlandplein

U wordt ouder dan u denkt

Peter van Gool
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Komt er door vergrijzing meer 
vrije tijd?
Ik ben nu op een leeftijd gekomen waarin 

studiegenoten en even grijze vakgenoten met 

(pré)pensioen gaan. Dat houdt mij bezig. Maar 

enkele van mijn collega’s verheugen zich er 

op. De meesten willen er niets van weten en 

willen door gaan tot Magere Hein komt. Het 

werken in het vastgoed heeft blijkbaar zijn 

verlokkingen. De problematiek wordt ook nog 

verergerd doordat de levensverwachting de 

afgelopen decennia sterk is toegenomen. Dat 

komt volgens de deskundigen van de Leyden 

Academy on Vitality and Ageing2 door de 

welvaart, door het voorkomen van infecties en 

ontstekingen (vooral door beter drinkwater), 

door een betere voeding met minder roken, 

door een betere infrastructuur (minder doden 

in het verkeer) en door de vooruitgang van de 

medische technologie. In 2010 had 20% resp. 

35% van alle mannen resp. vrouwen van 65 

jaar de kans om 90 te worden. Nu in 2015 

worden 20% resp. 35 % van alle 65 jarige 

mannen resp. vrouwen al 100 jaar. Het wordt 

net zoals in Japan. De kans om 100 te worden 

wordt voor een kwart bepaald door onze genen. 

De overige 75% hebben wij in eigen hand. Om 

de 100 te halen moet je je volgens de Academy 

aan het volgende houden.

• Niet roken

•  Het voorkomen van infecties (vaker handen 

wassen en niet in vieze landen op vakantie 

gaan)

•  Het (be)houden van sociale contacten (neem 

een hond en laat die zelf uit)

•  Je dagelijks fysiek bewegen (minimaal 30 

minuten je zo inspannen dat je bezweet 

raakt)

•  Mentaal bezig blijven door zingeving in het 

leven te houden en te hebben 

•  Je houden aan een geschikt dieet om 

overgewicht te voorkomen. 

De Academy waarschuwt ouderen er voor 

dat ze ouder worden dan ze zelf denken. 

Daarmee moet men rekening houden! “U 

wordt ouder dan u denkt”, is hun leuze. Dat 

doen ouderen nu onvoldoende. Want als het 

leven langer duurt dan was voorzien, is er niet 

veel aan te doen. De pil van Drion is immers 

nog niet beschikbaar. Het gaat hierbij om een 

hypothetische pil waarmee een (hoog)bejaarde 

die ‘klaar is met leven’ op humane wijze een 

einde aan zijn of haar leven zou kunnen maken 

op een zelfgekozen tijdstip. Er is dus geen 

ontsnappen aan: als 65 jarige moet je als het 

ware een plan gaan maken voor de komende 

35 jaar, met een kans op verlenging, als Magere 

Hein niet op je honderdste verjaardagfeestje 

komt. Ga daar maar eens aan staan! De kreet 

van de Academy is dan ook “U moet omdenken 

om van de hogere leeftijd iets moois te maken”. 

En zo’n plan moet uitgaan van ambities en 

doelen die passen bij de leeftijd. Hierbij zou 

de focus niet alleen moeten liggen op het 

gezond ouder worden, maar ook op het positief 

omgaan met de onvermijdelijke achteruitgang 

van het lichaam, zegt de Academy. En dan 

mag je ook nog maar maximaal twee glazen 

wijn per dag drinken. Voor mij staat dat toch 

wat haaks op een ander uitgangspunt van de 

Academy, namelijk “De kwaliteit van leven moet 

prevaleren over de lengte”. Maar goed. Ouder 

worden schept steeds meer verplichtingen, 

waaronder bovengenoemde leefregels. Dus 

hoezo meer vrije tijd? Vergeet het maar!

Doorwerken
Op je 65e moet je derhalve een plan maken 

voor nog zo’n 35 jaar. Je kunt dan in 

principe nog een heel ander vak gaan leren 

en uitoefenen, Dat gebeurt meer en meer. 

In de collegebanken bij sommige studies 

2)     De Leyden Academy on Vitality and Ageing is in 2008 mede op initiatief van Vereniging Aegon opgericht. Sinds juni 2012 is deze samenwerking versterkt met Vereniging 
Het Zonnehuis. De Academy heeft als missie het promoten en verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen. Om dit te realiseren biedt Leyden Academy opleidin-
gen, doet het onderzoek en initieert het ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit en veroudering. De Academy richt zich niet enkel op het uitvoeren van onderzoek, 
maar wil juist kennis en inzichten assimileren, kritisch evalueren en via onderwijsproducten, consultatie en publieke functie communiceren.

De luie stoel is de doodskist 

Ed Nozeman
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rukken de bejaarden op. Kunstgeschiedenis 

is bijvoorbeeld heel populair. Toch blijven 

de meeste oudere vastgoedcollega’s 

kleven aan hun vak. Velen zijn op jacht 

naar adviseurschappen en commissariaten. 

Hoogleraren werken vaak door. Le fauteuil est 

le cercueil! (de luie stoel is de doodskist), hoor 

ik hen vaak zeggen. Soms werken ze harder 

dan ooit. Ze schrijven boeken, artikelen en 

begeleiden studenten met hun scriptie alsof 

hun leven er van af hangt. En dat is ook zo, 

volgens de leefregels van de Academy. Ik denk 

dan vooral aan mijn dierbare college Professor 

Ed Nozeman (zie foto), die op zijn 72e nog 

vrijwel iedere dag keihard werkt in zijn 

‘cubical’. En met een grote wetenschappelijke 

productie! 

Zou doorwerken ook mijn voorland worden? 

Ik denk dan toch eerder aan een leven zoals 

in de reclames van Bertolli waarin bejaarden 

Hangouderen 
hebben een 

beroerde 
reputatie

een pastasaus fabriek runnen (zie voor het 

filmpje http://www.ilgiornale.nl/2012/italie-

in-de-reclame), waar onderstaande foto’s 

momentopnamen zijn.

De opmars van recreatief 
vastgoed door de vergrijzing.
Maar ja, in Bertolli land doen vrijwel geen 

mannen mee. Die zie je hangen op het 

dorpsplein. In mijn geval zie ik dan een 

toekomst als hangoudere in het genoemde 

winkelcentrum. Nederland telt overigens 

nu al 70 tot 90 duizend hangouderen. Ik 

kan daar dus nog wel bij. ‘Mallwalking” is 

een populair begin van de dag voor kwieke 

Amerikaanse senioren. In Nederland hebben 

hangouderen (of in Rotterdam ook wel 

‘koopgootkeuvelaars’ genoemd) een beroerde 

reputatie. Omdat Nederlandse winkelcentra in 

doorsnede kleiner zijn dan die in de VS, zijn 

de ouderen bij ons sneller uitgewandeld en 

dan belanden ze al gauw op bankjes. Soms 

nemen winkelcentrumeigenaren en winkeliers 

harde maatregelen. Luide hiphop muziek, 

smallere bankjes, meer tocht om de oudjes een 

longontsteking te bezorgen of gewoon een 

emmer water over ze heen, lees ik op internet 

als ‘oplossingen’. Dan maar naar de openbare 

bibliotheek. Of gewoon gaan zitten in de mooie 

hal van het World Trade Centrum. Kortom 

al het publiek toegankelijk vastgoed is ook 

‘recreatief’ vastgoed en dat neemt nog toe door 

de vergrijzing. 

Peter van Gool

Dames in Bertolli pastasausfabriek
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Bakkum?
Al jaren wonen mijn vrouw en ik met twee jonge dochters 

met veel plezier in de Amsterdamse Helmersbuurt. Naarmate 

de meiden groter werden, ontstond de wens om hen een plek 

te bieden waar ze vrij op pad kunnen gaan om dingen te 

ontdekken. In de stad is dat lastig. Bakkum is daarvoor ideaal: 

bos, duinen, strand en zee, ongelimiteerd aantal kinderen, geen 

honden, geen open water, gezellig OSM-stadsvolk en allemaal 

op een half uur rijafstand. We hebben in 2012 via via een 

ouderwets tenthuisje kunnen kopen op een van de mooiste 

plekken op Bakkum aan de rand van het bos. We waren direct 

verliefd op de plek.

Wat maakt Bakkum zo bijzonder?
Bakkum is heerlijk en divers. In de media wordt de “strijd” 

tussen de “oude” Bakkummers en de nouveau Amsterdammers 

opgeklopt: aangeharkte tuintjes en Hazes versus hoogopgeleide 

Ibiza-style tweeverdieners. Overigens kunnen deze twee werelden 

prima naast elkaar bestaan en wordt er volop geïntegreerd. Laatst 

kreeg ik van onze 83 jarige buurvrouw de vraag: “Wat is dat 

eigenlijk, een Yup?”

Is een tenthuisje op Bakkum nog betaalbaar?
De afgelopen jaren gierden de overnameprijzen de pan uit op de 

camping. Inmiddels liggen de prijzen tussen de 4000 en 14.000 

euro voor plek en opstal. Daar komt de erfpacht van circa 2.000 

euro per jaar bij. 

Veel bekenden op Bakkum hoorde ik.
In ieder geval diverse bekenden uit de vastgoedwereld. Zo sta 

ik regelmatig de afwas te doen naast de voormalig wethouder 

Ruimtelijke ordening van Amsterdam, is mijn overbuurman 

directeur HR bij een grote retailbelegger en botste ik laatst op 

tegen een jurist waarmee ik onlangs een ingewikkelde deal heb 

afgerond. Kortom, ook op Bakkum gaat het netwerken vrolijk door, 

de Provada Zomertour!

Wanneer kunnen we jullie op Bakkum 
aantreffen?
Van april tot november zijn we gemiddeld twee van de drie 

weekenden op Bakkum te vinden. Wel merken we dat de sportieve 

en sociale verplichtingen van de meiden steeds meer tijd gaan 

opslokken. We verwachten dat we hier nog zeker 5 jaar staan, 

maar er zal een tijd komen dat wij als gezin Bakkum zullen 

ontgroeien. De Masterclasslezers mogen ons rond 2020 een mooie 

vrijblijvende bieding doen! 

In deze rubriek geven MRE-alumni ons een kijkje in hun wereld. Bij dit 

vakantiethema laten wij Wouter Kromkamp aan het woord, MRE-er uit 

jaargang 2007-2009. Wouter is Senior Manager Expansion & Development 

bij Albert Heijn Real Estate & Construction en getrouwd met Liesbeth van den 

Bosch. Samen met dochters Marijn (9) en Pascale (7) bezoeken zij regelmatig 

hun vakantiehuis op Bakkum.

Door: Eefje van Bommel

Mijn favoriete... 
vakantiehuisje

Wouter Kromkamp

Bakkum is heerlijk en divers

Het favoriete vakantie-
huisje van wouter 

kromkamp
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De eerste vraag die zich aandient als het gaat om een tweede 

woning is de vraag waarom consumenten ervoor kiezen om 

een recreatiewoning te kopen. Frank de Groot legt uit dat je 

daarbij twee doelgroepen moet onderscheiden: ”De eerste 

groep, ongeveer 25% van onze klanten, zijn particulieren die een 

recreatiewoning kopen voor het eigen gebruik. Zij willen zelf van 

het huisje genieten en de emotie speelt een grote rol bij de keuze 

van de woning. De tweede doelgroep bestaat uit de particuliere 

beleggers die hun woning beschikbaar stellen voor verhuur. 

Binnen deze groep kun je weer een onderscheid maken tussen 

beleggers die het huisje alleen verhuren om hun eigen kosten te 

dekken en beleggers die een bepaald rendement willen behalen 

en nauwelijks zelf gebruik maken van de woning. Vooral voor 

deze tweede doelgroep is de verkoop- en verhuurbaarheid van de 

woning van groot belang. Wij beoordelen een woning dan ook op 

drie aspecten: 

1.  Betrouwbaarheid en zekerheid: hierbij gaat het om de 

achterliggende contracten, verplichtingen die de koper aangaat, 

huurgaranties, de ruimte voor eigen gebruik, etc.; 

2.  Rendement en exploitatie: wat levert de verhuur op en wat zijn 

de kosten;

3.  De unieke kenmerken van het huisje en van de locatie; oftewel 

waarom zou je op dat park dat huisje moeten kopen.

Deze drie aspecten bepalen de doorverkoopbaarheid en daarmee 

de waarde van een huisje. Als we kijken naar het beheeraspect 

dan komt het verschil in doelgroepen weer naar voren. De 

particuliere belegger vindt het heerlijk als tegen een vergoeding 

alles voor hem geregeld wordt, tot het grasmaaien aan toe. Een 

koper voor eigen gebruik wordt juist chagrijnig als hij niets zelf 

mag doen! Wat voor alle kopers echter belangrijk is, is dat er 

beheer is. Dat er toezicht is in de periode dat de koper er zelf niet 

is.” 

Schaarste creëren 
“Wat vervolgens belangrijk is voor het behoud van de waarde 

van een recreatiewoning is het creëren van schaarste. Als je een 

park hebt met honderd dezelfde huisjes, dan kun je schaarste 

creëren door enkele huisjes zo te renoveren dat ze uniek worden. 

Daardoor zijn ze gewilder voor de verhuur, omdat gasten 

Een eigen huis, een plek 
onder de zon

Door Annique Verkoeijen-Bruin

Bij het kopen van een tweede woning komt veel 
kijken. Vakantie Makelaar bestaat sinds 2007 en 
is als onafhankelijke makelaardij gespecialiseerd 
in recreatief onroerend goed in Nederland, maar 
door middel van collegiale samenwerkingen met 
betrouwbare partners ook actief in het buitenland. 
Deze onafhankelijkheid maakt het mogelijk om zowel 
voor particulieren als voor vakantieparken zoals 
Roompot of Landal GreenParks het aankooptraject te 
begeleiden. Frank de Groot, algemeen directeur van 
Vakantie Makelaar, legt uit wat er komt kijken bij het 
kopen van een recreatiewoning. 

Gasten waarderen iets unieks
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iets unieks waarderen. De huuromzet van het huisje stijgt en 

daarmee ook de waarde. In Nederland worden unieke kenmerken 

steeds belangrijker voor de verhuur. Er is een enorme groei aan 

recreatiewoningen gaande, waardoor een deel van de voorraad 

versneld veroudert. Dit probleem kun je aanpakken door renovatie. 

Omdat we als Vakantie Makelaar het idee hadden dat er geen 

partij was in Nederland die dergelijke renovaties oppakte, zijn 

wij hier zelf een jaar geleden mee begonnen. We begeleiden 

renovaties voor particuliere beleggers maar ook voor verenigingen 

van eigenaren en beleggers die meerdere huisjes op een park 

hebben. De doelstelling bij elke renovatie is het vergroten van 

de verhuurbaarheid en daarmee van de verkoopbaarheid. We 

renoveren dan ook alleen als we zeker weten dat je het huisje 

daarna beter kunt verkopen.” 

Frank de Groot ziet deze renovaties als een groeiende 

markt. “Het aanbod aan recreatief vastgoed is eigenlijk een 

eenheidsworst waar de prijs van stijgt. De consument wordt 

echter kritischer: als mensen een huisje huren en daar een 

aanzienlijk bedrag voor moeten betalen, dan willen ze het gevoel 

hebben dat ze een unieke ervaring hebben gehad. Het huisje 

moet de unieke ervaring dus kunnen leveren, en dit vraagt om 

innovatie door renovatie. Je ziet nu op de vakantieparken die 

niet innoveren de waarde van de woningen dalen. Je kunt die 

negatieve spiraal doorbreken door te investeren. En daarbij gaat 

het niet alleen om de stenen, maar veel meer om concepten. Zo 

kun je bijvoorbeeld een kinderbungalow huren met speelgoed en 

al erbij. Er zijn ook kookbungalows met een uitgebreide keuken 

waar je een professionele kok bij kunt huren. Het gaat er dus om 

om een unieke belevenis te bieden aan de huurder.“

Waardevastheid 
Ook de locatie is belangrijk voor de waardevastheid van een 

recreatiewoning. Frank de Groot legt uit: “Als we kijken naar de 

m2 prijs in Nederland dan zie je een enorme diversiteit, terwijl 

het bouwen van een huisje hetzelfde kost en de grondprijs vaak 

ook niet veel verschilt. Een huisje in Drenthe kan E 80.000 

kosten, terwijl hetzelfde huisje in Limburg E 220.000 kost. De 

waardevastheid wordt bepaald door de plaats waar het huisje 

staat, maar ook door de eerder genoemde unieke kenmerken. 

Iedereen wil wat unieks. Een trend die daarbij hoort is luxe voor 

een betaalbare prijs. We proberen de tweede woning dan ook wat 

uit het luxe segment te trekken. Je hoeft geen miljonair te zijn om 

een huisje te kunnen kopen.”

Fiscaliteit en financiering
Vanuit fiscaal oogpunt kan het kopen van een recreatiewoning 

als privé persoon aantrekkelijk zijn. Frank de Groot: “Als je in 

Nederland als privé persoon een vakantiewoning bestemd voor 

de verhuur koopt, dan kun je de BTW over de aanschafwaarde en 

alle kosten die je maakt terugvragen door gebruik te maken van 

de kleineondernemersregeling. Over de huurinkomsten moet je 

weliswaar BTW afdragen, maar dit is 6% tegenover 21% terug 

te vragen BTW. De huurinkomsten zelf zijn niet belast en hoef je 

niet op te geven. Daarom zie je dat veel mensen als privé persoon 

een vakantiehuisje kopen. Overigens geldt wel dat je het huisje 

tien jaar lang beschikbaar moet stellen voor de verhuur. Als je 

het korter beschikbaar stelt (bijvoorbeeld omdat je het huisje 

voor die tijd verkoopt) dan wordt naar rato de BTW terugbetaald. 

Omdat je als privé persoon de BTW terug kan krijgen, worden veel 

vakantiewoningen exclusief BTW geadverteerd.” 

Als we kijken naar de financieringskant van recreatief vastgoed 

merkt Frank de Groot dat de afgelopen jaren ongeveer 95% van 

de recreatiewoningen met eigen geld wordt betaald. “De tweede 

Veroudering aanpakken 
door renovatie

Frank de Groot
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woning wordt dus echt gezien als alternatief voor spaargeld. 

De afgelopen jaren waren banken natuurlijk minder happig om 

vastgoed te financieren, maar we merken dat dat nu weer aan het 

aantrekken is. Over het algemeen komen wij weinig situaties tegen 

waarin financiering een probleem is, als mensen al financiering 

nodig hebben. Als mensen een hypotheek afsluiten voor een 

tweede woning, dan moeten ze er goed opletten dat ze tussentijds 

De markt is op de goede weg

boetevrij mogen aflossen. Een ander aandachtspunt is dat banken 

soms een kleine opslag willen hebben op het rentepercentage 

omdat het om recreatievastgoed gaat. Ondanks het feit dat 

de verhuur inkomsten oplevert, zien banken het als verhuurd 

onroerend goed en daarmee als een groter risico dan een woning 

voor eigen gebruik. Wat op zichzelf vreemd is, helemaal omdat 

als er echt iets aan de hand is de gasten makkelijk omgeboekt 

kunnen worden naar een ander huisje. 

We hebben overigens goed contact met banken. Soms worden 

we benaderd door Bijzonder Beheer om te adviseren hoe je de 

hoogste opbrengst uit de verkoop van een huisje kunt realiseren. 

Dan kunnen wij voor een goede oplossing zorgen. Ook hebben 

wij bij verschillende projecten banken bereid gevonden om in het 

voortraject mee te denken over financieringsmogelijkheden. Maar 

uiteindelijk gaan mensen toch vaak naar hun eigen bank, omdat 

dat het snelste werkt.”   

Marktontwikkelingen
Tijdens de crisis is de verkoop van bestaande huisjes redelijk 

stabiel gebleven. Frank de groot: “De aantallen verkopen zijn goed 

gebleven, de prijs is wat gedaald. In de nieuwbouw hebben we 

wel een klap gehad door de crisis, omdat er minder partijen waren 

die projecten konden oppakken. De afgelopen twee jaar is het 

aantal verkopen in de nieuwbouw echter ook weer aan het stijgen. 

De NVM heeft een onderzoek uitgevoerd naar het verwachte 

aantal transacties. Hun conclusies was dat het huidige aantal van 

1800 transacties per jaar stijgt naar 3500 transacties per jaar. Dat 

geeft een positief gevoel, de markt voor recreatievastgoed is op de 

goede weg!   

Bron: Informatiegids Vakantie Makelaar
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Er zijn er een heleboel manieren om ‘mobiel’ te wonen: van 

een tent, tipi, ger, yurt tot aan een caravan, woonwagen of op 

een boot. De grootste voordelen zijn de enorme vrijheid en 

ongebondenheid die je hebt, daarnaast woon je op een plek 

die vaak midden in de natuur ligt en heb je geen of zeer lage 

woonlasten. Maar hoe registreer je jezelf als je kiest voor een ‘life 

on the road’? Kan dit wel in Nederland? Dat kan! 

Volgens de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) is iedere 

Nederlandse burger verplicht om bepaalde persoonsgegevens 

te registreren, waar het huidige adres er een van is. Dit geldt 

dus ook voor mensen die er voor kiezen om te wonen of rond te 

trekken in bijvoorbeeld een camper. In het laatste geval beschik 

je echter niet over een vast woonadres. Wat dan? Gelukkig kun je 

in een dergelijke situatie een adres doorgeven bij de gemeente. 

De gemeente spreekt dan met je af hoe lang je bij het postadres 

ingeschreven mag blijven, deze termijnen wisselen namelijk per 

gemeente. Het postadres kan een adres zijn van bijvoorbeeld 

een goede vriend of familie, maar dit mag geen postbus of “leeg 

adres”zijn. 

Gelukkig bestaat er het Netwerk voor Alternatieve Reizigers 

(NAR), waar mobiel wonenden met elkaar verenigd worden: het 

betreft hier zowel mensen die leven vanuit een woonwagen, tent 

of tijdelijk onderweg zijn. Dit netwerk brengt mensen met elkaar 

in contact en geeft de mobiel wonenden een overzicht van de 

huidige regelgeving en alle mogelijke plekken waar zij welkom 

zijn. Je kunt hierbij denken aan ecologische landelijke kernen, 

eco-boerderijen, privéinitiatieven, maar ook aan braakliggende 

gronden en kraakpanden. 

Haast iedereen overweegt wel eens om het roer volledig om te 

gooien, zijn of haar baan op te zeggen en op avontuur te gaan… 

slechts een enkeling maakt van deze droom ook werkelijkheid. 

Benieuwd naar de verhalen van mobiel wonenden? Kijk dan eens 

op roomed.nl onder mobiel wonen, waar je geweldige verhalen 

(en woningen) aantreft.  

Home is where the heart is
Door: Dennis Damink en Suzanne Coolen

De wereld verkennen door mobiel te gaan wonen, heb jij er wel eens aan gedacht? 
Wat verstaan we eigenlijk onder eigenlijk mobiel wonen, wat zijn de voor- en de 
nadelen en hoe zit het met de regelgeving? 

De voordelen 
zijn vrijheid en 

ongebondenheid

Bronvermeldingen:
Mobiel wonen 

https://www.nudge.nl/blog/2014/09/02/anders-wonen-anders-leven/

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/vraag-en-antwoord/kan-ik-een-briefadres-krijgen-als-ik-geen-vast-woonadres-heb.html 

http://www.roomed.nl 

http://tinyhousegiantjourney.com 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0033715/geldigheidsdatum_31-03-2014 
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Concire werd bekend door de ontwikkeling van het “Glocal City 

Concept voor het Rotterdam Central District oftewel het nieuwe 

stationsgebied van Rotterdam, inmiddels een van de urban 

icons van die stad. Daar hebben alle partijen -groot en klein - 

zich aangesloten bij de gebiedsvereniging die op dit concept 

drijft. Ook is het bekend van het concept “Scheveningen Haven 

is Vis”. Hierbij hebben de visondernemers weer een duurzame 

bestaansreden gevonden in een gebied waar woningbouw meer 

voor de hand lag en zij hiervoor in de oorspronkelijke plannen 

plaats moesten maken. Het concept bleek echter sterk genoeg om 

door de gemeente en de ondernemers omarmd te worden. Ook 

“de plezierrivier de Rotte” is een mooi voorbeeld van een concept 

dat aantrekt.

Zwaan kleef aan
“Een goed concept bindt ondernemers en bewoners. Het zorgt 

voor een gezamenlijke ambitie, voor focus en commitment en 

soms menigmaal zelfs voor een nieuwe reden van bestaan. Het 

creëert dan meerwaarde waardoor steeds meer partners meedoen. 

Het principe ”zwaan kleeft aan” gaat dan gelden. Maar het 

vinden van een goed concept is niet eenvoudig. Het is steeds 

weer zoeken naar iets wat vooraf niet bekend of gekend is”. Aldus 

Carol Hol. “het is de zoektocht naar de fierte van de plek of het 

gebied”. Vaak ligt de fierte op straat, in dit geval in de rivier, het 

probleem is echter dat we die niet vaak zien omdat we nog niet 

goed kijken en luisteren. Wat begon als een spontane zoektocht 

van een paar partijen naar een concept voor het gebied rond de 

boezembocht in Rotterdam werd ontwikkelde zich uiteindelijk tot 

een concept voor het gebied van de Rottemeren naar de Nieuwe 

Maas, van bron tot dam. Het concept “plezierrivier de Rotte” 

Conceptontwikkeling 
rondom het thema 
recreatievastgoed

Door: Dennis Damink

Wat is recreatievastgoed? Is het vastgoed dat wordt 
gebruikt voor recreatie zoals de bekende attractie-
parken De Efteling, Beekse Bergen en Duinrell? Of is 
het vastgoed om recreatief en tijdelijk in te verblijven 
zoals de Center Parcs, Roompots etc? Of zelfs om 
permanent in te verblijven rondom een recreatie-
thema zoals de jachthavenwoningen in Bruinisse of 
de permanente woningen rondom een golf park. In 
het laatste geval is het meer vastgoed gebouwd op 
een recreatieconcept. Als je het hebt over concept-
ontwikkeling dan is het interessant om daarover van 
gedachten te wisselen met een concept ontwikkelaar. 
Met Carol Hol, als conceptionist werkzaam bij het 
conceptingbureau Concire&Partners, ga ik het hebben 
over het ontwikkelen van een concept op basis van 
een recreatief thema. 

Het is de zoektocht 
naar de fierte van de plek 

of het gebied

in
te

rv
ie

w



Nr 38 •  augustus 2015 21

is nu zo sterk dat recreatieondernemers er hun activiteiten op 

gaan afstemmen. Het verleidt de corporaties in het gebied tot het 

doen van extra investeringen in de kwaliteit van hun woningen 

en het zorgt voor meerwaarde voor de particulier eigenaren. 

Initiatieven zoals “Geen boot wel varen”, “Rif010”, “Swimm 

Experience” en “Pisnics Islands” staan alle op zichzelf maar 

krijgen samenhang door het concept van de Plezierrivier de Rotte. 

Er gaat ook echt synergie ontstaan, niet in de laatste plaats omdat 

die initiatiefnemers elkaar als mede-eigenaar van het concept van 

de Plezierrivier gaan opzoeken en gaan samenwerken. Dat is de 

meerwaarde!

Vissen als business case
Carol Hol zegt over de zoektocht naar een goed en bindend 

concept het volgende.” Bij conceptontwikkeling is de uitkomst 

vaak onzeker maar veelal wel verrassend. Zekerheid moet je zien 

te vinden in de processtructuur van de conceptontwikkeling. Er is 

een paar belangrijke uitgangspunten. We proberen altijd kennis, 

soms zelfs wetenschappelijk van aard, aan ondernemerschap 

te koppelen. Zo hebben we in Scheveningen het Landbouw 

Economisch Instituut (LEI) aan de visondernemers gekoppeld. Dat 

heeft voor een solide onderbouwing van het concept gezorgd - 

vissen als businesscase - en daarmee voor draagvlak. In Rotterdam 

hebben we geograaf professor Tordoir aan de vastgoedeigenaren 

gekoppeld. Van hem kwam ook de term Glocal. Tussen Global 

en Local in. Dat gaat voor het stationsgebied in Rotterdam 

helemaal op. Een belangrijk uitgangspunt is ook om nooit van de 

vastgoedopgaven alleen uit te gaan maar van de historie en het 

heden van de plek. Dat geeft je vanzelf een idee van de toekomst, 

temeer als je dat ook nog weet te koppelen aan de (toekomst)

waarden die dit idee op verschillende gebiedsniveaus kan hebben. 

“Scheveningen is vis” gaat verder dan alleen de haven van 

Scheveningen: heel Den Haag en zelfs de ganze Randstad is het 

marktgebied van de vissers. Aan de Rotte is dat balletje ook zo 

gaan rollen en haken steeds meer partijen aan. We beginnen vaak 

klein bij de zoektocht naar een concept. Met hulp van de eerste 

groep stakeholders kan je de deelnemers aan de zoektocht op 

natuurlijke wijze en op meer 

gebiedsniveaus vergroten. 

Het zorgt er ook voor dat de 

ondernemers en bewoners die 

meerwaarde zien aanhaken”. 

Dit kijkje in de keuken van 

conceptontwikkeling biedt 

ons interessante inzichten 

voor de zoektocht naar 

conceptontwikkeling rondom 

recreatievastgoed. Ondernemers 

willen graag snel resultaat 

maar de kracht van een 

zelfversterkende zoektocht naar 

een goed concept biedt veel 

meer toegevoegde waarde, juist 

ook voor hen.

Bij conceptontwikkeling 
is de uitkomst vaak 

onzeker maar staat de 
processtructuur 

vaak wel vast

Carol Hol
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Short stay of vakantieverhuur
In Amsterdam wordt onderscheid gemaakt tussen short stay en 

vakantieverhuur. Bij short stay is sprake van tijdelijke verhuur 

van vrije sector (huur)woningen voor een relatief korte periode 

(van ten minste zeven nachten tot maximaal zes maanden). 

Het kan dan bijvoorbeeld gaan om appartementenverhuur aan 

zakenmensen. Short stay wordt gezien als “woningonttrekking”, 

zodat hiervoor een vergunning van het College van B&W vereist is.

Vakantieverhuur wordt gezien als een vorm van incidentele 

verhuur waarbij eigenaars hun woning via een website 

aanbieden ter betaling per nacht. Het zijn met name toeristen 

die hiervan gretig gebruik maken (als alternatief voor een (duur) 

hotel).

Huur?
In de regel zullen short stay en vakantiehuur kwalificeren 

als een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur. Het 

Airbnb of short stay: 
een lucratieve business?

Door: Cornélie Arnouts

Kwalifi ceert short stay of vakantiehuur (zoals Airbnb) 
als een huurovereenkomst voor woonruimte of is 
sprake van het gebruik van een woonruimte dat naar 
zijn aard slechts van korte duur is (zodat een huurder 
geen huurbescherming toekomt)? Los van de gevaren 
van het huurrechtregime, dient men alert te zijn op 
bestuursrechtelijke regelgeving. Maar ook VvE-regels, 
hypotheekbedingen, verzekeringsvoorwaarden 
(opstal) en/of brandveiligheidseisen kunnen nog wel 
eens roet in het eten gooien. 

Short stay wordt gezien als woningonttrekking
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gehele stelsel van huur(prijs)bescherming geldt voor deze 

categorie dus niet. Het moet dan gaan om gevallen waarin voor 

iedereen duidelijk is dat er geen sprake kan en mag zijn van 

een beroep op huurbescherming. In de rechtspraak wordt die 

terughoudendheid gevolgd. Het is dus denkbaar dat een rechter 

aan een huurder van bijvoorbeeld een short stay appartement 

toch huurbescherming toekent. 

Verbod tot onderhuur = verbod tot 
Airbnb
Vrij recent werd een vordering van een Amsterdamse verhuurder 

tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens schending 

van het onderhuurverbod (door Airbnb) toegewezen (rechtbank 

Amsterdam, 8 mei 2015). In het Parool, maar ook in het 

Vastgoedjournaal, werd aandacht aan deze zaak besteed. De 

huurder van de bewuste sociale huurwoning had zijn woning 

veelvuldig te huur aangeboden via Airbnb. Verhuurder betoogde 

met succes dat dat in strijd was met het onderhuurverbod. 

Airbnb kwalificeerde volgens de kantonrechter inderdaad als 

onderhuur en dat was niet toegestaan. 

Amsterdamse beleidsregels
De Gemeente Amsterdam heeft een beleidsnotitie short stay 

2014 opgesteld als een document genaamd “Toeristische 

verhuur van woningen (“vakantieverhuur”) in Amsterdam” 

(datum onbekend). Kort gezegd is short stay toegestaan indien 

aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, naast het hebben 

van de benodigde vergunning (10 jaar geldig):

-  Huurperiode is niet korter dan zeven aaneengesloten nachten 

en niet langer dan zes maanden

-  De woning wordt verhuurd aan een huishouden of aan 

maximaal vier personen

-  De verhuurder houdt een administratie bij

-  De verhuurder betaalt toeristenbelasting voor huurders die 

niet als bewoner staan in geschreven in de GBA.

De gemeente heeft daarnaast de mogelijkheid om short stay 

panden om te zetten naar hotelbestemming. Ook heeft de 

gemeente aangekondigd strenger te gaan toezien op illegale 

aanbieders, brandveiligheid, het aantal overnachtingen en 

overtredingen.

Team Toezicht Toeristenbelasting
Voor vakantieverhuur gelden enkele regels. De woning mag 

slechts worden verhuurd door de hoofdbewoner (die als zodanig 

in de GBA ingeschreven moet staan op het betreffende adres). 

De woning mag niet meer dan twee maanden in totaal verhuurd 

worden. Voorts moet toeristenbelasting worden afgedragen. 

In dat kader wordt verwezen naar recente persberichten van 

de gemeente, die kennelijk een strenger beleid gaat voeren: 

“Verhuren aan toeristen? Betaal toeristenbelasting! Dat bent 

u verplicht en via toeristenbelasting draagt u bij aan uw stad. 

Voorkom moeilijkheden bij controle en meld u aan: 

www.amsterdam.nl/toeristenbelasting. U moet toeristenbelasting 

betalen als u binnen Amsterdam tegen betaling overnachting 

aanbiedt aan toeristen of zakenmensen. Dus bijvoorbeeld bij:

-  Vakantieverhuur van uw woning of woonboot

- Bed & breakfast (B&B)

-  Short stay (appartementenverhuur aan zakenmensen)

Bijverdienen is leuk, mits de spelregels in acht genomen worden. 

Anders kan het nog wel eens een duur grapje worden. 

Denkbaar is dat aan 
een huurder van een 

short stay appartement 
huurbescherming toekomt
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Kamperen bij de boer wordt steeds populairder, 

met name bij gezinnen met jonge kinderen 

woonachtig in een stad. Verblijven bij de boer 

is natuurlijk de ultieme mogelijkheid om een 

boerenbedrijf van zeer dichtbij mee te maken. 

Vaak is het op boerderijcampings mogelijk om 

een kijkje te nemen bij het melken, het oogsten 

van groente en fruit, het voeren van de dieren 

of voor de kinderen om eens mee te rijden 

op de tractor met de boer. Wel ontbreekt het 

bij boeren camping vaak aan luxe faciliteiten, 

zoals een zwembad, maar daar tegenover 

staat dat een verblijf bij de boer doorgaans 

vele malen goedkoper is dan een ‘normale’ 

camping. De gemiddelde prijs voor kamperen 

op een boeren camping ligt zo tussen de 12,50 

á 20 euro per overnachting. 

Tot enkele jaren geleden (2008) was er voor 

het exploiteren van een boerderijcamping 

een ontheffing van de gemeente vereist op 

grond van de Wet op de openluchtrecreatie 

(WOR). Deze wet werd afgeschaft in 2008 en 

de meeste gemeenten zullen boerderijcamping 

tegenwoordig regelen in hun bestemmingsplan.  

Verse melk op de camping
Door: Dennis Damink en Suzanne Coolen

Een ideale plek om te ontsnaapen 
aan de drukte van de stad

Bronvermeldingen:
Kamperen bij de boer 

http://www.svr.nl/ 

http://www.kamperen-bij-de-boer.com/ 

http://www.omroepbrabant.nl/?news/223933842/Kamperen+bij+de+boer+is+helemaal+hip,+zo+blijkt+bij+vakantiebeurs+in+Bossche+Brabanthallen++++.aspx 

http://reizen-en-recreatie.infonu.nl/kamperen/35357-svr-stichting-vrije-recreatie-kamperen-bij-de-boer.html 

http://www.nrcq.nl/2014/09/04/een-beetje-boer-beunt-bij 

Een mooi initiatief dus van de boer om naast 

zijn reguliere werk wat bij te kunnen verdienen 

en daarnaast een ideale plek om even te 

ontsnappen aan de drukte van de stad. Uit 

een onderzoek van het NRC blijkt dat de helft 

van de Nederlandse boeren in Nederland 

bijklust. Naast het openen van een camping of 

bed & breakfast  kiezen veel boeren ook voor 

opslagplaatsen voor onder andere caravans.  

Meer weten over kamperen bij de boer? Op 

onder andere de site van SVR en kamperen-bij-

de-boer.com is een hoop informatie te vinden. 
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De opkomst van bijvoorbeeld Airbnb heeft een 

enorme vlucht genomen. Airbnb is een geduchte 

concurrent geworden voor de traditionele 

reisbureaus en verhuurders / makelaars van 

individuele (vakantie)woningen. Want, als je het 

eenvoudig zelf kunt regelen waarom zou je dan 

nog van de meer traditionele kanalen gebruik 

maken.

En omdat het tijdens hun uitstapje zo goed is 

bevallen, besluiten veel mensen ook zelf hun 

woning maar eens als vakantiewoning te gaan 

aanbieden. Ideaal voor als je er even zelf niet 

bent. Je houdt er immers een leuk zakcentje aan 

over. Het is bijna te mooi om waar te zijn.

Voor mensen met een eigen huis die het leuk 

vinden aan dergelijke concepten mee te doen, 

zijn nieuwe (vakantie) mogelijkheden ontstaan. 

Bovendien kunnen de inkomsten flink oplopen. 

Zeker als je een woning of appartement hebt op 

een zeer aantrekkelijke locatie.

Maar pas wel op dat je uiteindelijk niet in strijd 

handelt met de hypotheekvoorwaarden van je 

bank, gemeentelijke verordeningen en andere 

regels.

Nu is het echter zo dat in Nederland heel veel 

woningen zijn verhuurd. Ook bewoners van 

dergelijke woningen denken te kunnen profiteren 

van de mogelijkheden die sites als die van Airbnb 

kunnen bieden. Maar juist daarin schuilt voor 

hen een groot gevaar. Zij mogen hun woning niet 

zomaar onderverhuren. Vele huurcontracten zijn 

daarover heel duidelijk.

In toenemende mate schakelen verhuurders 

daarom bedrijven in om te onderzoeken of hun 

(beleggings)woning(en) door hun huurders te 

huur worden aangeboden en tegen welke prijzen.

Als wordt vastgesteld dat daarvan sprake is, dan 

volgen niet zelden forse claims op die huurders. 

Voorbeelden daarvan hebben we onlangs gezien 

in Amsterdam. Een huurder is geen eigenaar. 

Hoe aantrekkelijk het ook lijkt, het is hem/

haar eenvoudigweg niet toegestaan om met 

andermans bezit geld te verdienen. Een koper 

mag doen wat hij/zij wil. Mits deze zich aan de 

regels van het spel houdt. Voor huurders geldt 

dat zij zich niet moeten laten verblinden door 

korte termijn gewin, want uiteindelijk komen zij 

van een koude kermis terug. Voor hen zou ik dus 

willen zeggen: bezint eer ge begint!

Hans Touw Frics is directeur Portfolio 

Management bij Vesteda. Voor de volgende 

column geeft hij graag het woord aan 

George van Hooydonk, Hoofd Onroerend 

Goed Nederland bij MN Services.

Je woning als 
vakantiewoning; 

bezint eer ge begint
Door: Hans Touw FRICS

Een weekendje New York, Berlijn of Amsterdam of lekker naar 
de start van de Tour in Utrecht. Wie wil er nou niet in een 
coole woning overnachten? Midden in de stad, dicht bij alle 
(culturele) hoogtepunten en uitgaansgelegenheden. Vooral als 
dat ook nog heel eenvoudig is te regelen, en tegen een zeer 
aantrekkelijke prijs. Rechtstreeks via de bewoner. Internet 
maakt het mogelijk. 

Doorgeefcolumn

Een huurder is 
geen eigenaar

Hans Touw
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Bewerkelijk, primitief en duur
Tot voor kort was dit voorbehouden aan de 

gelukkigen die een strandhuisje in bijvoorbeeld 

IJmuiden bemachtigd hadden. Een relatief 

bewerkelijk en primitief concept. Bewerkelijk 

omdat je als eigenaar naast het onderhoud en 

beheer van het huisje ook in het voor- en najaar 

verantwoordelijk bent voor de op- en afbouw 

van het huisje. Primitief omdat het veelal kleine 

(20m2) dicht op elkaar staande huisjes zonder 

stromend water en riolering betreft. Relatief 

duur zijn ze ook. Als ze al te koop zijn, variëren 

de prijzen tussen de 45 duizend en 75 duizend 

euro afhankelijk van of je op de eerste, tweede 

of derde (!) rij staat. Daarnaast moet je rekening 

houden met een jaarlijkse pacht voor de plek 

van circa 3 duizend euro en allerlei regels over 

verhuur et cetera.

 Inhaalslag
Tijd voor een inhaalslag. De kustplaatsen aan 

de Noordzee lijken te hebben ontdekt dat 

strandhuisjes een welkome aanvulling zijn op het 

aanbod aan overnachtingsmogelijkheden voor 

de circa 2 miljoen gasten die de Nederlandse 

kust jaarlijks bezoekt. Inmiddels hebben 

Landal, Roompot en nog een aantal andere 

aanbieders op diverse locaties een aantal 

huisjes in exploitatie die voor tijdelijke verhuur 

beschikbaar zijn. Het zijn gewilde (beleggings)

objecten door de relatief lage investeringskosten 

en hoge bezettingsgraad tegen voor Nederlandse 

begrippen stevige huurprijzen. 

Wie heeft er niet ooit gedroomd om wakker te worden met het 
geluid van een ruisende branding, je ogen open te doen en uit 
te kijken over het strand. Ok, niet iedereen zit te wachten op 
zand tussen de tenen, krijsende meeuwen en onvoorspelbare 
zomers, maar zelfs in Nederland is er een toenemend aanbod 
van overnachtingen op het strand. Niet aan de boulevard, in 
hoogbouw achter de duinen of op kilometers lopen van het 
strand maar met de voeten in het zand. 

Dromen van een hutje 
aan het strand…

Door: Jos Wetters

Prijzen variëren tussen de 45 duizend en 75 duizend euro

De aanblik van de Nederlandse kust wordt 
bepaald door brede zandstranden en 
indrukwekkende duinen. Nederland kent 
circa 350 kilometer Noordzeekust waarvan 
circa 250 km met duinen. De kust beschermt 
Nederland tegen de zee en een groot deel 
van de kust is natuurgebied. Een deel van 
die kust is in gebruik door de badplaatsen 
van Nederland die historisch zijn gegroeid. Al 
in de 19de eeuw is de badcultuur ontstaan 
in Nederland. Toerisme was zeker rond 
1850 nog iets voor alleen de ‘happy few’: 
rijkelui en adel. Die verbleef in de zomer 
in badplaatsen als Scheveningen met het 
Kurhaus. In de decennia daarna wordt een 
bezoek aan het strand ook voor het gewone 
volk bereikbaar.

IJmuiden
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De belangstelling voor de recente aanbesteding 

van 50 strandhuisjes in Petten was dan 

ook groot. In de aanbieding was een 

grondhuurovereenkomst van 10 jaar met 3 maal 

een optie tot verlenging van 5 jaar, waarbij de 

huurder verantwoordelijk is voor het ontwerp, 

realisatie, financiering, beheer en exploitatie van 

de huisjes. 

 

Eilanden
Een plan van een geheel andere orde is het nog 

te creëren eilandenrijk “Brouwerseiland”, op 

de grens tussen Zeeland en Zuid-Holland. Een 

project dat een investering kent van circa E 240 

miljoen, met circa 400 woningen die variëren van 

250 duizend euro tot 1,5 miljoen euro. En als 

dat zelfs nog te primitief is kan je je eigen privé-

eiland kopen voor zo’n 6 miljoen euro. 

Kortom een toenemend aanbod aan luxe 

verblijf op het strand, in eigen land. Voor de 

accommodatie hoef je straks in ieder geval niet 

meer naar het buitenland.

Strandhuisjes zijn gewilde 
beleggingsobjecten

Badkoetsen

Winnaar strandhuisjes Petten

Julianadorp

Brouwerseiland
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Op het water is die ruimte en flexibiliteit nog te vinden. Via 

water kan je bovendien heel makkelijk functies naar een stad 

toebrengen en diezelfde functies weer van de stad afhalen. Voor 

het creëren van betere steden is het realiseren van vastgoed op 

water noodzakelijk.” 

Op de Malediven brengen jullie deze theorie in 
de praktijk? 
“Op de Maldiven ontwikkelen we momenteel 185 drijvende 

villa’s, die vanuit de lucht een grote drijvende bloem vormen. 

Voor deze ontwikkeling werken we nauw samen met de overheid 

in een joint venture. De overheid is met name bij het project 

betrokken om kennis op te doen. Het land heeft met slechts 

300.000 inwoners en slechts 300 km2 landoppervlakte een 

enorme bevolkingsdichtheid en daarom een grote behoefte 

aan ruimte. De steden kunnen over water worden uitgebreid, 

maar daarvoor is specifieke kennis benodigd. Wij zijn daar 

weliswaar met een high end resort bezig zijn, maar de know 

how die hiermee wordt vergaard, kan weer worden benut voor 

ruimteoplossingen ten behoeve van de lokale bevolking.”

En in Dubai?
“Dubai is altijd op water gericht geweest, denk aan de 

zogenaamde Palmprojecten, waar gebouwen op zandeilanden 

zijn gerealiseerd. Met het Worldproject is het moeizamer 

verlopen. Daar is eigenlijk de afgelopen acht jaar vrijwel niets 

gebeurd, waardoor er nog steeds voor een paar miljard aan 

zand in het water ligt. Voor dat gebied hebben wij de opdracht 

gekregen om op dat water 33 drijvende eilanden te realiseren, 

met per eiland één woning. Die drijvende eilanden worden in 

Nederland geproduceerd, inclusief bomen en groen. Je moet het 

zien als een groene berg waarin een woning verstopt zit. Van 

een afstandje ziet het er uit als een aantal groene heuvels die 

in het water liggen, met palmbomen erop en strandjes om heen. 

De doelgroep bestaat uit high end klanten, die niet zo zeer meer 

een appartement als belegging in New York willen, maar graag 

een privé eiland willen hebben.”

Hoe kijken milieuorganisaties naar jullie ont-
wikkelingen en plannen? 
“Van belang is dat wat je doet, te allen tijde positieve effecten 

heeft. Wij noemen dat ‘scarless developments’. Wij zorgen ervoor 

Voor het creëren van betere 
steden is het realiseren van 

vastgoed op water noodzakelijk
Door: Eefje van Bommel

Waterstudio is een architectenbureau dat 
innovatieve nautische oplossingen biedt voor 
problemen als gevolg van verstedelijking en 
klimaatverandering. In 2050 zal ongeveer 70% van 
de wereldbevolking in stedelijke gebieden wonen. 
Gezien het feit dat ongeveer 90% van ‘s werelds 
grootste steden zijn gelegen aan het water, ontstaat 
een situatie waarin steden worden gedwongen 
om de wijze waarop met water in de gebouwde 
omgeving wordt omgegaan, te heroverwegen. 
Volgens architectenbureau Waterstudio biedt het 
bouwen op water ongekende nieuwe ruimtelijke 
mogelijkheden. Wij spraken met architect Koen 
Olthuis (1971), eigenaar en oprichter van Waterstudio, 
over water, vastgoed en zijn ambities.   
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Koen Olthuis

Op het water is ruimte 
en flexibiliteit te vinden

in
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Ligt de toekomst van steden op het water?
“Absoluut. Als je naar steden in zijn algemeenheid kijkt, dan 

zijn het overwegend statische structuren. De gebouwen zijn - 

ondanks het feit dat de omgeving constant aan verandering 

onderhevig is – moeilijk aan te passen. Dat maakt dat we 

constant op zoek moeten naar meer flexibiliteit en ruimte. 
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dat we op de plekken waar we bouwen geen littekens nalaten, 

maar dat we juist positieve effecten teweegbrengen op die 

omgeving. 

In Dubai werken we bijvoorbeeld samen met oceanograaf Jean 

Michel Cousteau, de zoon van Jacques Cousteau. Samen met 

hem onderzoeken hoe we ter plaatse een habitat kunnen creëren 

voor kleine zeedieren en vissen. Door zorgvuldig met flora en 

fauna om te gaan, lukt het ons om ook op de meest kwetsbare 

plekken in de wereld voet aan de grond te krijgen.”

Kunnen we ook werk van jullie in Nederland 
bewonderen? 
“De afgelopen twaalf jaar hebben we in Nederland voornamelijk 

watervilla’s gerealiseerd. Watervilla’s zijn vergelijkbaar met 

normale woningen, maar dan met een drijvende fundering. 

Momenteel zijn we bezig de in de Blauwe Stad in Groningen. 

Daar is een artificieel meer met landkavels aangelegd, bijna 

zo groot als het Sneekermeer. Juist in deze gebieden, waar de 

vierkante meterprijzen nog laag zijn, is het interessant om te 

bekijken of je dit gebied met innovaties op de kaart kunt zetten 

en daarmee recreatie kan aantrekken.”

Vastgoed op water, alleen voor de happy few? 
“Integendeel. Illustratief zijn de door ons ontwikkelde City Apps. 

Dat zijn mobiele, veelal tijdelijke functies, gevestigd in containers 

op simpele drijvende funderingen. Net als met een smarttelefoon, 

beschikken de City Apps over een stukje hardware waar naar 

gelang de behoefte nieuwe functies aan kunnen worden 

toegevoegd of weggenomen. Met name voor armenwijken, de 

zogenaamde slums, zijn deze mobiele functies interessant. Denk 

aan drijvende sanitaire voorzieningen, schoonwatervoorzieningen, 

scholen en communicatie units. De City Apps nemen nauwelijks 

ruimte in en vanwege de tijdelijkheid stuit de vestiging daarvan 

doorgaans niet op politieke bezwaren. Door eventuele gewijzigde 

omstandigheden in het gebied, kan de functie eenvoudig over 

water weer worden weggehaald en naar een volgende plek 

worden toegebracht. 

Wereldwijd ligt bijna 70% van de slums aan het water. Juist 

die plekken aan het water zijn kwetsbaar vanwege het grote 

overstromingsrisico. Via ontwikkelingssamenwerking kunnen die ‘wet 

slums’ relatief eenvoudig worden geupgraded met de City App.”

Waar staat Waterstudio over 10 jaar?
“Mijn lol zit niet zozeer in het ontwerpen van gebouwen alleen. 

Juist in de mogelijkheden van het bouwen op water, dáár zit 

voor mij de komende jaren de uitdaging. Om gezamenlijk met 

lokale overheden te kijken hoe je heel langzaam het DNA van 

een stad kunt veranderen, door de mensen te laten zien dat 

naast de traditionele bouw er ook legio mogelijkheden zijn om 

op het water te bouwen en te leven. Het zou mooi zijn als ik 

over tien jaar kan zeggen dat ik mensen daarin een eye opener 

heb kunnen geven.”
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De City App, ontwikkeld door Waterstudio

Met name voor slumps 
zijn mobile functies 

interessant

The Ocean Flower, Malediven
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Wij Europeanen zijn relatief verwend met steden als Parijs, 

Londen, Barcelona, Rome op minder dan drie uur reizen. Een 

luxe die inmiddels is uitgegroeid tot een industrie van stedentrips 

die ook een ruimtelijke impact heeft. De authenticiteit van de 

stad wordt vercommercialiseerd waardoor de authenticiteit kan 

verdwijnen en kunstmatig in stand wordt gehouden. Op kleine 

schaal vermakelijk (wie heeft er niet ooit een foto in klederdracht 

gemaakt in Volendam), op de schaal van een stad kan het 

zorgwekkend worden. De vraag is wanneer het onhoudbaar wordt.  

Kan het Venice Syndrome ook in 
Nederland toeslaan? 
De toename van het aantal toeristen lijkt structureel en zorgt in 

ieder geval in de beleving voor een recreatiedruk die als negatief 

wordt ervaren. Klagen over toeristen is van alle tijden. Aan het 

pallet van klachten over hordes fotograferende Japanners en fi les 

van zonzoekende Duitsers zijn dronken bierfi etsers en overvolle 

rembrandtentoonstellingen toegevoegd. Tel daarbij op de overlast 

van de verpretparkisering van onze binnensteden door evenementen 

en festivals en het lijkt alsof elke toerist er één teveel is. 

Fysiek is er de structurele toename van het aanbod 

aan overnachtingen. Van hotelkamers tot AirBNB, van 

CouchSurfing tot huizenruil. Dit leidt lokaal tot problemen 

zoals appartementen die illegaal worden onttrokken aan de 

woningvoorraad, doordat ze continu verhuurd zijn via AirBNB, of 

overlast van gasten die laat terugkeren naar hun megahostel. De 

stroom aan tourbussen, zwalkende huurfietsers en uitpuilende 

topmusea en andere toeristische attracties laten zien dat dat er 

op een aantal plekken onwenselijke situaties ontstaan. 

Economisch lijkt het dat het aanbod vooralsnog de vraag creëert. 

De bezettingsgraad van hotels is bijvoorbeeld niet gedaald 

ondanks de forse toename van het aantal kamers. Vanuit 

economisch perspectief staan 14 miljoen buitenlandse gasten 

gelijk aan ¼15 miljard aan bestedingen. Met andere woorden, elke 

buitenlandse gast die je naar je stad kan lokken staat gelijk aan 

een besteding van ruim ¼850. Dat is nog zonder de binnenlandse 

toeristen. Het leidt tot een ander aanbod aan winkels, maar 

ook bijvoorbeeld tot het incidenteel en kort afsluiten van de 

Kalverstraat omdat er zoveel mensen op straat zijn dat klanten de 

winkels niet meer kunnen verlaten. 

Recreatiedruk, de andere 
kant van recreatie

Door: Jos Wetters

Het aantal buitenlandse gasten dat Nederland 
bezoekt is sinds het dieptepunt in 2009 met 
40% gegroeid. In 2014 staat de teller op circa 14 
miljoen. De oorzaken zijn gevarieerd en liggen 
in de groei van de middenklasse in China, India 
en Midden- en Zuid Amerika, de toenemende 
welvaart in Europa, afnemende kosten van 
transport en betere verbindingen.

De vraag is wanneer het 
onhoudbaar wordt
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Al met al staat het aantal toeristen dat Nederland, en zelfs de 

individuele steden (Amsterdam ruim 5 miljoen bezoekers in 

2014) bezoekt nog in geen verhouding tot het syndroom van 

Venetië. Het zet wel aan tot bezinning. Belangrijk is om de balans 

tussen bezoekers, bewoners en bedrijven te bewaren zonder 

aantrekkingskracht te verliezen. Geen gemakkelijke opgave.

Klagen over toeristen is van 
alle tijden

The Venice Syndrome
Een goed voorbeeld van de keerzijde van recreatie is 
vastgelegd in meerdere documentaires over Venetië, 
waaronder The Venice Syndrome (2012) en I love Venice 
(2013). De documentaires laten zien wat er gebeurt als 
toerisme de overhand krijgt. Voordat 30 miljoen toeristen 
de stad per jaar bezochten was denken aan Venetië pure 
romantiek. Maar ‘s werelds mooiste stad verandert in een 
spookstad zodra de avond valt. Hele wijken zijn verlaten 
door de oorspronkelijke bewoners. Ze staan leeg en dienen 
nog slechts de mythe van de stad en zakelijk gewin. Het 
aantal bezoekers dat dagelijks de stad instroomt is inmiddels 
groter dan het aantal mensen dat er permanent woont. En 
dat laatste wordt steeds moeilijker. Een klein supermarktje is 
misschien nog ergens achteraf te vinden (linksaf bij Gucci, dan 
rechtsaf bij Yves Saint Laurent). Venetianen verhuizen naar het 
vasteland, omdat appartementen onbetaalbaar worden. 

  

Vriendenformulier AAAMRE
Naam _______________________________________________________________________

Bedrijfsnaam __________________________________________________________________

Adres _______________________________________________________________________

Postcode __________ Plaats _____________________________________________________

Bankrekeningnr. ________________________________________________________________

Telefoonnummer _______________________________________________________________

Email _______________________________________________________________________

Ja, ik word graag vriend van de AAAMRE voor E _____ per jaar (minimaal E 150,--).

Hiervoor wordt mijn bedrijfslogo vermeld op de ‘vriendenpagina’ van de Masterclass en komt er een link 

naar mijn bedrijf op de website van de AAAMRE.

Datum _____________________ Handtekening __________________________

Vriendelijk verzoek bijgaand formulier te samen met uw bedrijfslogo te mailen naar info@aaamre.nl, dan 

wel te zenden aan: 

AAAMRE

t.a.v. Eva Hekkenberg MRE

Postbus 140, 1000 AC Amsterdam

E: info@aaamre.nl, T: (020) 668 11 29 
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