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Drs. E.I. Schippers 

P/a Tweede Kamer 

Postbus 20018 

2500 EA Den Haag 

 

Nieuwegein, 22 maart 2017  

 

Betreft: Aanbevelingen NVM ten aanzien van de vastgoedmarkt  

 

Geachte mevrouw Schippers, 

 

Van de 2,1% economische groei die Nederland in 2017 zal bereiken, draagt de woningmarkt 

alleen al ongeveer een kwart bij. Daarnaast draagt de vastgoedmarkt in belangrijke mate bij aan 

het welzijn van alle Nederlanders. Doordat ze prettig kunnen wonen, in goede wijken en 

buurten, met voldoende voorzieningen en een prettige werkomgeving hebben.  

 

Enerzijds vindt de NVM als vereniging voor makelaars en taxateurs dat er de komende 

kabinetsperiode geen ingrijpende beleidswijzigingen en verdere beperking van de leencapaciteit moet 

worden doorgevoerd, omdat dit een goed functionerende woningmarkt met een gezonde doorstroming 

in de weg staat. Na jaren van hervormingen is er nu behoefte aan rust en zekerheid. 

 

Anderzijds heeft de NVM een ambitieuze agenda, die in grote lijnen neerkomt op maatwerk voor alle 

groepen Nederlanders: jong en oud, singles en gezinnen met kinderen, arm en rijk, in loondienst en 

zelfstandig. Op deze manier hopen we, samen met politiek, overheden en alle andere partijen die actief 

zijn op de vastgoedmarkt, te kunnen blijven bijdragen aan de groei van de Nederlandse economie en 

een vergroting van het welzijn van burgers en bedrijven. 

 

Een gezonde vastgoedmarkt betekent dat er volop geïnvesteerd wordt in woningen, winkelgebieden, 

horeca, kantoren, bedrijventerreinen en de landbouw. Het betekent ook dat bedrijven en werknemers 

flexibel kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden, omdat het aanbod aansluit op de 

voortdurend veranderende vraag. Het vertrouwen in de woningmarkt heeft bovendien een groot effect 

op de consumptieve bestedingen en daarmee op onze gehele economie. Kortom, voor de toekomst van 

Nederland is een gezonde vastgoedmarkt van essentieel belang.  

 

Wij vragen daarom van de partijen in het volgende kabinet: 

 

1. Alleen gerichte en kleine hervormingen die het functioneren van de woningmarkt en het 

consumentenvertrouwen verder versterken. 
 

2. Geen verdere aanscherping van de leennormen (LTV en LTI), om te voorkomen dat starters en 

huishoudens met een middeninkomen niet meer aan bod kunnen komen op de koopmarkt. 

 

3. Fiscaal aftrekbaar maken van alle kosten die samenhangen met de aankoop van een woning, als 

compensatie voor het feit dat deze niet meer kunnen worden meegefinancierd. 



 

 

4. Afschaffing van de overdrachtsbelasting bij de vereenvoudiging van het belastingstelsel. 
 

5. Bij nieuwbouw een betere samenwerking tussen gemeenten, ontwikkelaars en makelaars, zodat 

er meer op maat wordt gebouwd voor de specifieke behoeften van mensen (diverse typen 

woningen in diverse prijsklassen). 

 

6. Het realiseren van 80.000 woningen per jaar, met name voor starters en middeninkomens en in 

de steden. 

 

7. Het overhevelen van een deel van de corporatiewoningen naar de vrije huursector, zodat het 

schrijnende tekort in het middenhuursegment snel wordt opgelost en er tegelijkertijd geld 

vrijkomt voor nieuwbouw. 

 

8. Meer om- of nieuwbouw van woningen voor mensen met een zorgbehoefte en senioren om de 

vergrijzende bevolking adequaat te kunnen huisvesten. 

 

9. Investeren in infrastructuur (wegen en ov) om krimpgebieden weer aantrekkelijk te maken als 

woongebied en voor betere woon- en werkverkeermogelijkheden. 

 

10. Versterken van de onafhankelijke positie van de taxateur binnen het financiële stelsel. 

 

11. Meer mogelijkheden voor herbestemming en transformaties in het ruimtelijke ordeningsbeleid 

en verruiming van de regels voor vrijkomend agrarisch vastgoed en plattelandswoningen. 
 

12. Flexibiliseren van het winkelhuurrecht, om de ontwikkeling van winkelgebieden te faciliteren. 
 

13. Ambitieuze, maar realistische doelstellingen ten aanzien van de verduurzaming van de 

bestaande bouw, met voldoende financiële instrumenten om deze transitie te stimuleren. 

 

Ik wens u veel succes met de formatie van een nieuw kabinet en zie er naar uit bovenstaande agenda in 

een open constructieve dialoog met alle verantwoordelijken en betrokkenen verder gestalte te geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ger Jaarsma 

voorzitter Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM 


