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Verhuur eigen
woning nieuwe
melkkoe

EEN WONING WORDT IN DE REGEL

AANGESCHAFT OM ER ZELF IN TE WONEN,

MAAR KAN OOK DIENEN ALS BELEGGINGS-

OBJECT, WAARUIT ONDER ANDERE HUUROPBRENGSTEN
KUNNEN VOORTVLOEIEN. VERMOGEN OPBOUWEN LUKT OP DIT
MOMENT BETER DOOR TE INVESTEREN IN BAKSTENEN, DAN
DOOR GELD TE SPAREN OP EEN SPAARREKENING WAARVAN DE
RENTE HISTORISCH LAAG IS.
T E K S T LIDY GR OENEWOUD , S EN IOR O NDE R Z OEKER
B ANCA IR E P R OD U CT EN MONEY V IEW

S

inds de woningmarkt weer op gang is gekomen, zijn de huizenprijzen exorbitant
gestegen, met name in de grote steden.
Volgens onderzoek uitgevoerd door Het
Parool op grond van openbare informatie
van het kadaster, is inmiddels één op de
acht woningen in Amsterdam opgekocht door beleggers, die deze woningen veelal opdelen in kleinere

appartementen. Grootschalige verhuur leidt tot
kortere bewoningsperiodes, veel verhuizingen en minder samenhang in buurten. Het afgelopen jaar is er
flink wat discussie ontstaan over verhuur van woningen aan toeristen via sites als Airbnb en Wimdu. Hier
is met name in Amsterdam sprake van. Omdat dit de
sociale cohesie in sommige buurten inmiddels sterk
ontwricht, is de gemeente Amsterdam met regelge-
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Verhuur aan toeristen toegestaan
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ving gekomen. Die regels zijn onder andere dat er
toestemming van de VvE of eigenaar/verhuurder
moet zijn en er alleen incidenteel verhuurd mag worden, voor maximaal zestig dagen per jaar. Sinds oktober zijn alle grote politieke partijen in de Amsterdamse gemeenteraad van mening, dat het maximum aantal dagen zelfs moet worden beperkt tot dertig dagen
per jaar. De gemeente Amsterdam heeft recent ook
een meldplicht vakantieverhuur ingevoerd, om de
negatieve gevolgen van toeristische verhuur van woningen te beperken. Melden van vakantieverhuur gaat
via een digitaal systeem, waarbij een beperkt aantal
gegevens verplicht zijn. Niet-melden van een woning
voor toeristische verhuur levert een boete van 6.000
euro op. Dit kan oplopen tot een boete van 20.500 euro
als ook overige voorwaarden, zoals de termijn van
zestig dagen, zijn overtreden.

‘Overgrote deel van
de geldverstrekkers
verbiedt kortdurende
verhuur aan toeristen’
26

|

VVP NR 10 DECEMBER 2017

TOESTEMMING HYPOTHEEKVERSTREKKER
Hypotheekverstrekkers staan in de regel niet positief
tegenover het verstrekken van hypotheek op een pand
dat permanent verhuurd wordt. De belangrijkste reden
hiervoor is dat huurders dusdanige wettelijke bescherming genieten, dat zij bij onverhoopte gedwongen verkoop nagenoeg niet uit het huis gezet kunnen worden. Dit gaat uiteraard ten koste van de waarde van
de woning. Uit onderzoek van MoneyView blijkt, dat
momenteel bij slechts 4 van de 59 annuïteitenhypotheken op de Nederlandse markt een hypotheek verstrekt
kan worden op een pand dat permanent verhuurd
wordt. Bij één product is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk, in de zin van een ´explain´-situatie. Geldverstrekkers die bereid zijn een voor verhuur bestemd
pand te financieren, hanteren strikte voorwaarden. Zo
wordt de maximale verstrekking beperkt van 70 procent tot maximaal 85 procent van de marktwaarde in
verhuurde staat van de woning.
Kortdurende verhuur aan toeristen is weer een ander
verhaal. In het diagram is te zien, dat het overgrote deel
van de geldverstrekkers dit ronduit verbiedt. Bij drie
producten is toeristenverhuur wel toegestaan. Bij zeven
andere geldt dat de bank vooraf expliciet toestemming
moet hebben gegeven.
De drie producten waar kortlopende verhuur wel is toegestaan, stellen daar eisen aan. Deze komen feitelijk
overeen met de eisen die ook door de grotere gemeenten in Nederland zijn opgesteld voor verhuur aan toeristen. Of hypotheekaanbieders de maximale termijn
ook van zestig naar dertig dagen gaan terugbrengen,
zoals in Amsterdam de regel lijkt te worden, is op dit
moment niet bekend. Maar omdat de verhuur dient te
voldoen aan regels van de gemeente waar de woning
is gelegen, ligt dit voor de hand. Wellicht gaan hypotheekaanbieders ook de meldplicht hanteren. Hoewel
het hier een meldplicht betreft richting de gemeente
waarin de woning is gelegen en dus niet zozeer aan
de hypotheekvertrekker zelf. Daarnaast mag de hypotheek niet met NHG zijn gesloten en dient de opstalen inboedelverzekering ook dekking te bieden (wat
lang niet altijd het geval is, zeker als er sprake is van
een Vereniging van Eigenaren). Geen van de aanbieders die verhuur aan toeristen toestaan, hanteert op dit
moment de meldplicht als vereiste. Het is maar zeer de
vraag in hoeverre woningeigenaren die hun huis verhuren aan toeristen, zich bewust zijn van de mogelijke
consequenties hiervan. Er bestaan wel mogelijkheden
voor het laten opnemen van de dekking in de polis,
maar dat is maatwerk en heeft meestal een flinke
premieverhoging tot gevolg.
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BUITENLANDS VERBLIJF EN VAKANTIE
Een andere situatie waarbij sprake kan zijn van tijdelijke
verhuur, is die waarbij de eigenaar en tevens bewoner
van het pand vanwege werk, dan wel vakantie, voor langere tijd in het buitenland verblijft. In zo’n geval kan het
wenselijk zijn om de woning tijdelijk te verhuren en zo
te kunnen besparen op de hypotheeklasten. Bovendien
is een volledig ingerichte maar onbewoonde woning een
makkelijk te herkennen doelwit voor inbrekers..

Verhuur i.v.m. verblijf buitenland werk toegestaan
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Hypotheekaanbieders maken een opvallend onderscheid tussen de redenen van het verblijf in het buitenland. Ze gaan veel flexibeler om met verhuur in het
geval van werk in het buitenland dan vanwege vakantie. Bij 32 hypotheekproducten gaat de hypotheekaanbieder akkoord met verhuur van een pand waarvan de
eigenaar vanwege werk voor langere tijd in het buitenland verblijft. Bij maar liefst 48 van de 59 onderzochte producten geeft de geldverstrekker bij vakantie geen toestemming voor verhuur van het onderpand. Dit hangt samen met de juridische positie van
de huurder. Het is namelijk geen vanzelfsprekendheid
dat deze zonder meer zal vertrekken bij terugkeer van
de eigenaar/bewoner. Bij verhuur vanwege werk in
het buitenland kan daarvoor de zogeheten ‘diplomatenclausule’ worden opgenomen in het huurcontract.
Aan de hand van de diplomatenclausule, ook wel ontruimingsbeding genoemd, kan de huurder gemakkelijk gedwongen worden het pand te verlaten bij terugkeer van de eigenaar/bewoner. En dat biedt hypotheekverstrekkers meer zekerheid over de tijdelijke
aard van de verhuur.
PROEF-SAMENWONEN EN PENSIOEN
Wanneer men gaat samenwonen en nog niet de stap
durft te zetten om de eigen woning te verkopen, is verhuur een oplossing om de hypotheeklasten te drukken. Daarnaast kunnen huurinkomsten ook een aanvulling zijn op het pensioen. Als de eigenaar zelf verhuist naar een andere woning, kan de woning die in
eigendom is, worden verhuurd. Uit onderzoeksresultaten van MoneyView blijkt, dat geldverstrekkers hier in
beide gevallen niet erg positief tegenover staan. In het
geval van verhuur bij proef-samenwonen, geven de
aanbieders van 50 hypotheekproducten hier geen toestemming voor. Bij verhuur als aanvulling op het pensioen, gaat zelfs bij 52 hypotheekproducten de geldverstrekker niet akkoord. De reden hiervoor is dat dit feitelijk een vorm van permanente verhuur is.
CONSEQUENTIES ONGEOORLOOFDE VERHUUR
Mocht een huizenbezitter luchthartig denken over de
regels van zijn hypotheekbank en zonder toestem-
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ming verhuren, dan neemt hij een groot risico. Wanneer een pand waar hypotheek op rust zonder toestemming van de hypotheekverstrekker wordt verhuurd, is de lening per direct opeisbaar. Ook voorzien
de voorwaarden van de lening in dit geval in toestemming voor de bank om de woning bij executie te verkopen. Of een bank daar direct toe zal overgegaan, verschilt per aanbieder. Het recht hebben zij nadrukkelijk
wel. Meestal zullen zij de woningeigenaar er eerst op
wijzen dat verhuur niet is toegestaan en hem sommeren verhuur van het onderpand per direct te staken.
Mocht dat geen soelaas bieden, dan liggen minder
plezierige stappen voor de hand. ■

Verhuur i.v.m. proefsamenwonen toegestaan
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