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WONINGMARKT

Vastgoedfondsen staan te trappelen
om extra te bouwen

E

r is een woningtekort
van meer dan 330.000
huizen. Hierdoor dreigt
wonen voor veel mensen
onbetaalbaar te worden.
Met de Actieagenda Wonen
roepen 34 organisaties het
nieuw te vormen kabinet
op tot het bijbouwen van
een miljoen nieuwe huizen,
zodat er meer betaalbare
huur- en koopwoningen
beschikbaar komen. De
belangenorganisatie van
investeerders in vastgoed,
IVBN, vindt dat er meer
woningbouwlocaties moeten
worden aangewezen.

De komende tien jaar één
miljoen huizen bouwen,
zodat er meer betaalbare
huur- en koopwoningen
beschikbaar komen. Daartoe
moet de bouwproductie van
71.000 woningen per jaar
omhoog naar 100.000, zodat
er weer een woning binnen
bereik komt voor starters en
doorstromers en voor alle
inkomens en generaties,
aldus de 34 betrokken organisaties.
Middenhuur
De Woningwet kent een onderscheid tussen DAEB-woningen en niet-DAEB-woningen. Onder DAEB-woningen
vallen alle gereguleerde
huurwoningen. DAEB is een
afkorting voor ‘diensten
van algemeen economisch
belang’. Het gaat hierbij

vrijwel altijd om sociale
huur, inclusief de woningen
die bij aanvang een huur
hadden onder de toenmalige
liberalisatiegrens. Als een
woning wordt verhuurd voor
een huurprijs die boven de
liberalisatiegrens ligt, wordt
deze woning als een nietDAEB-woning aangemerkt,
ook wel bekend als vrije sector huur. Vrije sector huurwoningen zijn huurwoningen
met een (kale) huurprijs
vanaf € 752,33 bij de start
van de huurovereenkomst.
Vastgoedbelegging
Met name in het middenhuursegment, met een huur
tussen de € 750 en € 1000,
is de vraag vele malen
groter dan het aanbod.
Sociale huurwoningen zijn
gereserveerd voor lagere
inkomens. Als je boven de
inkomensgrens zit (een- of
meer-persoonsinkomen
€ 44.655; gezin € 53.000)
kom je hiervoor niet meer
in aanmerking en ben je
aangewezen op een huurwoning in de vrije sector. Deze
zijn zeer gewild, waardoor
de gemiddelde huurprijzen

Er moeten weer
woningen binnen
bereik komen voor
voor alle inkomens en
generaties.

de laatste jaren flink omhoog zijn gegaan. Omdat de
prijzen van koopwoningen
sinds 2014 onafgebroken
in de lift zitten, is het voor
starters op de woningmarkt
vrijwel onmogelijk om een
eigen woning te kopen.
Doordat het aanbod aan
sociale huurwoningen beperkt is, en de wachtlijsten
in veel gemeenten lang, is
de druk op de vrije sector
huurwoningen groot. Dit
wordt weerspiegeld in de
gemiddelde huurprijs per
vierkante meter. Deze was
in 2014 € 9,19 per m2 en in
het derde kwartaal van 2020
€ 13,02 m2 (bron: NVM). Een
stijging van ruim 40% in zes
jaar tijd.
Nieuwbouwproductie
Vastgoedfondsen maken
kosten voor het beheer van
de woningen en het fondsbeheer. Naast het dagelijks
beheer van de woningen,
waaronder de verhuur zelf,
ligt de focus op asset management – aan en verkoop
van vastgoed in de portefeuille – en fondsmanagement, waarbij marktontwikkelingen en veranderingen
in wet- en regelgeving kunnen leiden tot aanpassingen
in de strategie.
De jaarlijkse nieuwbouwproductie aan vastgoedbeleggingen ligt de laatste
jaren op circa 7500 nieuwe
woningen. Die productie kan

EXPERT
EELCO HABETS,
MANAGER NEDERLAND
BIJ RAISIN

Wat is het effect van
Covid-19?
“De coronapandemie heeft
ons geldgedrag veranderd.
Bijvoorbeeld omdat we minder
of geen geld meer gaan
uitgeven aan zaken die we
niet of nauwelijks hebben
gemist. Maar ook doordat
velen een deel van de week
vanuit huis blijven werken.
Dat houdt in dat er een grote
kans is dat extra gespaard
geld blijft staan. In mei
komt daar het vakantiegeld
bovenop. Dat is geld dat je
voor een langere termijn kunt
vastzetten, tegen hogere
rente.”
Waarom sparen we zoveel?
“De coronacrisis heeft
mensen geconfronteerd met
hun financiële kwetsbaarheid.
Hun buffer is minder groot
dan ze dachten. De noodzaak

vrij eenvoudig fors omhoog,
naar structureel tienduizend
woningen, stelt IVBN, het
platform voor professionele
vastgoedbeleggers. Om te
bouwen voor het middensegment met een huur tussen de € 750 en de € 1000,
het woonsegment waarnaar
de vraag het grootst is, is
wel nodig dat er passende
grondprijzen worden gerekend voor de nieuwbouw
van midden-huurwoningen
die niet marktconform
kunnen worden verhuurd,
benadrukt de IVBN. Als de
m2-prijs voor de aankoop
van de huurwoningen stijgt,
is er een hoger huurprijs nodig om hetzelfde rendement
te behalen. En rendement
is het uiteindelijke doel van
elke belegging. Beleggen in
huurwoningen is financieel
alleen aantrekkelijk als de
huurinkomsten de financiering en onderhouds- en
beheerskosten ruim overtreffen.

van zelfredzaamheid wordt
belangrijker. Uit een enquête
van Raisin blijkt dat meer dan
de helft van de Nederlanders
(58%) zich zorgen maakt dat
ze niet voldoende kunnen
sparen voor het eigen
pensioen.”
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Bij banken in andere EUlidstaten kun je wel nog een
hogere rente krijgen. Oók in
landen dichtbij, zoals België.
Raisin speelt daarop in met
spaarproducten van inmiddels
bijna 20 partnerbanken.”

Prijsontwikkelingen
in de vrije
sectorhuur
(Q3 2020)
Gemiddelde huurprijs
(kale huur)
woonhuizen:
€ 10,06 (+8,3%)
Gemiddelde huurprijs
(kale huur)
appartementen:
€ 14,42 per m2 (+7,4%)
Gemiddelde huurprijs
in de vrije sector:
€ 1.142 (Q3 2019: € 1.104).
(bron: NVM)
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IN SAMENWERKING MET CREDIT LINKED BEHEER

‘Tekort middenhuur kan niet worden
opgelost zonder investeerders’

D

e gemiddelde
prijs voor een
koopwoning is zelfs
tijdens de coronacrisis
omhooggegaan. “Je
zou je bijna afvragen
wat er was gebeurd als
er geen Covid-19 was
geweest,” verzucht ceo
Eduardo Alvarez van
Credit Linked Beheer
B.V., beheerder van zes
woningfondsen. Starters
en middeninkomens zijn
hierdoor aangewezen op
het aanbod aan vrijesector
huurwoningen.

Eduardo Alvarez ziet de
verkoopprijzen van woningen
voorlopig nog niet dalen. “Het
tekort aan woningen blijft.
Er gebeurt niks waardoor dat
probleem op heel korte termijn
wordt opgelost. Drie, vier
jaar geleden was het tekort
200.000 woningen. Nu staat
de teller op 300.000 woningen
en over twee jaar zelfs meer
dan 400.000. De problemen zijn
de komende jaren te groot en
structureel.”
Huurwoningen
Bankanalisten en de DNB
waarschuwden afgelopen jaar
in hun rapporten juist voor
een prijsdaling. “Het geeft aan
hoe moeilijk het is om goede
voorspellingen te doen in
crisistijd,” stelt Alvarez. “Het
verbaast me dat ’zulke grote
partijen zich er toch aan wagen.
Mensen nemen het bijna aan
als waarheid.” Om er met een
lach aan toe te voegen: “ABN
Amro verwacht voor 2021 een
prijsstijging van 5%. Het zegt
niks, maar het is leuk om te

zien dat ze zijn bijgedraaid.”
Een belangrijke marktontwikkeling die 2020 wel
liet zien, is dat de prijzen van
verhuurde woningen in 2020
minder hard omhoog zijn
gegaan dan de prijzen van
koopwoningen. “Tot afgelopen
jaar liepen die ontwikkelingen
parallel.”
Als oorzaak noemt Alvarez
onder meer de maximering van
de huurindexatie, waardoor
langzaamaan een gat
ontstaat tussen een woning
in lege staat en een woning
in verhuurde staat. “Voor ons
betekent het dat we in de
toekomst gaan kijken naar het
verkopen van leegkomende
woningen.”

Huurindexatie
Om de grip op de markt te
versterken, heeft het kabinet
een aantal maatregelen
genomen, waaronder
de maximering van de
huurindexatie en het verhogen
van de overdrachtsbelasting
voor beleggingspanden. Alvarez
heeft er wel begrip voor. “De
maximering zorgt ervoor dat
woningbeleggingen minder
interessant zijn voor beleggers.
En hoewel de maatregelen
de bouw van extra woningen
misschien zelfs remt, zorgt
het er wel voor dat de
huurprijsstijgingen beperkter
zijn. Dat is vermoedelijk
het doel van de overheid
geweest, het beschermen van

“Groeien in je
beleggingen is niet zo
moeilijk. Het gaat om
de kwaliteit.”
de huurders zolang de echte
problemen niet snel kunnen
worden opgelost.”
Berichten over mensen die
vanuit de Randstad naar
provinciesteden verhuizen,
ziet Credit Linked Beheer nog
niet terug in de taxaties van
het eigen vastgoedbezit, stelt
Alvarez. “Men roept nu dat
we prima via Teams kunnen
werken, maar ik verwacht
eerlijk gezegd dat we straks
weer terugkeren naar hoe
het was en ons oude leven
oppakken.”
Fiscaal groenfonds
Het tweede fonds van Credit
Linked Beheer, dat in 2016
op de markt kwam, was
een fiscaal groenfonds, met
energiezuinige woningen. Een
lagere energierekening speelt
amper een rol bij de keuze
van een woning, is de ervaring
van Alvarez. “De foto’s van de
keukens werkten het beste
bij campagnes. Een huurder
denkt veel meer ‘fijn, een
nieuwbouwwoning’ of ‘fijn, een
nieuwe keuken’, dan ‘fijn, dat
is een nieuwbouwwoning met
een EPC van minder dan 0,4’.
Het betekent niet dat we niet
doorgaan met de bouw van

energiezuinige woningen. We
staan achter meer duurzaam
en energiezuinig. Sterker, we
worden vanuit de overheid
actief naar onze mening
gevraagd.” Onder de oude
fiscale regeling moest het 35%
zuiniger dan het Bouwbesluit.
De nieuwe norm is bijna
energieneutraal bouwen.
“De overheid is op zoek wat
realistisch is voor een nieuwe
groene woning. De norm wordt
vermoedelijk dat er geen
primair fossiel energieverbruik
is en dat het hergebruik van
materialen meetelt.”
Credit Linked Beheer belegt
in jonge Nederlandse
huurwoningen. De
vastgoedportefeuille groeit
hard, vertelt Alvarez. “We zijn
nog steeds in staat om ruim
voldoende woningen te kopen.
Groeien in je beleggingen
is niet zo moeilijk. Het
gaat om de kwaliteit. We
krijgen vanuit ontwikkelaars
en bouwers jaarlijks zo’n
7000 nieuwbouwwoningen
aangeboden en kopen er nog
geen duizend. We kunnen
derhalve nog steeds kiezen.”
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BELEGGEN VERMOGENSBEHEER

Een vermogensbeheerder kiezen die
bij je past

B

eleggen in aandelen
en/of obligaties.
U kunt het zelf
doen, maar u kunt het
ook onderbrengen
aan een professionele
vermogensbeheerder.
Zeker als u geen of weinig
verstand hebt van beleggen,
of geen tijd, is er veel voor
te zeggen om het beleggen
uit te besteden. Wat is
vermogensbeheer? Waarop
moet u letten en waarom is
dat belangrijk?
Het aantal Nederlanders dat
zijn geld belegt is in 2020 met
ruim een kwart toegenomen.
Er zijn nu 1,75 miljoen huishoudens die geld in onder meer
aandelen en beleggingsfondsen hebben gestopt, blijkt
uit onderzoek van het bureau
Kantar. De aantrekkingskracht
wordt vooral gedragen door de
lage spaarrente en daarmee

het groeiende inzicht dat beleggen op de langere termijn
meer rendement kan realiseren. Vermogensbeheer is er
in soorten en maten en ook
beschikbaar voor de kleine portemonnee, met online vermogensbeheer. Maar veel fondsen
hanteren een instapbedrag
van vier nullen of meer.
Vermogensbeheer
Een deel van uw (spaar)geld
onderbrengen bij een vermogensbeheerder heeft vooral
voordelen bij grotere bedragen.
Het voordeel van vermogensbeheer is dat deze op basis
van uw risicoprofiel en wensen
een portefeuille samenstelt
en de inleg vervolgens belegt
en beheert. Daarbij profiteert
u van de kennis, analyses en
instrumenten. Net zoals een
fiscaal specialist of boekhouder zijn kosten terugverdient,
geldt dat ook voor een goede
vermogensbeheerder. Het

verschil is dat u het bij de een
terugziet in de hoogte van
de belastingaanslag en bij de
ander in het rendement.
Beleggingsprofiel
Beleggen gaat gepaard met
risico’s. Het is belangrijk dat
u begrijpt wat deze risico’s
zijn en of u in de positie bent
om een tegenvaller financieel
op te vangen. Daarom is het
zo belangrijk dat u het geld
voor een langere periode kunt
missen, zodat u koersdalingen
kunt uitzingen. De combinatie
van al deze factoren bepaalt
uw beleggingsprofiel. Daarbij wordt gekeken hoe groot
uw kennis en ervaring met
beleggen is, hoe lang u uw
geld kunt missen en het risico
dat u wilt lopen. De risicometer van AFM kent een schaal
van een (defensief) tot zeven
(offensief), waarbij zeven het
hoogste risico is. De kans op
hoge rendementen gaat in

Toezicht versus vrijstelling
Het is belangrijk dat u vooraf onderzoek doet naar
de betrouwbaarheid van de partij waaraan u uw geld
toevertrouwt en wat de risico’s zijn. Soms gelden er
vrijstellingen voor een beleggingsaanbod en valt deze
niet onder het toezicht van de AFM. In dat geval is
sprake dan van een vrijgestelde belegging. Bij een
vrijgestelde belegging controleert de AFM niet vooraf
of de informatie over de belegging juist, nietmisleidend en volledig is. U zult dus zelf zorgvuldig
onderzoek moeten doen. Om te beginnen door de
registers van de AFM te raadplegen.

de regel gepaard met grotere
risico’s. Daar moet u tegen
kunnen en het moet u financieel ook niet meteen in de
problemen brengen. Een goede
vermogensbeheerder stelt
samen met u het risicoprofiel vast op basis waarvan de
beleggingsportefeuille wordt

samengesteld. Hoe zorgvuldig dat ook gebeurt: het is
uw input die het risicoprofiel
bepaalt. Dus neem de tijd om
alle informatie goed tot u te
nemen en vraag door. Domme
vragen bestaan niet. Zeker niet
als het om het beheer van uw
vermogen gaat.

IN SAMENWERKING MET RAISIN

Corona wekt de spaarlust op – meer spaargeld, meer Europa
We zijn meer gaan sparen. Nederlandse huishoudens hadden
eind 2020 ruim 487 miljard euro
op hun betaal- en spaarrekeningen bij Nederlandse banken
staan, bijna 42 miljard euro meer
dan een jaar eerder.

Het grootste deel van het extra
spaargeld (21 miljard euro)
hebben Nederlandse spaarders
op hun vrij opneembare spaarrekeningen gestald, de overige
20 miljard euro staat gewoon op
de betaalrekening (bron: DNB).
De Nederlandse consument
laat geld liggen door niet verder
te kijken, stelt Eelco Habets,
manager Nederland bij online
spaarbemiddelaar Raisin. “Sparen bij een Nederlandse bank
hoef je op dit moment niet te
doen voor het rendement. Er is
nauwelijks vraag naar spaargeld
onder Nederlandse banken en
de grootste Nederlandse banken houden elkaars rentebeleid
in de gaten. Er is dus weinig
concurrentie en differentiatie,
waardoor de spaarrente in Nederland laag blijft.”
Spaarplatform
Het werpt de vraag op wat
wijsheid is om te doen met je
50.000 of 100.000 euro aan

>>

spaargeld met de lage, en soms
zelfs negatieve rente? “Veel
Nederlanders willen wel meer
rendement, maar verkiezen de
zekerheid van sparen boven
de aandelenmarkt.” Sparen in
het EU-buitenland via Raisin
biedt uitkomst. De rentes van
de buitenlandse partnerbanken
van Raisin zijn hoger dan bij
banken in Nederland. Online
spaarbemiddelaar Raisin biedt
inmiddels spaarproducten van
bijna 20 Europese partnerbanken. Zo krijg je met het spaarplatform van Raisin volledig in
het Nederlands via één account
online toegang tot de beste
deposito’s en spaarrekeningen
van betrouwbare banken uit de
Europese Unie. “In het buitenland wordt er meer waarde
gehecht aan spaargeld en is er
meer concurrentie, waardoor
de rentetarieven op spaargeld
tot meer dan één procent hoger
zijn.”
Concurrerende
spaarproducten
Er is een duidelijke tendens
binnen de Europese Unie om tot
een gezamenlijke bankenmarkt
en bijbehorend beleid te komen.
“Sparen wordt een Europese

aangelegenheid, die niet is gebonden aan nationale grenzen.
Die ontwikkeling uit zich onder
meer in de trend dat steeds
meer banken grensoverschrijdend actief zijn. Daardoor wordt
het makkelijker om concurrerende spaarproducten te vinden in
deze grotere, Europese markt.
In andere landen, ook direct
over de grens, kun je een hogere
rente op je spaargeld krijgen
dan bij een Nederlandse bank.”
Spaardoel
Dat Nederlanders de afgelopen
jaren (ook wanneer we corona

Bij Raisin kun
je zelf de bank of
banken kiezen
waar je je spaargeld
onderbrengt.

buiten beschouwing laten)
meer zijn gaan sparen is niet zo
vreemd, meent Habets. “Neem
de huizenmarkt, als starter heb
je een startkapitaal nodig. En
sta je extra op achterstand met
een openstaande studieschuld.
Anderszijds moeten (bijna) gepensioneerden bijsparen omdat
hun pensioen een minder zekere
zaak blijkt dan gedacht.” Een
doel stellen maakt het makkelijker om te starten met sparen
of extra te sparen, is zijn advies.
“Het helpt als je vijf à tien jaar
vooruitkijkt met een spaardoel.
Net als bij goede voornemens
helpt het je beter vol te houden. Er zijn verschillende online
rekentools om uit te rekenen
hoeveel geld je per maand opzij
moet zetten om je streefbedrag
te halen. Beschouw dat als
een vaste last.” Het Belastingplan 2021 is goed nieuws. De

heffingsvrije drempel in box 3
wordt in 2021 verhoogd van ruim
€ 30.000 naar € 50.000 (met een
partner: gezamenlijk € 100.000).
“Dat maakt het nog aantrekkelijker om (extra) te sparen.”

Depositogarantiestelsel
Als een buitenlandse bank
failliet gaat, heb je als Nederlandse spaarder net zoveel bescherming als je hebt wanneer
je je geld bij een Nederlandse
bank hebt. Binnen de Europese
Unie is sinds 2009 je spaargeld
dankzij wettelijke depositogarantiestelsels overal gegarandeerd tot (het equivalent van)
100.000 euro per bank.

Onlinebanking

Ga nu naar raisin.nl/personal-finance en krijg gratis toegang tot de hoogste spaarrentes tot wel 1,50% p.j. Een spaarrekening openen gaat eenvoudig
en snel online. Ontvang bovendien tot € 100 cadeau bij opening van je eerste spaarproduct!
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IN SAMENWERKING MET FINTESSA

“Beleggen biedt op de lange termijn het
hoogste rendement”

V

ermogensbeheerder
en directeur
van Fintessa
Vermogensbeheer Martine
Hafkamp heeft voor mensen
met angst voor beleggen een
tweeledig advies: “Begin er
niet aan als je het eng vindt,
of probeer onder woorden te
brengen wat je precies eng
vindt.” Maar, zo benadrukt
ze: “Beleggen in aandelen
levert op de lange termijn
altijd rendement op.”

Het gemiddelde spaargeld
van Nederlandse huishoudens
is gegroeid. Tegelijk zijn de
spaarrentes laag. De Nederlandse banken rekenen zelfs
een negatieve rente bij hogere
spaartegoeden. “Wanneer
je een rendement wilt behalen kun je bijna niet om een
belegging in aandelen heen,”
constateert Hafkamp.
Eindvermogen
Haar advies aan beginnende beleggers is om in eerste
instantie het gewenste eindvermogen te bepalen. “Het is
belangrijk om de lange termijn
voor ogen te houden. Op grond
van je inleg ga je berekenen
welk rendement daar gemiddeld per jaar voor nodig is.
Vervolgens kijk je of dat haal-

Fintessa is een
zelfstandige en
onafhankelijke
vermogensbeheerder
in Nederland.

baar is binnen het gewenste
risicoprofiel. Zo niet, stel dan je
doel bij. Zo wel, ga beginnen.”
“Je kunt met aandelen een rendement realiseren dat hoger
ligt dan bijvoorbeeld obligaties of sparen. Daar hoort wel
een hogere beweeglijkheid
bij, aandelenkoersen kunnen
zowel stijgen als dalen.” Maar
zo relativeert ze: “De beurzen
zijn de afgelopen decennia,
ondanks de vele crises, steevast hersteld en doorgestegen.
Voorwaarde is wel dat je een
goed gespreide portefeuille
samenstelt, verdeeld over verschillende beleggingscategorieën, landen en sectoren. Kies
niet alleen voor Nederland, de
hele wereld is je speelveld.”
Rendement
Gevraagd wat je moet weten
als je gaat beleggen, antwoordt Hafkamp. “Risico en
rendement gaan hand in hand.
Je moet het geld waarmee je
gaat beleggen langere tijd,
minimaal drie tot vijf jaar, niet
nodig hebben. Bovendien moet
je in staat zijn om zowel financieel als emotioneel mogelijke
verliezen te incasseren. Het
onder controle houden van
risico is het belangrijkst, dan
volgt uiteindelijk het rendement vanzelf.” Hafkamp wijst
erop dat je jezelf niet gek moet
laten maken door de waan van
de dag of klakkeloos achter tipjes moet aanrennen. “Tuin niet
in verhalen die te mooi lijken
om waar te zijn. Je moet vooraf
een plan hebben en je daaraan
houden. Het brengt je niets als
je er continu van afwijkt. Wan-

neer je aandelen koopt moeten
die aan bepaalde kwaliteitscriteria als een sterke balans,
dividend, concurrentiepositie,
et cetera voldoen.”
“De een streeft vooral naar behoud van kapitaal en wil daar
enig inkomen uit genereren. De
ander wil juist groeien om een
bepaald eindvermogen te kunnen halen,” stelt Hafkamp. “We
stellen een portefeuille samen
die op deze individuele situatie
aansluit. Wat voor de een goed
advies is hoeft dat niet te zijn
voor de ander. Wij ontzorgen de
cliënt helemaal zodat die niet
dagelijks met de beurs bezig
hoeft te zijn. Wij verzetten indien nodig de bakens. Daarover
hebben wij regelmatig contact
met onze cliënten.”
Winnaars en verliezers
De beurzen hebben afgelopen

jaar forse uitschieters genoteerd door covid-19. In het
voorjaar, aan het begin van de
coronacrisis, zakte de AEX in
vier weken tijd van 630 naar
400 punten. Vervolgens kwamen er grote steunmaatregelen van de centrale banken en
de overheden om de economie
overeind te houden. De razendsnelle ontwikkeling van een
vaccin droeg er vervolgens aan
bij dat beleggers al snel gingen
anticiperen op een economisch
herstel, blikt Hafkamp terug.
“Beurzen lopen gewoonlijk zes
à twaalf maanden op de reële
economie vooruit. Dat is nu
ook het geval. Maar de beurs is
slechts een gemiddelde. Onder
de oppervlakte zijn er enorme
verschillen tussen de winnaars
en de verliezers van deze
crisis. Binnen de AEX was het
verschil tussen het beste en
het slechtste aandeel op zeker
moment ruim 200 procent.
Winnaars waren de bedrijven
die juist baat hadden bij deze
crisis (technologie, supermarkten), verliezers waren vooral
bedrijven uit de oude economie
(banken, olie, industrie, toerisme). De winst van met name
technologiefondsen compenseert dit verlies waardoor het
lijkt alsof de beurzen het goed
hebben gedaan. Maar beleggers in fondsen als Shell, ABN
AMRO, ING, Arcelor Mittal, Unibail denken daar ongetwijfeld
anders over.”
Stroomversnelling
Op grond van haar jarenlange
ervaring als vermogensbeheerder weet Hafkamp dat je voorbereid moet zijn op het onverwachte. Je moet altijd rekening
houden met meer scenario’s,
is haar devies. “Wat verwacht

“Wij ontzorgen de
cliënt zodat die niet
dagelijks met de beurs
bezig hoeft te zijn.”
wordt, zit namelijk al in de
koersen. Bovendien loopt het
nooit zoals iedereen verwacht.
Alle bedrijven zullen de komende weken hun resultaten over
het afgelopen kwartaal rapporteren. De algemene verwachting is een winstdaling van een
kleine tien procent ten opzichte van vorig jaar. Maar het
zou zo maar eens kunnen dat
veel bedrijven met beter dan
de verwachte resultaten op de
proppen komen. Bovendien,
wie goed spreidt loopt niet in
zeven sloten tegelijk en valt
zich geen buil als er opeens
iets onverwachts gebeurt.”
Op dezelfde manier kijkt
Hafkamp naar de kansen die
covid-19 voor beleggers biedt.
“De pandemie heeft een aantal
ontwikkelingen die al gaande
waren in een stroomversnelling gebracht. De digitalisering
is daar een mooi voorbeeld
van, net zoals online shoppen, thuiswerken, gaming en
aandacht voor gezondheid.
Maar ook de energietransitie
is in een versnelling gekomen,
waardoor veel bedrijven actief
in ‘groene’ sectoren flink zijn
opgestuwd in de vaart der
volkeren. Er komen opeens
enorme bedragen los (van
overheden) om deze ontwikkelingen te stimuleren. De pandemie leidt tot nieuwe kansen
in bepaalde sectoren en doet
beleggers inzien dat andere
sectoren passé zijn.”
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BELEGGEN EMISSIE

Investeren in vastgoed, waarop te letten?

B

eleggen in (woning)
vastgoed heeft de
afgelopen jaren een
hoge vlucht genomen.
Vanwege het aantrekken
van de vastgoedmarkt,
maar ook vanwege de
hogere rendementen dan
op een spaarrekening. Het
is natuurlijk wel nodig en
verstandig om goed uw
voorwerk te doen, als u
uw geld voor een langere
periode vastlegt.

Beleggen in vastgoed kan via
een beursgenoteerd fonds, een
niet-beursgenoteerd fonds of direct. Er zijn verschillende manieren waarop de vastgoedfondsen
geld ophalen om te investeren.
Dit gebeurt in de vorm van een
participatie, deelnemingsrecht
of certificaat, waardoor u
participant, aandeelhouder of
certificaathouder wordt van het
fonds.
Vastgoedstrategie
De meeste aanbieders van
niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen staan niet onder
AFM-toezicht. Fondsen die
participaties uitgeven moeten
in principe beschikken over een
vergunning van of geregistreerd
staan bij de AFM. Het geld dat
het fonds ophaalt met het uitgeven van participaties, aandelen of obligaties, wordt geïnvesteerd in de bouw of de aankoop
van woningen, kantoren, winkels of andere vastgoedobjecten. Het fonds verdient geld aan

EXPERT
JOOP VAN DE GROEP
VERMOGENSBEHEER

de verhuur en, afhankelijk van
de strategie, de uiteindelijke
verkoop van het vastgoedbezit,
waarbij de investeerders delen
in de opbrengst.
Bij de aankoop van een obligatie koopt u een waardepapier
dat gedurende een bepaalde
looptijd rente uitkeert. Een
belangrijk punt bij niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen
is dat u investeert voor een
langere periode. Meestal kunt
u niet zomaar tussentijds uit
de vastgoedbelegging stappen.
Het is daarom zaak om u goed
te informeren over de specifieke
risico’s die u bij de belegging
loopt. Bijvoorbeeld door u vooraf
te verdiepen in het ‘trackrecord’
van de aanbieder.
Pensioenfondsen
Belangrijke grote investeerders
in vastgoedfondsen zijn Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars. Met het rendement
dat vastgoedfonds oplevert,
moeten ze hun toekomstige
verplichtingen zekerstellen.
Hetzelfde geldt natuurlijk net zo
goed voor particulieren die hun
geld beleggen in een vastgoed-

Er zijn verschillende
manieren waarop
de vastgoedfondsen
geld ophalen om te
investeren.
fonds. De primaire focus ligt
op het rendement. Vastgoedfondsen richten zich bijna altijd
op een specifieke categorie in
vastgoed, zoals winkelcentra,
kantoren, logistiek, industrie of
wonen. Er zijn allerlei andere
factoren, zoals het makelaarsadagium ‘locatie, locatie, locatie’
en de kapitaalstructuur die
de aantrekkelijkheid van een
fonds bepalen. Minder schulden
betekent minder rentelasten.
De balans tussen de bezittingen (vastgoed) en financiële
verplichtingen is een indicatie
voor het risico dat investeerders
lopen. Bij beleggingen in vastgoed wordt de aankoop vaak
deels gefinancierd bij een bank.
Deze heeft een eerste recht van
hypotheek. In het prospectus is
hier in de regel informatie over
te vinden, waarbij ook wordt
ingegaan op de risico’s. Ook

Kun je beleggen met een
(uitkerende) lijfrente?
“Dat kan. Sinds 2019 biedt
Fintessa onder de naam VRY
van Fintessa de mogelijkheid
om te beleggen met uw
lijfrente. Dit kan zowel met
een opbouwende lijfrente
(PensioenBeleggen) als met
een uitkerende lijfrente
(LijfrenteBeleggen). Beleggen
met de lijfrente van VRY
van Fintessa biedt een
aantrekkelijk alternatief, zeker
in het licht van de huidige
lage rentestanden.”
Hoe werkt het?
“Beleggen met een lijfrente
zegt het al: het opgebouwde
kapitaal wordt belegd. De
kans op een hoger rendement
vergroot de mogelijkheid van
een hogere uitkering later.
En wat is er aantrekkelijker
dan de mogelijkheid dat uw
kapitaal groeit terwijl u al uw
uitkeringen gewoon ontvangt?

als het vastgoedfonds geen
geld leent bij een bank, is het
zaak om door te vragen over de
risico’s en zekerheden. Is er een
onderliggende taxatie van het
vastgoed? Het zijn de logische
vragen die u moet stellen, zodat
u verder kijkt dan alleen het rendement dat u in het vooruitzicht

VRY van Fintessa kent een
grote flexibiliteit. Die uitkering
kan zowel per maand, kwartaal
of jaar plaatsvinden, terwijl
het restkapitaal gewoon wordt
belegd.”
Wat is het voordeel?
“VRY van Fintessa biedt een
aantal voordelen. U maakt
kans op een hoger rendement.
U profiteert van de expertise
van de toonaangevende
beleggingsspecialisten
van Fintessa. Het
beleggingsprofiel wordt
automatisch aangepast aan
uw leeftijd, op basis van het
lifecycle principe; naarmate
de einddatum van uw
uitkering nadert, wordt het
beleggingsrisico afgebouwd.
Bij overlijden gaat het
resterende vermogen naar uw
erfgenamen.
Meer weten? Kijk op www.
vryvanfintessa.nl.

wordt gesteld. Met verstand
investeren houdt in dat u zicht
heeft op de risico’s die u loopt.
Veel vastgoedfondsen keren de
winst uit in de vorm van jaarlijks
dividend. Daarom is het belangrijk goed naar de financiering en
de kostenstructuur te kijken.

IN SAMENWERKING MET BRIQWISE

Veilig beleggen met hoog rendement

Briqwise: platform waar ondernemers en investeerders elkaar vinden voor vastgoedfinancieringen
“Voor mij waren er verschillende
beweegredenen om in zee te
gaan met Briqwise. Ik kan zelf de
vastgoedfinancieringen kiezen
waarin ik investeer. Ik kies voor
projecten waar ik gevoel bij heb.
Fijn is dat alle financieringen de
zekerheid van het onderpand
bieden, met altijd het eerste recht
van hypotheek op mijn eigen
naam. Zo heb ik de waarde van
de stenen als zekerheid, maar
niet als eigendom.”
Investeerder Robert Alberts
(overigens zelf ook ondernemer)
ziet Briqwise als mooie aanvulling
op zijn beleggingsportefeuille. Wat
vindt hij belangrijk? “Locatie, en

Affiniteit met vastgoed en
ondernemers
“Met het financieren van vastgoed
ben ik destijds zomaar begonnen.
Het gaat beter dan het geld op de
bank. Banken staan ook niet open
voor ondernemers en daar speel ik
op in. Ondernemers met voldoende
onderpand help ik graag!”

niet te vergeten de Loan-to-Value,
want die staat voor veiligheid.
Uiteindelijk gaat het natuurlijk om
het rendement. Dat is met 6%bij
Briqwise heel erg prima en het is

ook nog eens bijzonder prettig dat
ze de maandtermijnen garanderen.
Verder zit het organisatorisch heel
goed in elkaar. Als de knoop is
doorgehakt, regelen ze echt alles.”

>> Lees het hele artikel over veilig beleggen met hoog rendement op www.briqwise.com

Briqwise: transparant
“Het model van Briqwise is
transparant en heel goed te
begrijpen. Hier investeren is niet
spannend, maar het is constant.
Die zekerheid vind ik prettig.
Uiteindelijk heb je maar één
doel met beleggen: zorgen voor
kwaliteit van leven.”

Lean en mean
“Ik typeer Briqwise als lean en
mean. De knowhow zit aan tafel.
Het zijn mensen die heel snel
schakelen, duidelijke antwoorden
geven en goed hun afspraken
nakomen. Ze bieden leuke projecten aan waar je zowel zelf als
met anderen in kunt investeren.
Ik investeer bij Briqwise in verschillende projecten, zodat ik
het risico kan spreiden.
Mijn vertrouwen is groot; daarom
tip ik ook anderen in mijn netwerk.
Ze hebben contact gezocht en
stappen er ook in.”
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IN SAMENWERKING MET MEERDERVOORT

Investeren in vastgoed: een veilige
en solide keuze
Meerdervoort biedt
solide beleggingen in
vastgoedprojecten in en
rondom stedelijke gebieden
in Nederland. Het aanbod
bestaat uit waardevaste
objecten als woningen,
bedrijfsverzamelgebouwen
en zorgvastgoed, met
gegarandeerd rendement
uit de huurinkomsten. Het
laatste vastgoedobject
dat Meerdervoort heeft
aangekocht is Zoomstede
13-23 te Nieuwegein.

Meerdervoort is ongeveer
zeven jaar geleden van start
gegaan. Commercieel directeur
Wijnand Groenen van Meerdervoort Garantiefondsen is
afkomstig uit de makelaardij.
Regelmatig kreeg hij namens
ouders de opdracht om een
woning voor hun studerende kinderen te kopen. En
ook kocht hij voor beleggers
huurwoningen aan, waarbij het
verhuur en het beheer van de
woningen door het makelaarskantoor werd verzorgd.
Vast rendement
“We kregen steeds vaker de
vraag van particuliere beleggers die wilden investeren in
vastgoed. Ze kwamen met hun
vraag bij ons of we ze konden
helpen, omdat banken niet
wilden of konden financieren.”
Het was een opstap naar Meerdervoort. “Naar ons idee heb
je de bank niet altijd nodig als
je het vastgoed rechtstreeks
aankoopt met een financiering
van particuliere investeerders.”
Daarbij biedt Meerdervoort een
vaste rente tegen een vaste
looptijd. Aan het einde van de
looptijd krijgen de investeerders hun geld terug.
Meerdervoort hanteert drie
eisen waaraan een beoogde
investering moet voldoen:
een optelsom van direct
rendement; minimaal risico
op leegstand en alternatieve
aanwendbaarheid. “We speculeren niet op waardestijging bij
verkoop. De huuropbrengsten
moeten direct een positieve
cashflow genereren en zo
garant staan voor direct rendement van de investering.” Punt
twee is een goede spreiding
van de huurders. “We hebben
een businessmodel dat ook in

>>

Investeren in
Zoomstede 13-23,
Nieuwegein
Een kwart van de
kantooroppervlakte
het project Zoomstede
13-23 in Nieuwegein
wordt gehuurd door
beursgenoteerde
technologiebedrijven.
De overige ruimtes
zijn verhuurd aan
zorgbedrijven, waaronder
het St. Antonius
Ziekenhuis.

economisch mindere tijden een
positief rendement oplevert.
Bij grotere bedrijfspanden gaat
het mis als je maar een of
twee huurders hebt. Wij kiezen
voor panden met een gezonde
mix, met flexibele, betaalbare kantoorunits.” In verband
met de spreiding per project
van ten minste 15 tot wel 100
huurders, dat minimaliseert de
kans op leegstand.”
Drie categorieën
Meerdervoort focust zich op
drie categorieën vastgoed:
middensegment huurwoningen, met huren vanaf € 950 per
maand; multi-tenant kantoorgebouwen en zorgvastgoed.
Als voorbeeld van het laatste
noemt Groenen een alles-onder-een-dak gezondheidscentrum dat de vastgoedinvesteerder onder beheer heeft. Het
kan ook om 24-uurs ouderenzorg of ziekenhuisgerelateerde
zorg gaan. In crisistijden, zoals
nu tijdens deze coronapandemie, blijft er altijd vraag naar
kantoorruimte, is Groenen’s
ervaring. “Ook deze tijd kent
winnaars. In elke tijd heb je
succesvolle ondernemers. De
plek van een evenementenorganisatie is ingenomen
door webwinkels.” Het laatste criterium is de locatie in
combinatie met de wendbaarheid. “We kiezen graag een
locatie waar nieuwe plannen
zijn, bijvoorbeeld dicht bij een

station of in het geval van het
nieuwe project Zoomstede, bij
het stadshart van Nieuwegein
dat een make-over krijgt. Het
gebouw is bovendien eenvoudig te transformeren naar een
nieuwe functie.”
Huuropbrengsten
Bij de keuze van het beleggingsobject speelt een mogelijke waardestijging van het
vastgoed geen rol, benadrukt
Groenen. “We zoeken naar
een businessmodel dat ook in
economisch mindere tijden een
positief rendement oplevert.
Daarbij kijken we naar ratio
tussen de jaarlijkse huuropbrengsten ten opzichte van de
investering. In vastgoedtermen
noemen we dat ‘de factor’.” In
Amsterdam ligt de factor rond
20 tot 30 keer de huur. Voor
een pand met een huuropbrengst van € 20.000 is de aankoopprijs minimaal € 400.000.
“Bij ons project in Nieuwegein,
Zoomstede, ligt de factor rond
de 12,5 keer de huur.”
Groenen legt uit hoe ‘de factor’
het rendement bepaalt. “Bij
een aankoopprijs van 20 keer
de huur is het bruto rendement
5%. In het geval van Zoomstede, waar de factor 12,5 is,
kom je uit op rond de 8% bruto
rendement. Daar gaan nog
circa 2% kosten vanaf zoals
onderhoud aan het gebouw,
financiële administratie en
verhuur (huurmutaties).”

Zoomstede 13-23
Het laatste vastgoedobject dat
Meerdervoort heeft aangekocht is Zoomstede 13-23 te
Nieuwegein. De insteek is het
project één van onze vastgoed
entiteiten onder te brengen
qua financiering. Het betreft
een bedrijfsverzamelgebouw
met een oppervlak van circa
7.000 m², met het zwaartepunt
op zorg-gerelateerde huurders.
“Het gebouw is modern en
er is door de vorige eigenaar
voor een miljoen euro in het
gebouw geïnvesteerd om de
huidige zorg-gerelateerde
huurders voor een langere
periode te kunnen binden.
Het kantoorgebouw ernaast is
recentelijk omgebouwd naar
woningen. De huurprijs per
vierkante meter ligt rond de
€100. Vergeleken met de
prijzen in het naastgelegen
Utrecht (€ 190/m²) zijn de
tarieven dus zeer gunstig.”
Zoomstede ligt tegen het
stadscentrum, bij Cityplaza,
het grootste winkelcentrum
van Nieuwegein. Het Stadshuis
is vernieuwd en er wordt hard
gewerkt aan een complete
stadsvernieuwing. “Je lift mee
met de vernieuwing en investeringen. Nieuwegein heeft de
ambitie om de ‘meest groene
stad’ van Nederland te worden.”
De vooruitzichten voor de
Nederlandse kantorenmarkt
zijn goed, meent Groenen. “Er

Neem voor meer informatie contact op met** Relatiebeheer@Meerdervoort.com of 088-7704444 (afdeling Relatiebeheer).

Totale huurinkomsten:
€ 765.225 netto per jaar
Taxatiewaarde:
€ 8.750.000
Aansprakelijkheid:
Meerdervoort Next B.V.
Vastgoedentiteit met
zeer courant vastgoed
en gezonde cashflow.
Goede spreiding
van bedrijfsmatig
vastgoed en gunstige
liquiditeitspositie.
Deelnamemogelijkheden
vanaf € 200.000
Rentepercentage: 6,5%
Looptijd: 5 jaar
is een tekort aan woningen
en een deel van de kantoorgebouwen is de afgelopen jaren
getransformeerd naar (studenten)woningen. De vraag naar
kantoorruimte kan de komende
jaren nooit worden ingehaald
door nieuwbouw. En mocht het
fonds in financiële problemen
komen – een kans die niet heel
waarschijnlijk is – dan gaat de
opbrengst van de verkoop van
het vastgoed via de hypothecaire zekerheden als eerste
terug naar onze investeerders.”
(en dus niet naar een bank of
andere schuldeisers).
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Cyber Capital oprichter en CIO Justin Bons: cryptocurrencies gaan de maatschappij veranderen

Opmars cryptovaluta nog maar aan het begin

H

et idee dat je te
laat bent om nog
in te stappen in
cryptocurrencies is te
vergelijken met denken
dat je te laat bent voor
het internet, meent Cyber
Capital-oprichter en Chief
Investment Officer Justin
Bons. De fondsbeheerder
richt zich exclusief op
cryptocurrencies. “De
fundamentele kwaliteiten
van de technologie zijn
onweerlegbaar. Het is
een motor voor versnelde
economische groei en
vrijhandel.” Met Cyber
Capital Fund A mikt
de fondsbeheerder op
investeerders die voor de
lange(re) termijn willen
investeren. Cyber Capital
is in 2016 opgericht en
gevestigd te Amsterdam.
De opening van een tweede
vestiging, in het Zwitserse
Zug (‘de cryptohoofdstad
van de wereld’) is
aanstaande.
Cyber Capital (Fund A) biedt
de mogelijkheid te investeren in cryptocurrencies.
In vijf jaar tijd is het fonds
meer dan 14.000% in waarde
gestegen; met een jaarlijkse
groei van ruim 142% en in
2020 zelfs ruim 300%. Cyber
Capital investeert exclusief
voor de langere termijn,
gebaseerd op fundamentele

analyse. Het fonds wordt
actief gemanaged en wekelijks herbelegd om de index
voor cryptocurrencies, CRIX,
te verslaan. Deelnemers aan
het fonds zijn investeerders
die voor de middellange tot
lange termijn investeren en
op zoek zijn naar een fonds
met een gevarieerd aanbod
cryptocurrencies. De minimum inleg bedraagt honderdduizend euro.
Langetermijnbenadering
De aanpak van Cyber Capital onderscheidt zich
van mensen die zich laten
leiden door snelle winst,
benadrukt Bons. “We investeren in goed ontworpen

Cyber Capital kantoor gevestigd aan de Herengracht 416 in Amsterdam

In vijf jaar tijd is
het fonds meer dan
14.000% in waarde
gestegen; met een
jaarlijkse groei van
ruim 142%.
cryptocurrencies met concrete businessmodellen en
marktpotentie, met tastbare economische voordelen, dit wordt bereikt door
uitgebreid onderzoek en
een grondig begrip van de
onderliggende fundamenten.
We hanteren een langetermijnbenadering. Dit
beschermt investeerders

tegen de boom & bust-cycli
die kenmerkend zijn voor
opkomende technologieën
als cryptocurrencies. En die
boom & bust-cycli blijven
voorlopig nog wel gaande.
Pas als de cryptocurrencies zijn geïntegreerd in de
financiële infrastructuur
en de wereldhandel komt
de koersontwikkeling van
cryptovaluta in meer rustig
vaarwater.”
Justin Bons is de oprichter
en Chief Investment Officer
van Cyber Capital. Na zijn
studie filosofie en geschiedenis aan de University of
Auckland in Nieuw-Zeeland
ontdekte hij in 2012 cryptocurrencies. Hij verdiepte zich

in deze nieuwe technologie,
waarbij hij niet alleen actief
werd als investeerder, maar
zich ook specialiseerde in
de politiek en het gedecentraliseerde bestuur van
cryptocurrencies. Hij is een
kritisch volger van cryptocurrencies met een uitgesproken visie op blockchain
governance.“
De techniek achter de cryptocurrencies is de blockchain technologie. Deze
technologie zorgt voor een
onweerlegbare vastlegging
van de onderlinge transacties. Met hulp van de
blockchain worden transacties cryptografisch versleuteld. De gegevens zelf
en de overdracht zijn streng
beveiligd. De blockchain kan
niet worden onderbroken
en de geschiedenis van de
transactie kan niet worden
‘herschreven’.
Mainstream
Bitcoins en andere cryptocurrencies zijn hot. Niet
alleen vanwege de spectaculaire prijsstijgingen
en sterke koersfluctuaties,
maar vooral ook omdat cryptocurrencies meer en meer
mainstream worden. “De
doorbraak van cryptocurrencies ligt alweer een aantal
jaren achter ons,” stelt
Justin Bons. Een voorbeeld
hiervan is de aankoop van
bitcoins door Tesla en allerlei praktische toepassingen,
zoals het succes van de
e-wallet van Ant Group van
Jack Ma, het voormalige Alipay. Cryptovaluta zijn kortom
niet langer alleen een beleggingsobject zoals goud en
andere edelmetalen, maar
dringen ook steeds meer
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van democratisering geldsysteem
Vier
voordelen van
cryptocurrencies
1. Veilig en betrouwbaar
Dankzij het decentrale
karakter kunnen
cryptocurrencies niet
worden gemanipuleerd.
2. Waardevast
Dankzij de gegarandeerde
en voorspelbare levering
behouden cryptocurrencies
hun waarde.

door tot de reële economie.
En net als bij de start van
het internet is het een kwestie van tijd voordat betalen
en sparen met cryptocurrencies gemeengoed is.
De Nederlandse Vereniging
van Banken (NVB) bepleit in
een position paper (publicatiedatum: november 2020)
dat de Nederlandse economie optimaal moet kunnen
profiteren van de kansen van
zogeheten ‘crypto-assets’.
Nederland kan hierin een
voortrekkersrol in Europa
vervullen. Cryptocurrencies
kunnen aanzienlijke voordelen brengen en kunnen
bijvoorbeeld leiden tot een
goedkopere, minder belastende en meer inclusieve
manier om het midden- en
kleinbedrijf (mkb) van financiering te voorzien. ‘Payment
tokens’ kunnen ook gebruikt
worden als een goedkopere,
snellere en meer efficiënte
manier van betalen, waarbij
het aantal tussenpersonen
afneemt. Dit laatste sluit
precies aan bij de visie van
Cyber Capital-oprichter en
CIO Justin Bons. “De technologie achter cryptocurrencies
vergroot de efficiëntie van
vrijwel alle financiële toepassingen. De techniek zorgt
ervoor dat transacties goedkoper, sneller en makkelijker
plaatsvinden. En bovendien
ook veiliger. Bij elkaar opgeteld biedt de technologie
een duidelijke toegevoegde
waarde aan het bestaande,
traditionele geldsysteem.”
Democratisering
geldsysteem
Bons vergelijkt cryptocurrencies op de geldmarkt
met de scheiding van kerk

en staat in de zeventiende
eeuw. “Blockchain is een vrij
systeem, zonder censuur.
Dat is de kracht. Blockchain
zorgt ervoor dat afspraken
worden uitgevoerd zoals
bedoeld. Niemand kan het
onderbreken. Er zijn allerlei zekerheden ingebouwd
die een veilige transactie
garanderen.” Een ander belangrijke, onderscheidende
eigenschap: “Geen enkele partij heeft de ultieme
zeggenschap. Cryptocurrency
ontneemt staten de macht
over het geldsysteem. Het is
een robuust geldsysteem dat
de maatschappij verandert.
Het is een “democratisering”
van het geldsysteem. De
kern van cryptocurrencies in
één zin is ‘vertrouwen zonder gecentraliseerde autoriteit’. Er zijn geen overbodige
schakels – geen tussenpersonen – waardoor het veel
efficiënter is. Het systeem
is gebouwd op speltheoretische cryptografische algoritmen.”
“Cryptocurrencies creëren
meer economische vrijheid
en stimuleren daarmee
economische voorspoed,”
constateert Bons. “Het
verwijdert handelsbarrières
en bevordert vrijhandel. Het
is privaat geld en niet een
munt die in handen is van
de Verenigde Staten, China
of de Europese Unie. Cryptocurrencies zijn publiek en

“De technologie achter
cryptocurrencies
vergroot de efficiëntie
van vrijwel
alle financiële
toepassingen.”

3. Snel en zonder
beperkingen
Betalingen met
cryptocurrencies zijn
sneller en goedkoper
dan traditionele
betaaloplossingen.
4. Totale controle en
eigenaarschap
De controle van de
cryptocurrencies ligt
volledig bij de eigenaar,
zonder afhankelijkheid van
welke autoriteit dan ook.

Justin Bons oprichter en CIO

neutraal.” Bons vermoedt
dat toezichthouders alert
zijn, maar zo stelt hij relativerend: “Het verschilt
tegelijkertijd niet veel van
een goudstaaf of cash geld,
maar dan in een digitale
vorm. Controle kan worden
gereguleerd en gehandhaafd
met de normale politie- en
onderzoeksinstrumenten.”
De cryptocurrencies markt is
nu nog relatief klein in verhouding tot de totale geldmarkt en de koers extreem
volatiel, maar de impact zal
alleen maar groter worden,
voorspelt Bons. “Monetair
gezien zijn cryptocurrencies
revolutionair, omdat zij een
digitaal equivalent zijn van
de goederengeldactiva uit
het verleden, zoals goud en
munten. Bovendien kenmerken cryptocurrencies zich
door de decentralisatie van
machtsstructuren, dit fungeert als een uitbreiding van
het concept van de schei-

ding der machten”
De opkomst van cryptocurrencies past in de trend dat
papiergeld meer en meer uit
het dagelijks leven verdwijnt
ten gunste van elektronische
pintransacties en betalingen met de smart phone of
handige betaalapps. “Er is
sprake van een wereldwijde
digitaliseringstrend.” Bons
voegt daaraan toe: “Het
interessante van cryptocurrencies is dat het tevens de
kenmerken heeft van cash
geld maar dan in digitale
vorm. Het combineert beide
werelden. Cryptocurrency
ondersteunt niet alleen de
beweging naar digitalisering
van het betaalsysteem, maar
maakt het ook mogelijk.”

Cyber Capital B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit
Financiële Markten onder
het AIFMD-ligt regime
en bij DNB.

De techniek
achter
cryptoassets
Het voordeel van
blockchain is dat de
vastlegging, de ‘ledger’,
onomkeerbaar is.
Informatie- uitwisseling
tussen apparaten is
hiermee nog eenvoudiger,
sneller en goedkoper
te verifiëren. Het zorgt
ervoor dat financiële
transacties altijd correct
worden uitgevoerd en na
verwerking niet kunnen
worden gemanipuleerd.
De handeling van het
uitvoeren, valideren
en vastleggen van
een transactie zijn
gekoppeld. Ook de
echtheid van digitaal
verstrekte documenten is
gewaarborgd.
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OPLEIDING EXECUTEUR

De taak van de executeur van een
nalatenschap wordt onderschat

D

e afwikkeling van
een nalatenschap
is conflictgevoelig.
Maar liefst een op de drie
nalatenschappen eindigt in
onenigheid en erger. “Het
betekent niet dat erfgenamen
met ruzie beginnen, maar wél
dat ze ermee eindigen,” weet
Raymond Mars van Stichting
RegisterExecuteur. Vaak is
de executeur in dat geval de
gebeten hond.

Jaarlijks overlijden rond de
160.000 mensen. Dat is in
normale jaren, zonder Covid-19. Het komt regelmatig voor dat er tussen de
erfgenamen een discussie
ontstaat over de ‘onafhan-

kelijkheid’ van de executeur,
nog voordat deze met zijn
werkzaamheden is begonnen.
Die vrees van partijdigheid is
gebaseerd op een hardgrondig gebrek aan kennis over
de taak van de executeur,
stelt Raymond Mars. “De
executeur heeft geen invloed
op de verdeling van de nalatenschap. Zijn of haar taak
bestaat er slechts uit om het
beheer over de nalatenschap
te voeren en uitvoering te
geven aan een verdeling op
grond van de wet of testament. De bevoegdheden zijn
vastgelegd in de wet of het
testament, niet meer en niet
minder.”

Communicatie tijdens
het proces
Mensen gaan een onvermijdelijk traject in, iedereen
krijgt ermee te maken. Maar
gek genoeg accepteren we
dat het makkelijk fout kan
gaan bij de afwikkeling en
verdeling. De wet legt de
nodige verplichtingen op aan
een executeur. In hoofdzaak
komt de taak van de executeur neer op de goederen van
de nalatenschap te beheren
en de schulden van de nalatenschap te voldoen uit die
goederen. Hij of zij moet een
boedelbeschrijving opmaken
en schuldeisers oproepen. De
wet bepaalt dat de executeur

aan de erfgenaam alle gewenste inlichtingen omtrent
de uitoefening van zijn taak
moet geven. Dit is meer dan
een Excel-overzicht van de
betaalde nota’s. Als hij of
zij goederen uit de nalatenschap te gelde wil maken om
schulden te voldoen, moet
dit zoveel mogelijk gebeuren
in overleg met de erfgenamen.
Gebrek aan deskundigheid
“Maatschappelijk accepteren we dat mensen elkaar
de tent uit vechten. Dat is
dood- en doodzonde.” Mars
onderscheidt een aantal oorzaken voor de problemen. Om
te beginnen het gebrek aan
deskundigheid. Veel mensen
denken dat het afwikkelen
van een nalatenschap niet
veel meer behelst dan spulletjes op Marktplaats te zetten.
Het is echt wel complexer,
benadrukt hij. “Het grootste probleem zit in ‘wat’ je
verdeelt en niet zo zeer ‘hoe’
je moet verdelen. Doodgaan
betekent ook scheiden. Nalaten hangt samen met de
manier waarop we onze relaties vormen en vormgeven
en de verbintenissen die we
aangaan.” Hij vervolgt: “Het
overlijden van een persoon
is een katalysator. Het is op
zichzelf al een emotionele
gebeurtenis en dan moet
ook nog eens de nalatenschap worden afgewikkeld.
In rouw hebben mensen een

IN SAMENWERKING MET STICHTING REGISTEREXECUTEUR

Aan de slag als RegisterExecuteur
Er is een groeiende behoefte
aan professionele expertise
rondom de voorbereiding
en afwikkeling van
nalatenschappen. Een
onafhankelijke regisseur die
bestaande verplichtingen
afhandelt en de verdeling
van de boedel in goede
banen leidt. De opleiding
RegisterExecuteur speelt in
op deze ontwikkeling.
Na afronding van de opleiding
tot RegisterExecuteur beschikt
u over de kwaliteit, deskundigheid én middelen voor een
efficiënte en voorspoedige
voorbereiding en afwikkeling

>>

van een nalatenschap. De
praktijkgerichte opleiding
behandelt niet alleen de
juridische en fiscale aspecten
waarmee een executeur te maken krijgt, maar ook praktische
zaken, zoals de emotionele
kant van de nalatenschap.
Onafhankelijke deskundige
Een executeur is verantwoordelijk voor de afhandeling van
de nalatenschap en heeft de
taak om de afwikkeling van de
nalatenschap in goede banen
te leiden. In plaats van zelf de
afwikkeling op zich te nemen,
kiezen erfgenamen er steeds
vaker voor om de afwikkeling
van de nalatenschap uit te be-

De naam
RegisterExecuteur
is als merk
geregistreerd.

steden aan een onafhankelijke
deskundige. Bij de opleiding
tot RegisterExecuteur verwerft u de expertise die nodig
is om de afwikkeling van de
nalatenschap in goede banen
te leiden en te zorgen voor
een efficiënte afhandeling. U
verzorgt de juridische, administratieve, financiële en fiscale
processen. De erfgenamen
hebben de zekerheid dat de af-

Kijk voor meer informatie over de opleiding op: www.register-executeur.nl

wikkeling in handen is van een
onafhankelijke deskundige, die
op een duidelijke en transparante wijze de afwikkeling
verzorgt en het (regel)werk uit
handen neemt.
De opleiding wordt gegeven
op hbo-niveau en bestaat uit:
• Juridische aspecten
RegisterExecuteur
(3 cursusdagen);
• Fiscale aspecten
RegisterExecuteur
(2 cursusdagen);
• Levenstestament in de
praktijk (0,5 cursusdag);
• Praktijkleer
RegisterExecuteur
(4 cursusdagen).

beperkt conflictoplossend
vermogen. Het hoofd zit vol.”
En daardoor gaat het makkelijk mis. Onenigheid over de
nalatenschap gaat opvallend
genoeg maar zelden over de
discussie ‘ik krijg minder’,
constateert Mars. “De ruzies
draaien meestal niet om de
verdeling, maar gaan vooral
over de manier hoe wordt
gecommuniceerd en de wijze
waarop dingen gaan. “Verwijten als ‘jij houdt documenten
achter’, ‘waarom krijgt hij de
stukken eerder dan ik?’.”
Regie en overzicht
Wat niet helpt, is het ontbreken van iemand die de regie
en het overzicht heeft, stelt
Mars vast. “Er zijn in de nalatenschap veel deel-dienstverleners, maar die zijn
minder laagdrempelig dan de
RegisterExecuteur. Mensen
bij de hand nemen, waarbij je
door het proces wordt geleid,
begeleid en ondersteund, zit
er bij veel dienstverleners
niet in.” Het zorgt ervoor dat
erven vaak aan hun lot worden overgelaten, constateert
Mars. Het is dé reden waarom de stichting
RegisterExecuteur is opgericht. “We hebben gezegd:
Laten we een functionaris
ontwikkelen die onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar is. Waarbij een efficiënt
en transparant proces zorgt
voor een soepele afwikkeling
van de nalatenschap.”

Digitaal
nalatenschapsdossier
Het Digitaal
nalatenschapsdossier is
uniek in Nederland. Het
biedt voor erfgenamen
de mogelijkheid om
de afwikkeling van de
nalatenschap online te
volgen en op een veilige
manier informatie en
documenten te delen.
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DUURZAAMHEID

Zonnepanelen: wat het u werkelijk oplevert

Z

onnepanelen op daken
bepalen steeds meer
het straatbeeld. Moet
u ook gaan nadenken over
het opwekken van zonneenergie? En wat levert u
dat op? Antwoorden op vijf
veelvoorkomende vragen.

1. Vergis ik me of zie ik
steeds meer mensen om
me heen kiezen voor zonne-energie?
In Nederland maken op dit
moment alleen al ruim 1 miljoen huishoudens gebruik van
zonnepanelen. Natuurlijk is het
mooi en van groot belang dat
ook u een positieve bijdrage
levert aan een beter milieu.
Toch worden veel mensen nog
vooral door de aanzienlijke besparing op de energierekening
over de streep getrokken (met
een gemiddeld systeem kan die
oplopen tot 750 euro per jaar).
2. Hoe werkt het precies?
De eerste zonnecel dateert al
uit de negentiende eeuw. Nadien heeft de technologie een
paar reuzensprongen vooruit
gemaakt, maar het technische
verhaal is in de basis hetzelfde
gebleven: zonnecellen vangen
het licht van de zon op en deze
energie wordt door een omvormer omgezet in wisselstroom.
Deze kunt u gebruiken voor
thuis en de stroom die u niet
zelf verbruikt wordt teruggeleverd aan het energienet.
3. Dragen die paar
zonnepanelen nou echt bij
aan een beter milieu?
Alle kleine beetjes helpen en

zeker als het om zonne-energie
gaat, geldt: samen staan we
sterk. Het belangrijkste voordeel is dat u schone energie
opwekt. Zo wekt u met een gemiddeld aantal zonnepanelen
3500 kWh op, wat gelijk staat
aan 1,6 ton CO2. In de praktijk
betekent dit een CO2 opname
van 80 bomen. Met zonnepanelen op uw dak weet u zeker dat
de stroom die u verbruikt echt
100 procent groen is.
4. Hoe snel verdien ik de
investering terug?
Met de historisch lage rente op
spaargeld zijn zonnepanelen
altijd een goede investering.
Op de lange termijn is er een
mooi rendement: u gaat enorm
besparen op de maandelijkse

energiekosten en de investering is na ongeveer zes à
negen jaar terugverdiend. En
alles wat u daarna verdient, is
pure winst. Ook niet onbelangrijk: een beter energielabel en
waardevermeerdering van uw
huis (gemiddeld vijfduizend
euro). Bovendien kunt u de btw
(21 procent) over de aanschaf
en installatie terugvragen aan
de Belastingdienst.
5. Wat als ik de investering
niet kan betalen?
Niet iedereen wil of kan
duizenden euro’s investeren
in zonnepanelen. Het alternatief voor kopen is huren. Tien
jaar geleden bood het bedrijf
Solease als eerste de mogelijkheid om zonnepanelen te huren

en inmiddels zijn er meerdere
verhuurpartijen. Daarmee werd
ook meteen het misverstand
uit de wereld geholpen dat
gehuurde zonnepanelen geen
voordeel opleveren. Dat is
onterecht. Huren is voordeliger
dan niets doen. De milieuwinst
is er sowieso en de winst in de
portemonnee. De besparing kan
oplopen tot 500 euro per jaar. U
bespaart vanaf de eerste dag,
omdat u het voorschotbedrag
aan uw energieleverancier kunt
verlagen. De stroom die u zelf
produceert, hoeft u immers niet
meer te kopen. Als u voor huren
kiest dan wordt alles voor u geregeld door de verhuurder, van
installatie, onderhoud, garanties
en verzekeringen. Vaak biedt de
verhuurder u de mogelijkheid

om koopkorting op te bouwen.
Wanneer u er klaar voor bent,
kunt u de zonnepanelen dan
tegen een gereduceerd tarief
overnemen en wordt u eigenaar
van het systeem.
Tot slot: het lijkt misschien slimmer om nog even te wachten op
de volgende generatie, goedkopere zonnepanelen, maar
dat is het niet. De daling van
prijzen vlakt de laatste jaren af,
waardoor u door het plaatsen
van panelen uit te stellen een
besparing misloopt die niet
opweegt tegen een eventuele
besparing qua investering.

Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl
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ONDERWIJS

7 tips bij het kiezen van de juiste studie

E

en studie kiezen is een
investering in jezelf en
in je toekomst. Maar
hoe maak je de juiste keuze?
Zeven adviezen van een
ervaringsdeskundige
1. Oriënteer je ruim van
tevoren.
De vragen stuiteren bij het
maken van een studiekeuze
over je heen: wat wil je later
worden, welke opleiding past
daarbij, waar wil je studeren?
Bovendien is er zoveel aanbod
aan studiemogelijkheden dat
keuzestress op de loer ligt.
“Je ziet door de bomen het
bos niet meer,” zegt Manon
Lenferink, ervaren studiecoach
en vestigingsmanager van
Hogeschool Tio in Utrecht. “Het
is helemaal van deze tijd, een
maatschappij waarin zóveel te
kiezen valt. Maar ik zie ook hoe
jongeren daarmee worstelen.
Probeer je ruim van tevoren te
oriënteren. Het begint bij weten wat je níet wilt, daarmee
perk je de keuzemogelijkheden
al aanzienlijk in.”
2. Verdiep je óók in de
onderwijsinstelling.
“Dat advies geef ik er altijd
bij,” zegt Lenferink. “Studie
is één, onderwijsinstelling is
twee. Met een studie investeer
je in jezelf, maar de school is
ook een belangrijk onderdeel.
Ga dus kijken bij verschillende
scholen. Hoe is de sfeer? Hoe
zit het met het aantal lesuren?
Wat kun je te weten komen
over de docenten, hebben ze
een band met de beroepspraktijk? Zijn er uitwisselingsprogramma’s? Welke (beroeps)
vaardigheden ontwikkel je er
en hoe? Heb je les in kleine
klassen of in grote collegezalen, en wat spreekt jou aan?”

De antwoorden op zulke vragen
verscherpen het inzicht in wat
je ongeveer wilt.
3. Durf verder in
de toekomst te kijken.
Het werkende leven lijkt heel
ver weg als je nog knopen moet
doorhakken over je studiekeuze. Lenferink: “Toch is het verstandig om ook na te denken
over wat je ná je opleiding wilt.
In welke functies kun je straks
met je studie terecht? En hoe
makkelijk ga je daarin een baan
vinden?” In hoeverre zijn, met
andere woorden, perspectief en
zekerheid kernwaarden voor je
bij de keuze van je studie en de
aanbieder van je opleiding?
4. Denk breed.
Interesse en motivatie zijn misschien wel net zo belangrijk. Je
wilt natuurlijk een studie doen
die je interessant vindt en later
een baan hebben in een werkveld waar je enthousiast van
wordt. Kom je er niet uit, kijk dan
ook eens naar de breedte van
een opleiding. Welke vaardigheden doe je op en hoe breed kun

Bepaal je doelen, en
stel ze onderweg bij.
Daar leer je van!
je die inzetten op de arbeidsmarkt? Zelf deed Lenferink een
opleiding Hotel- en Eventmanagement: “Daarin werd ik zo
breed opgeleid dat ik er echt alle
kanten mee op kon.”
5. Kies voor jezelf,
niet voor je imago.
Keuzestress kan ook voortkomen
uit de druk die komt van de buitenwereld. Lenferink: “Die was
er vroeger ook wel, maar met de
komst van social media is er iets
bijgekomen. Alle jongeren waarmee ik werk, zitten gekluisterd
aan hun telefoon. Op Facebook
en Instagram zien ze voortdurend afbeeldingen van geslaagde levens en iedereen vergelijkt
zichzelf met anderen.” Probeer
er doorheen te kijken, benadrukt
Lenferink: “Besef dat op social
media vooral succesverhalen
worden gepost, maar dat echt
niet iedereen een perfect leven
leidt. Baseer je studiekeuze niet

op het meest Instawaardige
beroep of op wat je vrienden
leuk vinden, maar volg je eigen
gevoel, interesses en competenties.” Onderaan de streep is het
simpel: met een goede studiekeuze geef je echt vorm aan je
toekomst en je welzijn, niet aan
je digitale imago.
6. Ontwikkel jezelf tijdens
je opleiding.
Je studietijd is de uitgelezen
periode om jezelf te ontwikkelen. Lenferink: “Ik zie
schuchtere jongeren helemaal
opbloeien na hun eerste stage.
Die hebben hun plek gevonden, voelen zich bevestigd in
hun keuze en komen een stuk
volwassener weer op school.
Ik zie ook studenten die niet
per se een leuke stage hebben
gehad, maar van die ervaring
wél iets hebben geleerd. Dat
ze bijvoorbeeld aan de voorkant van een bedrijf hebben
gewerkt, in de sales, en dat ze
daar ondervonden dat ze aan
de achterkant, in de finance,
eigenlijk veel beter op hun plek
zijn. Als student krijg je de kans
om van alles uit te proberen,
ervaringen op te doen en nieuwe keuzes te maken. Bepaal je
doelen, en stel ze onderweg bij.
Daar leer je van!” Ook belangrijk bij de studiekeuze: zoek de
onderwijsinstelling die je die
ruimte biedt.
7. Kalm aan!
Investeren in jezelf is een
levenslang project. Lenferink: “Ik
zie heel veel ambitie bij deze
generatie en soms ook haast.
Jongeren die beslist op hun dertigste manager willen zijn. Die
probeer ik weleens af te remmen. Natuurlijk is het positief
als je zo’n drive hebt. Maar je
hebt nog een heel leven voor je.
Dus: kalm aan. Staar je niet blind
op die ene functie, doe op zoveel
mogelijk plekken ervaring op.”

Twijfelen tussen
twee studies.
Wat nu?
En wat nu als je met je
definitieve studiekeuze blijft
hangen op die ene lastige en
veelvoorkomende kwestie:
je weet wat je wilt, alleen…
je twijfelt nog tussen twee
studies. Er hangt een deadline
aan je keuze: 1 juni 2021 (en
zelfs 1 mei voor mbo). Wat nu?

• Maak op papier nogmaals

de afwegingen die je hebt
gemaakt bij de keuze voor
beide studies. Dat heb je
waarschijnlijk al eerder
gedaan, maar nu kun je
ze naast elkaar leggen.
Opschrijven geeft je houvast
én verheldert de dingen
waarover je nog twijfelt.

• Natuurlijk is de juiste

studiekeuze belangrijk, maar
je investeert ook in jezelf
door de druk die je ervaart te
relativeren. Niets ligt vast in
het leven – je legt je leven dan
ook niet vast met de keuze
die je nu maakt. Je kunt altijd
andere wegen inslaan.

• Kom je er echt niet uit?

Overweeg een tussenjaar.
Zoek werk in sectoren die je
belangstelling hebben. Praat
met je collega’s, kijk goed om
je heen. Met een tussenjaar
gun je jezelf tijd en ruimte
om te groeien naar een keuze
die je nu misschien nog zou
verbazen.
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IN SAMENWERKING MET HOGESCHOOL TIO

Met 12 in de klas en les van docenten uit de praktijk

De voordelen van Hogeschool Tio

G

root is niet per se
beter; het goede
schuilt vaak in het
kleine. Kleinschalige
opleider Hogeschool
Tio – met vestigingen in
Amsterdam, Eindhoven,
Groningen, Hengelo,
Rotterdam en Utrecht –
gaat al ruim vijftig jaar
aan kop als aanbieder van
persoonlijk, excellent en
ondernemend onderwijs.

Met geaccrediteerde hbo-,
mbo- en masteropleidingen
op het gebied van business,
hospitality en toerisme scoort
Hogeschool Tio elk jaar hoog
in de rankings. Dit jaar riep
de Keuzegids Hbo Tio uit tot
‘Beste Kleine Hogeschool
2021’. Het zijn onder meer
de kleinschaligheid en de
inspirerende docenten uit de
praktijk die het verschil maken,
vertelt Katinka Reuling,
algemeen directeur van Tio.
Reuling: “We hebben kleine
klassen, met gemiddeld twaalf
studenten in een les. Dat
maakt veel interactie tussen
student en docent mogelijk. Er
is veel persoonlijke aandacht,
ook via de studiecoach
die elke student intensief
begeleidt. We bieden ook
veel meer contacturen dan
op andere scholen: veel les,
begeleidingsuren bij projecten
en studiecoachingsuren.”
Kleinschaligheid betekent in dit
geval ook laagdrempeligheid.
Reuling: “Iedereen kent
iedereen, bij Tio ben je geen
nummer. Loop je als Tiostudent ergens tegenaan,
dan staat de deur van de
vestigingsmanager altijd voor
je open. Tio is een familie
waarbij je altijd terechtkunt.”
Midden in de praktijk
Docenten van Tio zijn
professionals met uitvoerige
werkervaring binnen hun
vakgebied. Reuling: “Ze geven
niet alleen les, ze werken
ook een paar dagen per week
voor een organisatie of voor
hun eigen onderneming. Als
Tio-student krijg je naast de
theoretische basiskennis dus
praktijkonderwijs dat direct
aansluit op de actualiteit.”
In een wereld waarin
ontwikkelingen zich steeds
sneller voltrekken is dat pure
winst. Reuling vertelt over een
docent Eventmarketing die
tevens een groot eventbureau
runt: “Hij ondervindt direct de
gevolgen van de coronacrisis.

de slag als general manager
van het Postillion Hotel
Amersfoort Veluwemeer.”
Studenten kunnen er ook
voor kiezen de kennis juist te
verbreden door het volgen van
een extra minor, taal of vakken
van een andere richting.

Hoe ga je om met de
financiële consequenties?
Waar vind je alternatieve
inkomstenbronnen? Die
vraagstukken legt hij ook
voor aan zijn studenten. Dat
is enorm inspirerend: wat
je in theorie hebt geleerd,
kun je meteen toepassen
op de actuele praktijk. Onze
docenten introduceren
studenten ook in hun netwerk.
Als Tio-student profiteer je
daar meteen van, bijvoorbeeld
bij het vinden van een
stageplek.”
Leren door te doen
In elk opleidingsjaar lopen
hbo- en mbo-studenten
stage. “Leren door te doen,

“Jonge mensen
aanmoedigen om zich
te ontwikkelen en het
beste uit zichzelf te
halen”.

daar hechten we aan,”
zegt Reuling. Tio’s grote
netwerk biedt gemakkelijk
toegang tot stageplekken bij
vooraanstaande bedrijven als
bol.com, ID&T of het Hilton,
óók in het buitenland. Reuling:
“We sturen bij onze studenten
aan op een open mind: verder
kijken dan de omgeving waarin
je bent gewend te opereren.
Loop je een paar maanden
stage in het buitenland
of doe je mee met een
uitwisselingsprogramma
met een van Tio’s 40
partnerscholen, dan maak
je een enorme ontwikkeling
door.”
Jonge mensen aanmoedigen
om zich te ontwikkelen en het
beste uit zichzelf te halen;
Reuling noemt het de rode
draad in haar eigen loopbaan.
Daarom voelt ze zich bij
Tio als een vis in het water.
“We zien telkens dat onze
stagiairs en alumni met open
armen worden ontvangen in

het bedrijfsleven. Door hun
opleiding zijn ze makkelijk
en snel inzetbaar, ze hebben
wat we noemen een ‘can
do’-mentaliteit. Tio stimuleert
dat en geeft studenten
tegelijk het vertrouwen en
een warme omgeving waarin
ze die mentaliteit kunnen
ontwikkelen.”
Talentvolle studenten kunnen
bij Tio hun hbo-diploma in
slechts drie jaar halen, hun
mbo-diploma in één jaar op
zak hebben of de opleiding
volledig in het Engels volgen.
Het ‘honours programme’
biedt de mogelijkheid
voor verdere verdieping,
bijvoorbeeld door het volgen
van vakken zoals een taal op
een hoger niveau, en door
het deelnemen aan externe
competities. Reuling: “Onze
studenten winnen zulke
competities regelmatig, zoals
onlangs Tio-studente Melissa
van Rooij. Zij won de NXT GM
Challenge en mocht direct aan

Zorg en aandacht, ook
tijdens corona
Het snelle anticiperen
op de coronacrisis noemt
Reuling tekenend voor de
slagvaardigheid van Tio.
Reuling: “We schakelden
aan het begin van de crisis
meteen over op hybride
onderwijs, dus deels online
en deels live op de vestiging,
met inachtneming van alle
maatregelen. Grote events
waar we ons elk jaar mee
onderscheiden, hebben
we dit jaar online gedaan.
Bijvoorbeeld het Career
Event, een bedrijvenbeurs
waar studenten en bedrijven
elkaar ontmoeten, en andere
live events zoals finales en
masterclasses. Ook bij de
uitnodiging van sprekers
hebben we rekening gehouden
met de actuele situatie. De
bekende psycholoog Nienke
Wijnants gaf bijvoorbeeld een
masterclass over hoe je je
studentenleven vormgeeft in
coronatijd. Studenten hebben
het niet makkelijk, maar ook
hier geldt: we geven ze bij Tio
de zorg en aandacht die ze
verdienen. En zodra het weer
mag gaan we direct over op
volledig live onderwijs, en
pakken we weer groots uit
met Tio-events!”

Meer weten?
Bezoek de virtuele
open dag of kom
langs
Benieuwd naar
Hogeschool Tio en de
financieringsmogelijkheden?
Bezoek zaterdag 27 maart
de virtuele open dag voor
alle vestigingen of kom
studie kiezen als een VIP
en maak een afspraak op
de vestiging! Kijk voor alle
mogelijkheden op
www.tio.nl/opendagen

Katinka Reuling, algemeen directeur.
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DUURZAAMHEID WATER

Groen gas speelt cruciale rol bij
verduurzaming gebouwde omgeving

G

roen gas vormt een
duurzaam alternatief
voor aardgas. De
kwaliteit van groen gas is
identiek aan het Groninger
gas en vormt zo een
duurzaam alternatief. Groen
gas speelt een belangrijke
rol in de energietransitie.
In 2030 moet de productie
vertienvoudigd zijn.

In 2030 moeten anderhalf
miljoen woningen verduurzaamd zijn, waarvan zo’n 580
duizend met een hybride
warmtepomp. Bij het verduurzamen en aardgasvrij maken
van woningen en wijken is
er keuze uit drie basisopties:
geheel elektrisch verwarmen,
aansluiten op het warmtenet
of een hybride warmtepomp
met groen gas. De laatste oplossing is heeft grote voordelen. “Het voordeel hiervan is
dat dit een individuele route
is, die je als bewoner zelf kunt
bewandelen. Dat is een stuk
makkelijker dan collectief met
een hele wijk overstappen op
een warmtenetwerk,” aldus
Peter Vermaat, tot eind vorig
jaar CEO van netbeheerder
Enexis.
Groen gas vormt een duurzaam alternatief voor aardgas
en vormt een belangrijke pijler
voor een klimaatneutrale
energievoorziening. Groen gas
in combinatie met een hybride warmtepomp is in veel
situaties duidelijk de meest

voordelige optie bij de verduurzaming van de gebouwde
omgeving, vertelt Vermaat.
“Als we erin slagen om voldoende groen gas te produceren, scheelt dat jaarlijks 1,5
miljard euro ten opzichte van
volledig elektrisch verwarmen
of het aansluiten van wijken
op warmtenetten.” Een belangrijk voordeel ten opzichte
van nieuwe energiebronnen
als wind- en zonne-energie
is dat groen gas op koude,
windarme dagen gewoon
onbeperkt beschikbaar is.
Energierijke reststoffen
Groen gas wordt geproduceerd door het vergisten of
vergassen van natte biogrondstoffen. “Het fijne is dat
je groen gas in de gewone,
bestaande installaties kunt
gebruiken,” vertelt Vermaat.
De ambitie van het Klimaatakkoord is om in 2030 zo’n twee
miljard kubieke meter (2 bcm)
aan groen gas te produceren.
Tien keer zoveel als nu. Op dit
moment zijn er al twee grote
stromen van groen gas: 0,20
bcm uit onder andere mestvergisting en afval en en 0,13
bcm biogas uit de afvalzuiveringsinstallaties van de waterschappen. Waterschappen
halen biogas uit het slib op
de rioolwaterzuiveringen. Van
de 323 rioolwaterzuiveringen
in Nederland hebben op dit
moment zeventig een vergistingsinstallatie, waarmee
75% van het zuiveringsslib
wordt vergist. Dit wordt vooral

groen gas kun je beter focussen op oude binnensteden,
waar het kostbaar en ingewikkeld is om een warmtenet aan
te leggen.” Hij vervolgt: “Met
een hybride warmtepomp en
groengas kunnen we sneller
overstappen dan bij de andere
opties en kunnen we de bestaande aardgasinfrastructuur
blijven gebruiken.”

De ambitie van het
Klimaatakkoord is
om in 2030 zo’n twee
miljard kubieke meter
(2 bcm) aan groen gas
te produceren.

is een kwestie van investeren
en innoveren. Er is voldoende
grondstof, het gaat om het
vergroten van de productiecapaciteit.”

gebruikt om het gas om te
zetten in elektriciteit waar de
zuivering zelf op draait. Maar
een ander deel wordt omgezet
in groen gas.
De potentie is er, benadrukt
Vermaat. “We hebben genoeg bronnen voor groen gas,
zoals slib, algen, gft-afval en
mest. Dat zijn energierijke
reststoffen die je bij elkaar
kunt brengen om een homogeen product te maken, groen
gas.” Hiervoor kunnen twee
technieken worden ingezet:
vergisting en vergassing. “Het

Exclusief
bij Ziengs!

Stimulans
De Routekaart Groen Gas voor
2030 zet in op drie sporen.
Om te beginnen het ontwikkelen van financiële en fiscale
instrumenten om de vraag
naar groen gas te stimuleren.
“Energiebelasting voor fossiel
aardgas is net zo hoog als
voor groen gas. Dat is geen
stimulans om te versnellen.”
Daarnaast zijn flankerende
maatregelen te bedenken,
zoals het verplicht bijmengen met groen gas, zoals ook
gebeurt met bio-ethanol in
benzine. Ten slotte de vraag
wat de meest efficiënte inzet
is: “In plaats van nieuwbouwwoningen verwarmen met

Investeringen in nieuwe
installaties worden gestimuleerd door landelijke en
provinciale energie- en innovatieregelingen. Banken hebben speciale groenfondsen,
waar spaarders en beleggers
meeprofiteren via een belastingvoordeel. Hierdoor kunnen banken leningen uit dit
fonds tegen een lagere rente
verstrekken.

Spitsbergen
Peter Vermaat is binnen
de Klimaattafel Gebouwde
Omgeving voorzitter van de
werkgroep duurzame warmte
en duurzame gassen. Hij
was drie jaar geleden mee
op een klimaatmissie naar
Spitsbergen. “Dan zie je
direct de actuele gevolgen
van klimaatopwarming. Met
groen gas kunnen we hopelijk
de verduurzaming verder
versnellen.”

Kom veilig
shoe shoppen

in één van onze 80 winkels

89,99
Maat 36-42

Maak nu een afspraak op
ziengs.nl/afspraakmaken
of shop op ziengs.nl
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IN SAMENWERKING MET UNIE VAN WATERSCHAPPEN

Een ambitieus klimaat- en energiebeleid,
gericht op de opwek van duurzame energie

D

e waterschappen
zijn niet alleen van
de veilige dijken en
schoon water. “We vinden
ook dat we ons steentje
moeten bijdragen om de
temperatuursverandering
in 2050 te beperken
tot anderhalf tot twee
graden Celsius,” stelt
Dirk-Siert Schoonman
portefeuillehouder energie
in het bestuur van de Unie
van Waterschappen. Daarom
ligt de focus niet alleen
bij veiligheid en schoon
en voldoende water, maar
zetten de waterschappen
zich ook in voor duurzame
energie en een actief
grondstoffenbeleid.

De samenwerkende waterschappen zijn de eerste partij
die klimaatverandering ervaren. Denk aan zeespiegelstijging, piekbuien en perioden
van droogte. De klimaatveranderingen vragen om miljardeninvesteringen. Hoe groter
de temperatuurstijging, des te
zwaarder de opgave is. Nietsdoen is geen optie voor de
waterschappen. Daarvoor is
de begrote schade als gevolg
van wateroverlast en droogte te groot, ruim 70 miljard
euro tot 2050. “Water is een
grondbeginsel voor Nederland.
Daar moeten wij ons land
op inrichten,” stelt Dirk-Siert
Schoonman. “Als het klimaat
sterker verandert, wordt onze
opgave voor het waterbeheer

groter. Vanuit die wetenschap
hebben we als waterschappen gezamenlijk de conclusie
getrokken dat het verstandig
is om mee te helpen aan het
voorkomen van de klimaatverandering.
Klimaatrobuust
Ondanks alle maatregelen
gaat het klimaat veranderen
en de temperatuur stijgen,
constateert Schoonman. “De
essentie achter het Klimaatakkoord is dat iedereen zijn
verantwoordelijkheid moet
pakken. Zo kijken we als waterschappen ook naar onszelf.
Daar waar we een bijdrage
kunnen leveren, doen we dat.
Daarnaast is het noodzakelijk
om Nederland klimaatrobuust
te maken. Zodat we voorbereid zijn op die klimaatverandering.”
Waterschappen lopen voorop
om energieneutraal te worden, door energiebesparing en
vooral met opwek van duurzame energie. “We hebben
gezegd, laten we onze terreinen beschikbaar stellen aan
de BV Nederland, om te kijken
wat daar voor het opwekken
van duurzame energie mogelijk is. Een tweede is dat we
heel veel uit de rioolwaterzuiveringen halen. We proberen
niet alleen water te zuiveren.
Nederland wil circulair worden
en energieneutraal. Dat zijn
opdrachten waar we zelf al
druk mee zijn.” De waterschappen wekken zelf steeds
meer energie op, bijvoor-

beeld door het plaatsen van
zonnepanelen op de eigen
terreinen en het terugwinnen
van biogas, dat kan worden
ingezet ter vervanging van
het Groningse aardgas. Dit
gebeurt bijvoorbeeld in de
Energiefabriek Tilburg, waarbij
het zuiveringsslib wordt omgezet in biogas. “Bijna dertig
procent van al het biogas dat
in Nederland wordt geproduceerd, komt uit ons eigen
rioolwater. We zijn extreem
succesvol in biogas omdat het
een prima verdienmodel voor
ons is. Onze zuiveringen zijn
goedkoper omdat we biogas
kunnen benutten. Daar zit een
gezonde businesscase achter.
Groen gas voor verwarming
van woningen is op dit moment nog wel duurder dan het
goedkope aardgas. Het Rijk
wil dit daarom financieel gaan
stimuleren.”
Aquathermie
Een belangrijke duurzame
energiebron waarbij waterschappen actief meewerken aan de ontwikkeling is
aquathermie. Waterschappen
produceren thermische energie
uit afvalwater (TEA). Samen
met TEO, thermische energie
uit oppervlaktewater, zijn dit

Energie uit
oppervlaktewater
en afvalwater is een
duurzame energiebron
voor woonwijken.

twee warmtebronnen die aan
woonwijken kunnen worden
gekoppeld. Het laatste gebeurt
al bij aardgasvrije wijken in Katwijk en Drimmelen. “Het zorgt
dat de huizen kunnen worden
verwarmd met energie van de
zuivering en sloten en kanalen.
Bij elkaar kan bijna de helft van
de warmte die nodig is met
energie uit oppervlaktewater
en afvalwater worden geleverd.
Om daadwerkelijk te oogsten
moeten we nog fors aan de
slag. Maar het prettige ervan
is dat beide oplossingen geen
ruimtelijke impact hebben. Het
is niet zichtbaar, anders dan
bijvoorbeeld een windmolen
van 250 meter hoog.”
Aanleg warmtenet
De waterschappen hebben
begin 2017 de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 (Grond-, Weg-,
en Waterbouw) ondertekend.
De ambitie is dat duurzaamheid in 2020 een integraal
onderdeel is in alle infrastructurele projecten. Schoonman
benadrukt dat de waterschappen een functionele overheid
zijn. “Commerciële activiteiten
horen daar in principe niet bij.
We heffen belasting voor waterzuivering en waterveiligheid.
Er moet een koppeling zijn met
deze taken. Dat is een afweging die we elke keer opnieuw
maken.”
“Het is zoeken naar het juiste,
natuurlijke moment om duurzame oplossingen in te passen,
vertelt hij. “Het is continue
kijken waar de versnelling kan

plaatsvinden. Een vervangingsinvestering of onderhoud zijn
de momenten waarop Waterschappen kunnen onderzoeken
of je, door processen iets anders in te richten, grondstoffen
kunt terugwinnen of biogas
kunt opwekken. Dat is ook het
moment dat partners elkaar
vinden en vraag en aanbod bij
elkaar komen.” De aanleg van
een nieuwe wijk is bijvoorbeeld
hét moment om een warmtenet aan te leggen. “Dan is het
een kleine stap om warmte bij
ons af te nemen.” Als voorbeeld noemt hij de nieuwe wijk
Zandweerd bij Deventer. “Het is
gelukt om daar een samenwerking op te starten waarbij de
thermische energie uit afvalwater gebruikt gaat worden.”
Integrale opgave
“Wij als waterschappen zijn
ons er steeds meer van bewust
dat we niet alleen een dijk
moeten aanleggen of sloot verleggen, maar integraal moeten
kijken naar de verschillende
opgaven die er in het gebied
zijn. Iedere vierkante meter
in Nederland wordt benut en
naar gekeken. Het gaat erom
dat je nadenkt hoe je meerdere
functies kunt combineren. Als
je met de puzzel bezig bent,
is het dan bijvoorbeeld een
mooie kans om tegelijk op de
plek die je nodig hebt voor
waterberging ook zonnepanelen te plaatsen? We kijken nu
naar slimmere combinaties. In
het verleden hadden we een
stringentere taakopvatting.”

Energieneutraal
De waterschappen
hebben een
ambitieus klimaaten energiebeleid,
gericht op opwek van
duurzame energie
uit biogas, wind en
zon en het verkennen
van potentiële
energiebronnen
zoals aquathermie.
In 2025 willen de
waterschappen geheel
energieneutraal zijn.

Waterschappen winnen energie uit rioolwater, hier op de rioolwaterzuivering in Amersfoort. Foto: Bart van Vliet

advertentie

Klanten enthousiast over slim nieuw Phonak hoortoestel

Schoonenberg zoekt testpersonen.
Een hoortoestel dat met Spotify is verbonden? Waarmee je handsfree kunt bellen? En dat je heel handig kunt
tunen, zodat je ook in de drukte alles perfect hoort? Het is tegenwoordig allemaal mogelijk! Een hoortoestel
zoals de Paradise van Phonak zit vol slimme innovaties die zorgen voor extra luisterplezier. Om mensen dat
zélf te laten ervaren, zoeken wij testpersonen om Phonak Paradise 2 weken gratis uit te proberen.
Gehoorverlies gaat meestal ongemerkt.
Steeds vaker wordt het lastiger gesprekken te volgen en mee te praten. Vooral in
een lawaaiige omgeving. Een bezoek aan
een audicien kan een oplossing bieden.
Vooral met de hoortoestellen van nu hoeft
gehoorverlies vaak geen probleem meer
te zijn.
Phonak Paradise: supermodern
Uit interviews met mensen met
gehoorverlies blijkt telkens dat er
nog steeds veel vooroordelen
zijn over hoortoestellen. Ze
zijn groot, onhandig te bedienen en vooral oncomfortabel.
Phonak Paradise bewijst dat het
tegendeel waar is. Dit supermoderne toestel heeft al heel wat klanten
op andere gedachten gebracht door zijn
grote draagcomfort en geavanceerde
techniek. Het achter-het-oor ontwerp zorgt
voor een ideale pasvorm en comfort. En
met de myPhonak-app kun je het toestel
heel eenvoudig tunen, zodat je in elke situatie gesprekken optimaal kunt verstaan.
Phonak Paradise is bovendien voorzien van
bluetooth, zodat je Spotify kunt streamen.
Of direct verbinding kunt maken met je
smartphone.
Verkeersgeluiden
Zeker in het verkeer is het noodzakelijk om
goed te kunnen bepalen waar geluid vandaan komt. Geluiden als een fietsbel of sirene
moeten immers niet alleen worden waargenomen, het is net zo belangrijk om vast te
kunnen stellen uit welke richting ze komen.
Feestjes en partijen
Mensen zijn sociale wezens die het liefst samen genieten. De kwaliteit van leven wordt
dan ook direct bepaald door de mate waarin
men straks weer mee kan praten én luisteren
op bijvoorbeeld feestjes en partijen.

Werksituatie
In de werksituatie hebben we veel met
achtergrondgeluid te maken, zowel op
kantoor als bij het thuiswerken. Terwijl het
er juist dan op aankomt dat we alle details
goed kunnen verstaan.
Natuur
Niets is zo ontspannend als de natuur. Niet
voor niets worden het gezang van vogels
en het ruisen van de bomen gerekend tot
de mooiste en meest rustgevende geluiden
die er bestaan.

Verzijlbergen benadrukt:
“het is voor ons van groot
belang dat we leren van
de ervaringen van alle
deelnemers. We sluiten
daarom de praktijktest
af met een uitgebreid
interview.”

Productspecialist
Jacques Verzijlbergen
van Schoonenberg

Belangstelling?
Meld je t/m 9 april 2021 aan op 0800-0515
(gratis) of via schoonenberg.nl/testpersonen.
Deelname is helemaal gratis en zonder
verplichtingen!

Meld je
nu aan!

Gratis en vrijblijvend
0800-0515 (gratis) of
via schoonenberg.nl/
testpersonen

Cultuur
Maak verbinding met de audiotour in musea,
stream geluiden van een live concert of
cabaretvoorstelling direct naar je hoortoestellen. Zo levert dit toestel een grote
bijdrage aan de geluidsbeleving.
De praktijktest levert het bewijs
“De deelnemers aan onze praktijktest
krijgen de mogelijkheid om de nieuwste
hoortechniek van Phonak Paradise twee
weken geheel vrijblijvend uit te proberen. Thuis, onderweg, op werk of in de
vrije natuur, je kunt alle tijd nemen om
van de vele functionaliteiten te genieten,” vertelt productspecialist Jacques
Verzijlbergen van Schoonenberg enthousiast. “Voor deze praktijktest zoeken we
nu mensen met of zonder hoortoestel.
Iedereen met gehoorverlies kan meedoen.”

“Ik wist niet dat een hoortoestel mij
zoveel comfort en plezier kon bieden.
Ik kan nu mijn favoriete muziek op
mijn hoortoestel luisteren en ook direct
bellen. Te gek toch? Mijn advies: Doe
mee met de test en ervaar het zelf!”

