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‘ MAKELAAR 
MOET CONSTANT 
ALERT ZIJN’

Ondermijning is overal en vastgoed is een onmisbare schakel in criminele 
businessmodellen. Hoe voorkomen makelaars dat ze ongewild betrokken 
raken bij duistere transacties? Waar moeten ze op letten? En wat moeten 
ze doen als er iets niet in de haak is? 

Hennepkwekerijen, illegale onderhuur, mensen-
handel, geld witwassen, drugslaboratoria: het 
komt allang niet meer alleen voor in de grote ste-
den en in grensstreken, maar in heel Nederland. 
Het speelt zich ook niet enkel af in het verborgene: 
ook de ‘bovenwereld’ neemt, bewust of onbewust, 
deel aan deze activiteiten. “Criminele organisaties 
hebben middelen, mensen, logistiek én vastgoed 
nodig”, zegt Joeri Vig van het Centrum voor Crimi-
naliteitspreventie. Als leverancier van een van die 
vier zaken wordt de makelaardij dan ook als een 
gevoelige sector gezien, net als notarissen, banken 
en verzekeraars.
Ondermijning, de vermenging van onder- en bo-
venwereld, is een hoge prioriteit van politiek en 
bestuur, zowel op landelijk als op regionaal en lo-
kaal niveau. “De aanpak van ondermijning is geen 
exclusieve taak van overheid, politie en justitie. De 
medewerking van bedrijven en burgers is essenti-
eel. Zij zijn de ‘ogen en oren’ in de maatschappij”, 

ONDERMIJNING IN DE VASTGOEDWERELD  

zegt John Meijerink, relatiemanager vastgoed bij 
de politie Oost-Nederland. Makelaars in de huur- 
en koopsector horen en zien veel, merkt hij tijdens 
de voorlichtingsbijeenkomsten waar hij spreekt 
over ondermijning in het vastgoed. “Negen van de 
tien makelaars hebben weleens iets ongebruike-
lijks meegemaakt.” 

POORTWACHTERSFUNCTIE 

“Door hun sleutelpositie bij verkoop, koop en huur 
en verhuur van onroerend goed moeten makelaars 
constant alert zijn”, beaamt Kees Vlaanderen, be-
leidsadviseur integriteitszaken van de NVM. Wat 
zijn nou alarmerende signalen? “Het zit soms in 
kleine dingen. Mensen die een pand kopen of hu-
ren zonder het gezien te hebben. Mensen die ei-
genlijk helemaal niet geïnteresseerd zijn in het 
pand en de bezichtiging afraffelen. Of expres een 
bezichtiging plannen op een tijdstip dat de make-
laar normaal gesproken naar huis wil, zodat het 
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allemaal snel kan. Onduidelijke adviseurs die mee-
komen. Wordt de potentiële koper of huurder mis-
schien gedwongen door lieden die daadwerkelijk 
aan de touwtjes trekken? Een kandidaathuurder 
die al een huis heeft. Mensen die niet onderhande-
len over de huur- of koopprijs, maar meteen het 
gevraagde bedrag bieden. En zo kan ik nog wel 
even doorgaan.”
De oplossing is: weet met wie je zaken doet. Screen 
potentiële huurders (zie kader) en verdiep je ook in 
kopers en verkopers. Zo bepaalt de Wet ter voorko-
ming van witwassen en financieren van terrorisme 
(Wwft) dat makelaars bij de aan- en verkoop van 
onroerend goed geen diensten mogen verlenen 
aan anonieme klanten. Concreet houdt dit in dat zij 
hen vóór het aangaan van de opdracht moeten 
identificeren aan de hand van het originele identi-
teitsbewijs. Meijerink: “Makelaars hebben op 
grond van de Wwft een poortwachtersfunctie, ten 
aanzien van de verkoper én de koper. Dat betekent 
dat een makelaar die optreedt voor de verkoper, 
ook de koper moet kennen. Op dat gebied valt nog 

veel winst te behalen. ‘Als ik aan potentiële kopers 
vraag waar hun geld vandaan komt, jaag ik hen 
weg’, hoor ik bijvoorbeeld weleens van makelaars. 
Er is dus een cultuurverandering nodig.” 

MELDPLICHT 

Makelaars die te maken hebben met huur- of koop-
kwesties waar een luchtje aan zit, kunnen deze 
melden bij de politie: bij Meld Misdaad Anoniem, 
de wijkagent of de contactpersoon vastgoed van de 
regionale politie. ‘Ongebruikelijke’ transacties bij 
de aan- en verkoop van onroerend goed móeten zij 
op grond van de Wwft melden bij de Financial Intel-
ligence Unit Nederland (FIU), een overheidsdienst. 
Zo geldt een meldplicht als een klant meer dan  
! 10.000 cash wil betalen. Alertheid is ook geboden 
als een woning na korte tijd voor aanzienlijk meer 
geld of juist onder de marktwaarde wordt doorver-
kocht. Of bij internationale, ondoorzichtige be-
drijfsstructuren en bij de (ver)koop van grote lood-
sen die geschikt zijn voor de productie van hennep 
en synthetische drugs. Ongebruikelijke huurtrans-
acties vallen niet onder de meldplicht van de Wwft. 
Een uitzondering gaat per 2020 gelden voor huur-
zaken van ! 10.000 of meer per maand. 
Vlaanderen heeft de indruk dat de makelaardij zich 
meer dan een aantal jaar geleden ‘sterk bewust’ is 
van de risico’s. “Dat komt onder andere door de 
toegenomen informatieverstrekking vanuit de 
brancheorganisaties.” De mate van bewustzijn 
loopt uiteen, constateert Meijerink. “De criminali-
teit is dynamisch: voortdurend nieuwe activiteiten, 
nieuwe constructies, ook grensoverschrijdend. Dat 
is niet voor iedereen bij te benen. Als politie moe-
ten we ook de hand in eigen boezem steken: het is 
onze taak om de beroepsgroepen in de vastgoed-
sector goed voor te lichten, met zo concreet moge-
lijke voorbeelden.” 

VOORLICHTINGSBROCHURE

De politie Oost-Nederland heeft daarom, met input 
van de NVM, een voorlichtingsbrochure gemaakt 
voor alle partijen die betrokken zijn bij de verhuur 
van (bedrijfs)panden, waaronder verhuurmake-
laars. “Deze brochure overhandigen we fysiek aan 
deze makelaars, omdat we geloven in een persoon-
lijke benadering. Op termijn is het de bedoeling om 
deze brochure door heel Nederland te versprei-
den.”
Feit is wel dat lang niet alle makelaars iets doen 
met de signalen die ze krijgen. Meijerink: “De FIU 
ontvangt minder meldingen uit de makelaardij dan 
logisch zou zijn. Deels komt dit door onwetend-
heid: sommige makelaars denken dat ‘ongebruike-
lijk’ hetzelfde is als ‘verdacht’, maar iets hoeft niet 
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Meer weten? Ga snel naar www.sdu.nl/huurrecht-plus

Dé oplossing voor iedereen die 
met huurrecht te maken heeft:

> Werk e!ciënter doordat alle huurrechtelijke 

informatie op één plek staat

> Los vraagstukken sneller op met 

overzichtelijke beslisbomen

> Zie niets over het hoofd dankzij gebundelde 

informatie per onderwerp
> Bespaar veel tijd door gebruik te maken van 

modeldocumenten

Alles over huurrecht 
onder één dak

Sluit je aan bij het Makelaarsland Agent Netwerk. Ga naar:

makelaarsland.nl/ikwordagent

Makelaarsland is onderdeel van ING

Al 20 makelaars 
(RMT/KRMT) 
gingen jou voor

Word jij 
onze 21e 
Agent?
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TIPS VOOR VERHUURMAKELAARS  
In de intakefase:
•  Vorm een goed beeld van de betrouwbaarheid en solvabiliteit van de kandidaat-

huurder. Check hem of haar bijvoorbeeld op sociale media.
•  Zorg dat u het originele identiteitsbewijs te zien krijgt.
•  Check of het BSN-nummer op alle documenten overeenstemt.
•  Vraag naar een werkgeversverklaring en salarisspecificaties. Vormen functie, 

leeftijd en salaris een logische combinatie? Check de website van de werkgever.
•  Accepteer geen contante huurpenningen: zorg dat de betaling per bank plaats-

vindt en alleen via de bankrekening van de hoofdhuurder.
In de contractfase:
•  Neem verboden op in de huurovereenkomst, zoals het verbod op onderhuur en  

het ontplooien van criminele activiteiten. 
•  Neem op dat het niet-voldoen aan die voorwaarden de verhuurder het recht geeft 

om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden. 
•  Neem op dat de verhuurder het pand periodiek komt controleren. 
•  Zorg dat het energiecontract op naam wordt gesteld van de huurder en vraag een 

kopie van dit contract.
In de beheerfase:
•  Controleer het pand niet alleen na afloop van de huurovereenkomst, maar ook 

tussentijds.
•  Kijk niet alleen of het pand er netjes uitziet, maar wees alert op signalen van 

criminaliteit: zijn er mensen op vreemde tijdstippen actief, zijn er nieuwe sloten 
op de deuren gezet? Is er sprake van condensvorming, stankoverlast, extra ont-
luchtingspijpen? Check ook de kliko en de brievenbus.
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Deels komt het ook voort uit angst – ‘ik wil er niks 
mee te maken hebben’. Begrijpelijk, máár: melden 
is verplicht op grond van de Wwft. De Belasting-
dienst controleert steekproefsgewijs of makelaars 
deze plicht naleven. Dit niet doen, kan een econo-
misch delict en een boete opleveren.”  

ANONIEM  

Bij de politie kan een melding anoniem plaatsvin-
den, terwijl bij de FIU de naam van de melder altijd 
in het strafdossier komt. Niet iedereen vindt dit 
prettig, aldus Vlaanderen. “In tegenstelling tot 
grote banken en verzekeraars zijn meldingen van 
mkb’ers in de makelaardij en het notariaat herleid-
baar naar personen. Daarom hebben wij er bij de 
minister van Veiligheid en Justitie voor gepleit om 
het mogelijk te maken dat in het strafdossier de 
naam van de melder achterwege blijft. Tot nu toe 
met weinig resultaat: de minister stelt zich op het 
standpunt dat de beginselen van het strafrecht 
naamsvermelding vereisen.”

Toch benadrukken beiden dat er geen excuses zijn 
om niet te melden. Vlaanderen. “Wij hebben een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je wilt 
toch het werk van criminele organisaties niet facili-
teren?” Meijerink: “Het gaat erom dat makelaars 
op hun onderbuikgevoel vertrouwen. En contact 
zoeken met de FIU en/ of de politie als ze menen dat 
er ergens iets niet in de haak is. De opdracht terug-
geven is natuurlijk ook altijd een optie. Stel dat een 
hennepplantage in brand vliegt en er doden en ge-
wonden vallen – het zal maar het pand zijn dat via 
jou verkocht of verhuurd is. De makelaardij heeft 
echt de mogelijkheid om een spaak in het wiel van 
criminele opdrachtgevers te steken. Dat is belang-
rijk. Want wat je aan de voorkant kunt voorkomen, 
hoef je aan de achterkant niet te bestrijden.”
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