C O L U M N S
During this summer we have been quite busy. Not only have
we been granted an European tender from the University of
Wageningen, but we have also been writing several articles for
Vastgoedmarkt magazine.
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Frank Van min,
Director of Wolf Huisvestingsgroep.

Wolf Huisvestigingsgroep gets
granted a European tender
•
Wolf Huisvestigingsgroep wint
Europese aanbesteding
•

De afgelopen zomer hebben we niet stilgezeten. Zo hebben we
een Europese aanbesteding van de Universiteit Wageningen
gewonnen, en hebben we ook weer enkele columns geschreven
voor het vakblad Vastgoedmarkt.
Frank van Min,
Directeur Wolf huisvestingsgroep
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Hysterical corona policy of the
Dutch government concerning the
rental residental market
•
Hysterisch coronabeleid van de
overheid op de huurwoningmarkt
•

03

Corona has had a temporary effect
on student housing
•
Corona had tijdelijk effect op
studentenhuisvesting
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August 25th 2021

Wolf Huisvestingsgroep gets granted
a European tender
Wageningen University & Research is the owner of 343 container
houses and 61 shared rooms in Wageningen. These houses will either
be moved, or taken down over the next three years. During this period
Wolf Huisvestingsgroep will manage the rental procedures and property management of these houses.
The specialist in renting and management of property portfolio’s was granted this assignment on the basis of a
European Tender. The project fits in
seamlessly with the experience of Wolf
Huisvestingsgroep, according to director
Frank van Min. “ Since the foundation
of our business we have had a lot of
experience in short term rental projects.
We operate throughout the whole of
the Netherlands, and currently supply housing to around three thousand
tenants. Alongside this project, we also
manage a complex in Amsterdam with a
large number of container houses. All of
our experience in these area’s is useful

to us in this exact project, and we can put
this to great use. “
Wolf HVG will acquire the portfolio in a
rented out state. Also in taking over rented
out portfolios, Wolf HVG has plenty of experience, states Van Min. “ Right from the
get go we are aiming at arranging some
smart and streamlined processes, like the
mutation process, the management of
debtors and the maintenance process. To
aid us in this we are designing a dedicated
website, and are setting up telephone line
operating 24/7.” Regional manager Floris
Maasdam of Wolf HVG adds to this: “ With
this we hope to create a good foundation

for a lot of living enjoyment for the tenants,
and build up a good relationship with
them. “
In tenants living there in three years time,
will find housing elsewhere. The University
is still undecided about the plans concerning the general area where the houses are
currently situated.

Wolf Huisvestingsgroep wint Europese aanbesteding
Wageningen University & Research is eigenaar van 343 zelfstandige containerwoningen en 61 onzelfstandige
kamers in Wageningen. Deze zullen over drie jaar worden gesloopt of verplaatst. Wolf Huisvestingsgroep zal
gedurende die periode zorgdragen voor de verhuur en het property management.
De specialist in verhuur en beheer
van woningportefeuilles kreeg deze
opdracht onlangs gegund op basis van
een Europese aanbesteding. Het project
sluit uitstekend aan op de ervaring van
Wolf Huisvestingsgroep, aldus directeur
Frank van Min. “Sinds de oprichting
van onze onderneming hebben we veel
aan tijdelijke verhuur gedaan. We zijn
werkzaam in heel Nederland, en huisvesten op dit moment zo’n tweeduizend
studenten. Daarnaast beheren we al
een ander complex in Amsterdam met
een groot aantal containerwoningen.
Al deze ervaring komt prima van pas bij
dit project.”
Wolf HVG zal de portefeuille in verhuurde staat overnemen. Ook in het
overnemen van verhuurde portefeuilles

heeft Wolf HVG ruime ervaring, geeft Van
Min aan. “We zetten direct in op het slim
inrichten van diverse processen, zoals
het mutatieproces, het debiteurenbeheerproces en het onderhoudsproces. Ter
ondersteuning daarvan ontwerpen we een
website en richten we 24/7 belverkeer in.”
Regiomanager Floris Maasdam van Wolf
HVG vult aan: “We hopen daarmee de
basis te leggen voor veel woonplezier en
een goede band met de huurders.”
De studenten die er over drie jaar wonen
zullen elders onderdak vinden. De universiteit weet nog niet wat daarna met het
terrein gaat gebeuren.

September 8th 2021

Hysterical corona policy of the Dutch government
concerning the rental residential market
In order to combat the economic drawbacks of the lockdown, the
government heavily supported the economy. The most known
regulation amongst many is the temporary Noodmaatregel
Overbrugging voor Werkgelegenheid (the NOW regulation). According
to recent news, the government has achieved its short term goals due
to these regulations: A wave of bankruptcy amongst businesses has
been prevented, mainly allowing employees to have kept their jobs and
salaries.
The crossover for this to the rental
property market meant that tenants, with
some exceptions, have been able to
keep paying their rents at the same rate.
This was exactly as the (very costly)
NOW regulation was intended.
However, in a very hysterical manner,
the government also put other measures
in place during this lockdown;
• In some cases, tenants had the
ability to temporarily extend their
temporary contracts;
• Due to the Wet Tijdelijke
Huurkorting (translation: law of
temporary rent discounts) tenants,

who are in financial trouble, qualify for
discounts on their rent;
• The yearly increase in rent has been
restricted; in the social sector the
rents have been frozen, in the public
sector these have been reduced to an
increase of a maximum of 1% above
the inflation.
Allegedly these measures have been
put in place to help the tenants.
However, the tenants have also already
been compensated effectively by the
before mentioned NOW regulations. In
addition to these measures, the social
corporations themselves also already
have a very successful and proven policy
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in place to prevent evictions as a result
of not meeting payments by tenants.
Most of the institutional investors and
private owners also realise that lenience
here is in their own best interest. The
never ending involvement of the national
government and politics on the housing
market is unnecessary, and this creates
very complex and false expectations on
the tenants side.
Against better judgement, I would hope
that the political parties realise their voters
would be much better off if they would just
stick to the main issues at hand, and not
try to dictate every last detail in the rental
residential market.

Hysterisch coronabeleid van de overheid op de huurwoningmarkt
Om de economische klappen van de lockdown op te vangen heeft de overheid de economie zeer
agressief ondersteund. De bekendste regeling is wellicht de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkgelegenheid (de NOW regeling). Volgens recente berichtgeving zijn de korte termijndoelstellingen van
de overheid hiermee bereikt: een faillissementsgolf is uitgebleven waardoor werknemers hun baan en loon
grotendeels hebben behouden.
Het bruggetje naar de huurwoningmarkt
is dat hiermee huurders, uiteraard
enkele uitzonderingen daargelaten, in
gelijke mate in staat zijn geweest de
huur op te hoesten. Precies zoals de
bedoeling was van de (zeer kostbare)
NOW regeling.
Op hysterische wijze werden
tijdens de lockdown echter allerlei
aanvullende maatregelen, regeltjes en
uitzonderingen opgelegd;
• Huurders konden in sommige
gevallen hun tijdelijke huurcontracten
tijdelijk verlengen;

• Door de Wet Tijdelijke Huurkorting
komen huurders die in financiële
problemen zijn gekomen in aanmerking
voor een korting;
• De jaarlijkse huurverhoging werd aan
banden gelegd; in de sociale sector is
de huur bevroren, en in de ‘vrije’ sector
beperkt tot 1% boven inflatie.
Allemaal zogenaamd om de huurder
tegemoet te komen. Maar die
zelfde huurder was al op effectieve
wijze tegemoet gekomen door de
NOW regeling. Bovendien voeren
Woningcorporaties al actief en succesvol
beleid om huuruitzettingen als gevolg van

betalingsachterstanden te voorkomen.
Ook de meeste institutionele en
particuliere verhuurders zien in dat
barmhartigheid ook in hun eigen belang
is. De onophoudende bemoeizucht van
de landelijke politiek op de huurmarkt is
overbodig, leidt tot complexiteit en creëert
valse verwachtingen bij huurders.
Tegen beter in hoop ik dat de politieke
partijen in zouden zien dat ze hun kiezers
beter van dienst zouden zijn als ze zich
zouden beperken tot hoofdzaken.
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July 7th 2021

Corona has had a temporary effect on
student housing
The Corona pandemic has caused students to terminate their contracts
more often then before corona. With the online classes replacing the
physical one’s, students opted to live with their parents instead of living
on their own more often. Wolf Huisvestingsgroep has concluded this
through their own research.
The company saw that there was a
rise of students that were moving
during the pandemic. Due to this,
Wolf Huisvestingsgroep decided to do
research amongst its former tenants.
Some students were also asked during
interviews to motivate their choice
for moving. The research was held
under students, living in self contained
apartments with shared public spaces,
in cities throughout the whole of the
Netherlands.
Home sweet Home
Cost efficiency appeared to be the
most important reason for the students.
The fact that their classes were taught
online, had as expected also quite a
big impact. A lot of students preferred

to move back to their parents in order to
save money and follow their classes from
there.
It came as a surprise that many students
also indicated they had moved in students
houses in order to live with a (smaller)
group of friends. Another noticeable
outcome was that the fear of catching
covid whilst living in bigger complexes,
had no impact on the decisions to move
out. Also the fact that people were not
allowed to come together as groups in the
common area’s had not been given as a
reason.

temporary: ‘The amount of students that
apply for universities is increasing each
year, including this year.‘
‘Now that students can once again
receive their education in person, they
can also return to their normal social lives.
This will in turn also create an increase to
the demand of ( self contained ) student
housing. We are already seeing the
effects of this in the amount of students
that are renting with us, and the current
study year has barely even started. ‘

Temporary Effects
Frank van Min, director of Wolf
Huisvestingsgroep, says these effects are

Corona had tijdelijk effect op studentenhuisvesting
De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat studenten vaker hun huurcontract hebben opgezegd dan voor
corona. Met het wegvallen van fysieke colleges bleek het ouderlijk huis een geliefd onderkomen ten koste van
de studentenkamer. Dat concludeert Wolf Huisvestingsgroep op basis van eigen onderzoek.
De studentenverhuurder zag de

grote rol. Veel studenten kozen ervoor om

Tijdelijk effect

mutatiegraad in coronatijd oplopen.

geld te besparen door terug te keren naar

Frank van Min, directeur bij Wolf

Hierop besloot het bedrijf een enquête

hun ouderlijk huis en daar online colleges

Huisvestingsgroep spreekt van een

te houden onder oud-huurders.

te volgen.

tijdelijk effect: ‘Het aantal studenten
dat zich inschrijft voor universiteiten en

Ook werd een aantal studenten in
interviews naar hun beweegredenen

Opvallend is dat relatief veel studenten

hogescholen blijft toenemen. Ook dit jaar

gevraagd. Het ging hier om studenten

naar studentenhuizen zijn verhuisd om zo

weer.’

in zelfstandige studentenkamers met

met een (kleine) groep vrienden samen

gemeenschappelijke ruimtes in steden

te wonen. Wat ook opvalt is dat angst om

‘Nu studenten weer fysiek onderwijs

door heel Nederland.

in de complexen besmet te raken met

zullen krijgen en een normaal sociaal

corona geen rol lijkt te hebben gespeeld

leven kunnen opbouwen, neemt de vraag

Thuisthuis

om de huur op te zeggen. Ook het niet

naar (zelfstandige) studentenwoningen

Kostenbesparing bleek voor de meeste

meer bij elkaar kunnen komen in de

verder toe. Dat zien wij ook al terug in het

studenten de belangrijkste drijfveer. Het

gemeenschappelijke ruimtes heeft een

aantal studenten dat nu al een woning

feit dat colleges niet meer fysiek werden

beperkte rol gespeeld.

huurt terwijl het komend studiejaar nog

gegeven, speelde zoals verwacht een

moet beginnen.’
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