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Politiek • DeA2landtunnel bij
Utrecht mag eindelijk open. Burgemeester en Wethouders hebben
dat gisteren beslist.

5

Interview· Martin Voorma
krijgt gemakkelijk de lachers
op zijn hand. Vertelt smakelijk
over zijn nieuwe vondsten.
Maar een goed idee is niet
genoeg om een vernieuwing
tot een succes te maken.
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Economie • Een
stevig cao-conflict
dreigt over de door
werkgevers zo vurig
gewenste flexibilisering van de arbeidstijden.

10 Techniek •

De dijk langs
het Eemskanaal bij
Woltersum wordt over
een lengte van 600
meter verstevigd met
een l,S meter dikke
kleilaag.
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Bouwbotst
metbanken
over U-woord
Afschaffen aftrek
leidt tot stagnatie
Marc Doodeman

Zoetermeer - Banken moeten

hun financieringsproblemen
zelf oplossen, in plaats van
ze af te wentelen op de
woningmarkt. Dat vindt
Bouwend Nederland.
Volgens Bouwend Nederland pleitten de Nederlandse banken ten onrechte van het aanpassen van de hypotheekrenteaftrek. De branchevereniging reageert daarmee op uitlatingen van Boele Staal, voorzittervan
de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), die maandag opriep de
woningmarkt "zonder taboes" te hervormen. De banken hebben baat bij
aanpassing van de renteaftrek
het aflossen van hypetheken te versnellen.
Banken moeten hun "funding-problemen" zelf oplossen, vindt Joep
Rats, directeur economische zaken
van Bouwend Nederland. "Door bijvoorbeeld bonussen op versneld aflossen op spaarhypotheken en beleggingshypotheken te zetten. Maar dat
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betekent wel dat de banken in eigen
vlees moeten snijden." Volgens Rats
kun je op die manier het uitstaande
hypotheekbedrag met een derde verminderen.
Het beperken van de hypotheekrenteaftrek wordt volgens Rats ten onrechte als oplossing voor veel problemen gezien. "Het is een medicijn met
vele bijwerkingen, waarvan wij ons
afvragen of het werkt", zegt Rats. Volgens hem doet de renteaftrek geen
kwaad. "Het verstoort de markt niet."

Onder water
Aanpassing van de aftrek leidt onder
andere tot stagnatie op de woningmarkt, doordat de prijzen gaan dalen, waarschuwt de directeur. "Grote
groepen, vooral jonge gezinnen.zullen daardoor onder water komen te
staan", aldus Rats. Ook zal de bouw-'
productiestagneren en de beweging
op de woningmarkt verder vertragen. Bouwbedrljven zullen niet meer
toekomen aan het verduurzamen
van de voorraad.
Rats juicht het toe dat minister Spies
(binnenlandse zaken) gisteren liet
doorschemeren dat de tijdelijke verlaging van de overdrachtbelasting
mogelijk wordt verlengd. "Dat zou
een hele goede maatregel zijn. "
> PAGINA 6: ANALYSE

Zonweringsbranche maakt stap naar installatietechniek
Van onze redactie techniek
Nieuwegein - Dezonweringsbranche
maakt zich op voor een kleine revolutie.
Onder het motto 'Van raamdecoratie
naar installatie' wil de sector de
automatisch bedienbare zonwering
opwaarderen tot een wezenlijk
gebouwonderdeel, dat een aanzienlijke
energiebesparing oplevert.
Toepassing van een dergelijk systeem
moet daarom al in het ontwerp worden meegenomen, vindt Romazo, de
vereniging van bedrijven in de zonweringbranche. Tijdens een bijeenkomst introduceert Romazo vandaag
de kwaliteitskeurmerken HR Zonwering en HR+Zonwering voor automatische zonweringssystemen. Deelname aan het keurmerk staat open voor
alle bedrijven in de sector.
Een belangrijke doelstelling van het
keurmerk is dat de zonwering binnen afzienbare tijd medebepalend

wordt voor het energielabel van een
gebouw. Dat was niet mogelijk, omdat er nog onvoldoende eisen bestonden waaraan functionele zonwering
kon worden getoetst.
TNO-onderzoek wijst uit dat automatisch geregelde buitenzonwering in
kantoorgebouwen een energiebesparing oplevert van 12 tot 23 procent ten

opzichte van handbediende systemen. Voor scholen is dat 7 tot 25 procent. In appartementen kan de besparing 5 tot 14 procent bedragen.
De eerste twee certificaten worden
vandaag uitgereikt aan de bedrijven
Sunmaster en PBS.
> PAGINA 10: 'ZONWERING
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PROCENT SCHELEN IN EPC GEBOUW'
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