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Vanaf haar oprichting in 1974 komt Vereniging Eigen Huis op voor 
huizenbezitters. Dat heeft het nodige veranderd op en rond de wo-
ningmarkt, waardoor huiseigenaren sterker staan. In vogelvlucht 
een aantal hoogtepunten. Zie ook veh.nu/750duizend

Hans Andre de la Porte, 
woordvoerder

‘De media weten 
ons wel te vinden. 
Want wĳ  doen ge-
regeld onderzoek 
onder onze leden, 
bĳ voorbeeld naar de 
hoogte van de ozb, 
verduurzaming van de woning, dienst-
verlening van makelaars en hun ideeën 
over participatie bĳ  bouwprojecten in 
hun omgeving. Zodoende weten wĳ  
heel goed wat er speelt, en kunnen we 
een klankbord zĳ n voor journalisten.’ 

Cindy van de Velde, 
algemeen directeur

‘Huiseigenaren 
staan er op de wo-
ningmarkt meestal 
alleen voor. Maar 
als partĳ en zoals 
makelaars, ban-
ken, bouwers, of 
gemeenten, de belangen van huiseige-
naren uit het oog verliezen, krĳ gen ze 
met ons te maken. Als je zoveel leden 
vertegenwoordigt, zit je aan tafel met 
een missie, en dat voelen zulke partĳ en 
haarfĳ n aan.’

Hein Kruider, 
manager ledenservice

‘Of het nu gaat om 
een wetswĳ ziging, 
een subsidiemaat-
regel of een herfst-
storm, of om hypo-
theken, keuringen 
en energieleveran-
ciers; als huiseigenaren er hinder van 
ondervinden of vragen over hebben, 
merken wĳ  dat als eerste aan de tele-
foon en via e-mail en social media. Bĳ  
ons begint de belangenbehartiging.’

1980
Wereldwĳ de  
recessie na  
oliecrisis

Hypotheekrente 
stĳ gt tot  
13 procent.

1976
Introductie model 
koop-/aannemings-
overeenkomst.

1983
Mede dankzĳ  
vereniging einde 
dubbele courtage 
in makelaardĳ . 

Gevolgd door verbod 
op tweezĳ dige 
bemiddeling

1992
NVM gaat werken met 
model koopovereenkomst, 
opgesteld samen met 
Vereniging Eigen Huis en 
Consumentenbond.

1974
Oprichting  Vereniging 
Eigen Huis (VEH)

Introductie keuringen bĳ  
aankoop en nieuwbouw.

750.000 LEDEN!

1988
 Onder druk ver-
eniging komen ook 
grote banken met 
spaarhypotheek.

1994
400.000

leden

1982
100.000
leden

1975
5.000 
leden

1988
200.000

leden

2008
Piek kredietcrisis. 
Huizenmarkt stag-
neert. Huizenprĳ zen 
dalen voor het eerst 
sinds 1990.

2003
Notaristarieven wor-
den vrĳ gegeven, na 
lang aandringen VEH. 
Huizenkopers krĳ gen 
wettelĳ k drie dagen 
bedenktĳ d.
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Nico Stolwĳ k, 
manager belangen-
behartiging

‘Om uw belangen 
te behartigen 
moeten we weten 
wat er leeft onder 
leden. Bĳ voorbeeld 
via onze ledenser-
vice, waar jaarlĳ ks 
300 duizend telefoontjes binnenkomen. 
Meestal is vervolgonderzoek nodig. En 
praten we met leden om achter de aard 
en omvang van problemen te komen. 
Een grote achterban kan helpen oplos-
singen af te dwingen.’

Ans Snĳ der, 
afdelingsmanager 
allianties

‘Onze Eigen Huis 
Schilderservice en 
onze collectieve
inkoopacties – ener-
gie, zonnepanelen, 
binnenkort wellicht 
warmtepompen – 
zĳ n zo succesvol door het grote aantal 
leden dat meedoet. De energiemarkt is 
echt veranderd door ons, of beter ge-
zegd: dat hebben de leden gedaan.’

Ronald Tiemessen, 
directeur Eigen Huis 
Hypotheekadvies 

Omdat heel veel 
leden ons vragen 
om onafhankelĳ k 
hypotheekadvies, 
weten we wat er 
speelt in de markt 
en zien we hoe 
geldverstrekkers zich gedragen. Hier-
door krĳ gen we misstanden inzichtelĳ k 
en kan onze afdeling Belangenbeharti-
ging die aan de kaak stellen.’

2012
Verheviging strĳ d tegen over-
winsten banken met introductie 
Eigen Huis Rentebarometer. 
Presentatie hervormingsplan 
woningmarkt Wonen 4.0. Gestan-
daardiseerd Energielabel tegen 
lage kosten.

2013
Provisieverbod. Adviseurs 
en bemiddelaars krĳ gen 
geen beloning meer van 
de banken en verzeke-
raars wiens producten zĳ  
verkopen. 2014

VEH, Randstad en Obvion 
testen (intussen breed 
geaccepteerde) ‘perspec-
tiefverklaring’, waarmee 
uitzendkrachten een 
hypotheek kunnen krĳ gen. 

2015
Rentemiddeling afge-
dwongen. Zoveel mogelĳ k 
geldverstrekkers moeten de 
kans bieden de boeterente 
uit te smeren over nieuwe 
rentevaste periode.

1994
400.000

leden

2001
600.000

leden

2018
750.000

leden2013
700.000

leden

2009
Crisismaatregelen. Verhoging 
NHG-grens naar 350.000 euro. 
VEH dringt succesvol aan op 
ruimere mogelĳ kheden voor 
restschuldfi nanciering en 
tĳ delĳ ke verhuur.

2017
Recordaantal verkopen 
woningmarkt. Grootste 
prĳ sstĳ ging woningen in 
16 jaar.

2018
Bouwkundig 
voorbehoud voort-
aan standaard in 
koopcontract.
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