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Inleiding 
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Achtergrond & doelstellingen 

De situatie van starters op de koopwoning 
markt is actueel:  door zogenaamde 
oververhitting is het lastig –steeds lastiger-
voor starters een betaalbare, prettige 
koopwoning te vinden. Daar komt bij dat  
door de daling van de loan-to-value (LTV) 
starters steeds meer eigen middelen moeten 
meenemen voor de aankoop. 

Vereniging Eigen Huis (VEH) komt ook op voor 
de belangen van deze startersgroep. Om zich 
een goed beeld te kunnen vormen van kansen 
en belemmeringen van de starter, en dan met 
name op het aspect van de noodzaak van 
eigen middelen, wil ze graag in gesprek met 
starters. Deze gesprekken zullen ook dienen 
als input voor de ronde tafelgesprekken die in 
de Tweede Kamer zullen worden gevoerd 
over dit onderwerp later deze maand (13 
september 2017). 
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De doelstellingen van dit kwalitatief 
onderzoek zijn:

• De wereld van de starter op de 
woningmarkt in kaart brengen, met 
focus op de financiële situatie: wat 
beweegt starters,  wat motiveert hen, 
wat houdt hen tegen? 

• Verkennen in hoeverre de starter zich 
bewust is van de eigen middelen die 
moeten worden ingezet voor de 
aankoop van een huis: sinds wanneer 
bewust, verkrijgen eigen middelen, rol 
van ouders?

• Eerste verkenning van mogelijke 
oplossingsrichtingen om het kopen van 
een woning voor starters dichterbij te 
brengen. 



• 6 groepsgesprekken van 2 uur.
• Gemiddelde groepsgrootte 3 (in 

totaal n=17).
• 31 augustus en 5 september  

2017.
• Regio Amersfoort en Den Bosch. 

Opzet en selectie 

• (Mede) verantwoordelijk voor, en regelaar 
op het vlak van, financiële zaken.

• Spreiding:
o Leeftijd 20-35 jaar.
o Geslacht.
o Opleidingsniveau MBO-HBO-WO.
o Woningtype, woonduur.

Allen starters:
• Twee groepsgesprekken (n=5) met mensen 

die recent eerste koophuis hebben gekocht.
• Vier groepsgesprekken (n=12) met mensen 

die, in meer of mindere mate concreet, op 
zoek zijn naar een eerste koophuis. 
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Bij het lezen van dit rapport 
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• Kwalitatief marktonderzoek is verkennend 
van aard.

• Wanneer er verschillen zijn gevonden 
binnen de totale doelgroep (zoals zoekers 
versus kopers) worden deze opgenomen in 
de resultaten.

• Respondenten waren niet geselecteerd op 
lidmaatschap van VEH, en niet op de hoogte 
dat het onderzoek in opdracht van VEH 
werd uitgevoerd.



Resultaten: 
context 2017
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Context startersmarkt 2017 

‘We willen niet meer huren’
• Huur is weggegooid geld
• Huurhuis is geen bezit, niet van 

jezelf.
• Huurlasten (zeker vrije sector) zijn  

hoog vergeleken bij 
hypotheeklasten. 
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‘De koopwoning lonkt’
• Behoefte om een eigen, mooie 

woonplek te creëren. 
• Kopen is investeren, is  waarde 

creëren. 

‘Je komt er bijna niet meer tussen’
• Frictie:

• Houding: ‘een koophuis is normaal’.
• Terwijl de startersmarkt in hoog tempo verhit.

NB onderzoek in Amersfoort en Den Bosch

‘Een koophuis is de standaard’
• Maandelijkse lasten in perceptie niet hoger (zelfs lager) dan huren.
• Levensfase: om je heen hebben mensen ook steeds meer koopwoningen (en steeds 

minder huurwoningen).

Bovendien…

Máár…



Een starter =     

Twintigers en dertigers die: 1) bezig zijn met het kopen van een 
eerste koopwoning of die 2) net een eerste koopwoning 
hebben gekocht beamen dat ze daarmee starters zijn op de 
woningmarkt.

‘Starters’ is geen term die ze zelf met regelmaat gebruiken, 
maar ze begrijpen het desgevraagd wel. 
• Licht negatieve connotatie, die bij recente kopers een 

beetje kan schuren: zodra je een huis hebt gekocht heb je 
recht op de, zo gewenste, status van ‘woningbezitter’ en 
ben je dus geen starter meer. 

• Ook wel enige twijfel onder de zoekers; ze wonen immers –
allang- niet meer bij hun ouders, leiden een zelfstandig 
leven, meestal inclusief eigen huurwoning. 

De aanduiding ‘starters op de koopwoningmarkt’ is vollediger 
en voelt positiever dan puur ‘starters’.
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Quotes: context startersmarkt 2017 
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‘Niet kopen is gewoon niet slim, een vorm  van geld weggooien’
‘Je wil toch iets wat van jezelf is’

‘’T begint wel te kriebelen, het idee van een huis van onszelf’
‘Huren is weggooien, kopen is opbouwen’

‘Als ik dit huurhuis zou opzeggen kan ik alleen nog in de vrije sector huren. Dat is per maand nog duurder 
dan een huis kopen’

‘Ik ben nu aan het scheefhuren maar ik zit klem, terwijl ik graag een groter huis zou willen’
‘Een eigen huis geeft vrijheid, dat is een heel mooi doel in je leven’

‘Zo langzamerhand gaan mensen om me heen samenwonen, aan kinderen denken. Daar hoort een eigen 
huis ook bij’

‘De markt is echt hartstikke ziek. Dan schuifel je dus met 20 anderen door zo’n woninkje heen. Om te 
bekijken! Absurd toch’

‘We zitten met z’n allen in een mini-vijver te vissen’
‘Het lijkt wel het Wilde Westen, zo onderhand moet je telefonisch gaan bieden, voor je ook maar 

gekeken hebt. Anders pies je sowieso naast de pot…’
‘Heel veel mensen hebben door dat het nu een goede markt is. Ik ben steeds banger dat het niet gaat 

lukken, ik heb al  wel 6 keer geboden en tegenboden gedaan’
‘Wij zochten bewust een huis op de groei, want we willen graag meer kinderen’
‘Dit is voor mij een instaphuis, over 10 jaar zie ik mezelf hier niet meer wonen’
‘Nu ik heb gekocht hoor ik bij de woningbezitters, en niet meer bij de starters’



Resultaten: 
financiën 
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Kijk op financiële kant van de eerste koopwoning  
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Voel me zo dom 
daarbij

Vervelend om mee 
bezig te zijn

Een oerwoud aan 
mogelijkheden

Je moet je echt 
verdiepen

Je kan financiële 
partijen niet 
vertrouwen

Ze zeggen allemaal 
wat anders 

Saaie, taaie materie
Grootste aankoop 

ooit
Stress 

Ondoorzichtig & onaantrekkelijk proces: 



Kijk op financiële kant van de eerste koopwoning: ondoorzichtig   

Zeer lastig, zo niet onmogelijk, om de materie te doorgronden en te 
controleren.

• Frustratie: besef onvoldoende kennis te hebben over ‘de grootste 
aankoop van je leven’.
• Onvoldoende kennis paraat: potentiele huizenkopers zijn immers 

geen financieel specialisten.
• Online is er veel –toegankelijke- informatie maar hoe weet je:

• Dat het klopt, dat het betrouwbaar is.
• Dat je alle informatie hebt die nodig is.
• Of die informatie voor jou persoonlijk geldt.

• Afhankelijkheid: het is dus een must om externe hulp in te schakelen:
• Berekenen wat je kan lenen.
• Keuze voor een financieringsvorm en aanbieder. 
• NB en tegelijkertijd het besef dat financiële partijen aan je 

willen verdienen (en dus niet aan je kant staan).
• Onzekerheid: er is een oerwoud aan factoren die meespelen, die 

ervoor zorgen dat je nooit zeker bent van je zaak:
• Vergeet je niks?
• Heb je het goed doorgrond?
• Heb je de juiste keuze gemaakt?
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Quotes: ondoorzichtige startersmarkt  
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‘Ik ben geen econoom, dit is echt hogere wiskunde voor me, totaal buiten mijn comfort zone’
‘Het liefste regel ik dit soort zaken zelf, vind ik zoveel mogelijk online uit’

‘Ik wil het zo graag zelf doen, maar dit is echt abacadabra voor mij’
‘Ik vul alle online tools in die ik zie en ze zeggen allemaal wat anders. Grrrr!’

‘Om echt te weten waar je aan te bent moet je dus zon adviesgesprek bij de Hypotheker ofzo. Maar daar 
zie ik zo tegenop. Die lui praten in vakjargon en dan haak ik af…’

‘Ik ben helemaal niet dom, maar dit soort dingen snap ik gewoon echt niet’
‘Hoe weet ik nou zeker dat ik een goede keuze maak? Het blijft gokken, voor mijn gevoel. En dat voor de 

grootste aankoop van je leven!’
‘Je bent wel even overwhelmed, je krijgt zoveel informatie’

‘De weg naar een koophuis toe is moeilijk en zwaar’



Kijk op financiële kant van de eerste koopwoning: onaantrekkelijk  
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Financiële aspect van de zoektocht naar een koopwoning is op 
zijn best uitdagend, maar voor de meesten een crime.

• Uitstellen: het onderdeel waar je zo min mogelijk affiniteit 
mee hebt.

• Een grondige verkenning van de financiële 
mogelijkheden wordt dus uitgesteld.

• Vaker ‘op de gok’ (via globale rekentools) 
berekenen wat ongeveer zou kunnen.

• Aantasting zelfvertrouwen:
• Onderstrepen van je onvermogen.
• Angst het niet te begrijpen, fouten te maken.

• Irritatie: het gaat over je grootste aankoop ooit! En toch staat 
het je zo tegen om ermee bezig te zijn.

• Frustrerend, wrang: enorme tegenstelling met de oriëntatie 
op huizenvlak:

• Merendeels via Funda.
• Dromen over wat je zou doen met dat ene huis.
• En wat er allemaal nog meer beschikbaar is (buiten 

je regio en boven je budget).



Quotes: onaantrekkelijke materie  
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‘Wetgeving, bankieren, gadsamme! Daar probeer ik zo min mogelijk mee te maken te hebben’
‘Alsof je weer inde schoolbanken zit, en dan voor een vak wat je nooit had willen volgen’

‘Ik heb er zo geen zin in, om me daar echt cijfermatig in te verdiepen’
‘Je wordt zo met je neus op de feiten gedrukt, dat je er niets van snapt’

‘Echt wel stom van mezelf dat ik me er niet even echt in verdiep, dat weet ik ook wel’
‘En ik ga toch geen compromis sluiten voor 2 ton, dat stuit me echt tegen de borst’

‘Kijk, lekker browsen op Funda, dromen over wat je allemaal met zo’n huis zou kunnen doen, dat is echt 
1000 keer leuker…’

‘Ik ga soms een avondje kijken in dorpen rondom Meppel, bedenken hoe we erbij zouden zitten, in die 
huizen die je dan ziet. Daar geniet ik echt van. Maar dat geldt niet voor hypotheken nee’



Bronnen: waar gaan starters heen voor hulp en advies? 

NB opvallend afwezig:
• Aankopend makelaar.
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Financiële partijen zijn hoogdrempelig: 
• Complexiteit, onaantrekkelijke materie 

• Argwaan t.a.v. onafhankelijkheid en 
dus de betrouwbaarheid van advies.  

• Betaalde adviesgesprekken. 
• Hypotheekadviseurs:

• Liefst overkoepelend, breed scala in 
aanbod.

• Grote voorkeur voor adviserend. 
professional uit eigen kring.

• Banken 
• Weinig tot niet gezien als adviserend 

(puur aanbiedend).

Eigen kring heeft de voorkeur:
• Ouders / schoonouders.

• Staan sowieso aan 
jouw kant.

• Ervarings-experts.
• Willen meedenken, 

meebeslissen,  
meehelpen.

NB risico verouderde 
kennis meestal niet 
doorzien.

• Peers met ervaring.
• Zelfde schuitje.
• Uitwisselingen, 

ideeën en tips.

Internet is leading:
• Laagdrempelig.
• Het startpunt (voor 

alle zoektochten).
• Altijd, overal. 



Quotes bronnen 
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‘Wij zijn van de generatie die alles zelf uitzoekt via Google, dus dit ook’
‘op Internet kun je geen gekke vragen stellen, sta je nooit in je hemd. Bij een bank of een adviseur voel ik 

me wel echt een nono’
‘Mijn ouders hebben sowieso het beste met me voor. Heel fijn dat ze meekijken en -denken’

‘Mijn vader heeft ook een hypotheek afgesloten destijds dus hij heeft er wel veel kennis over’
‘Dus die adviseur zei: dit jaar nog kopen’

‘Veel vrienden zijn ook aan het zoeken, of hebben net gekocht. Daar kun je natuurlijk hele goeie tips 
vandaan halen’

‘Ik ben nog nooit bij een hypotheekadviseur geweest. Waarom niet? Ik kijk er wel tegenop eigenlijk. Je 
wordt zo met je neus op de feiten gedrukt lijkt me. Dat je er weinig van af weet en dat je weinig kan 

lenen haha’
‘De Hypotheker biedt alles aan. Dacht ik. Dus die zijn dan onafhankelijk. Of niet??’

‘De bank wil je een hypotheek verkopen, dus dan neem je hun advies met een korreltje zout’
‘Een makelaar hoort bij de verkopende partij, niet als je een huis zoekt. Dat kan ik zelf wel’

‘Makelaren zijn heel commercieel, net als banken’



Bekendheid met financieringssituatie 2017: noodzaak eigen kapitaal 

De noodzaak van eigen geld inbrengen bij de aanschaf van een huis is –
anno nu- algemeen bekend. Het wordt ook logisch bevonden en 
geaccepteerd door starters; 
• Zo’n grote aanschaf doen zonder überhaupt zelf iets van geld te bezitten 

voelt / is onverantwoord. 
• Het is de status quo in de huidige markt: een harde eis die als een 

gegeven wordt gezien.

Het kennisniveau over eigen kapitaal verschilt zeer sterk binnen de 
startersgroep:
• Van aspirant woningbezitters die op detailniveau kennis hebben en er 

naar handelen, tot…
• Aspirant woningbezitters die gehoord hebben over de noodzaak van 

eigen geld maar geen idee hebben in welke mate en waarvoor. 
NB: niet meer dan een enkeling –maar wel binnen de geselecteerde groep 
matig tot zeer actieve zoekers!- wordt tijdens de gesprekken onaangenaam 
verrast door het gegeven dat zo’n 10% eigen inbreng vandaag de dag een 
must is. 

Aspecten waarop het onderlinge kennisniveau afwijkt:
• Dalend LTV percentage.
• Alleen marktwaarde telt voor hoogte van de hypotheek.
• Niet volledig mee kunnen financieren van verbouwingskosten in 

hypotheek.
• Zelf moeten bekostigen van kosten koper, taxatiekosten, notariskosten, 

etc. 17

Eigen kapitaal is dan wel 
noodzakelijk maar sparen is 
nog altijd niet leuk om te 
doen op startersleeftijd.
• Prioriteit voor andere, 

leukere, ad hoc zaken als 
kleding en uitgaan.

• Studeren, maar ook reizen 
kost veel geld  maar dat is 
het wel waard.

• Sparen voor een huis is op 
jonge leeftijd, vaak pas na 
de studietijd of als je op 
jezelf gaat wonen, nog 
‘ver van mijn bed’. 



Onderverdeling koopkosten 

De kosten voor een koopwoning worden onderverdeeld in primair het hypotheekdeel en 
secundair de post ‘overige kosten’. Voor de eerste is de bank het meest voor de hand liggende 
punt, voor het tweede de eigen spaarrekening of familiehulp.

Het hypotheekdeel is het hoofddeel, ‘datgene wat je kan lenen’.
• De hoofdmoot van het totale kostenplaatje.
• Uitgangspunt is dit bij een bekende geldverstrekker te regelen, veelal een bank.

• Indien noodzakelijk met garantstelling van ouders.
Een enkeling kan überhaupt niet lenen (nog geen –vaste- baan, teveel (studie)schuld) en gaat een 
lening aan bij ouders.

Maar er zijn altijd overige kosten. Zoals gezegd is de kennis van de invulling van het ‘potje eigen 
geld’ zeer wisselend aanwezig bij starters:
• Het gaat om ‘alles waarvoor bij de hypotheekverstrekker geen geld geleend kan worden’:

• Aankoopkosten (taxateur, notaris, overdrachtsbelasting, advieskosten, afsluitkosten, 
eventueel keuring…) .

• Eventuele verbouwings- en inventariskosten.
• Kosten van overbieden en eventueel verschil tussen taxatiewaarde en vraagprijs

• Relatief lage bekendheid dat deze niet in de hypotheek kunnen worden 
meegenomen.

• Deze kosten zullen moeten komen:
• Uit eigen zak (spaarrekening, depositorekening, erfenis).
• Via ouders / familie (lening, schenking).
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Quotes financiering 
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‘Kijk, de hoofdmoot komt nog altijd bij de bank vandaan, dat is gewoon je hypotheek’
‘Nee, als je zelf geen potje hebt kun je het wel schudden vandaag de dag’

‘Bij ons was het 102%, maar ze gaan het nog verder terugschroeven’ 
‘Er was iets met vraagprijs en taxatieprijs. Maar vaak weten ze dan de taxatieprijs wel weer op te 

schroeven’
‘Als je een eigen huis wil hebben zal je ergens eigen geld vandaan moeten halen. Dat is nou eenmaal zo’

‘Ik redde het niet alleen want ik studeer nog en wil naar het buitenland voor een half jaar dus heb ik 
natuurlijk mijn ouders gevraagd of zijn garant konden staan’

‘Tijdens mijn studie was sparen echt absoluut geen optie. En daarvoor was het gewoon geen topic joh, 
wie is er nou bezig met sparen voor een koophuis op de middelbare school??’

‘Wij hebben wel een spaarpotje maar dat is gewoon voor alle noodgevallen, als de wasmachine kapot 
gaat bijvoorbeeld’

‘Ik heb wel een beetje spaargeld, maar ik vind het veel belangrijker om eerst meer van de wereld te zien 
voor we gaan settelen’



Mogelijkheden hypotheekdeel (hoofddeel)

De keuze voor een hypotheek is een zaak van 
afgaan op het advies van de expert. Men is immers 
zelf bewust onbekwaam. Persoonlijke contacten  
met mensen met hypotheek-vaardigheden (familie, 
kennis, iemand uit het dorp, op aanraden van…) 
hebben sterk de voorkeur. Of starters gaan naar 
overkoepelende adviseurs (veelal de Hypotheker) 
die in hun ogen een neutrale positie hebben.

Met hulp van online rekentools, en vaak in een 
later stadium, hypotheekadviseurs en financieel 
adviseurs wordt berekend hoeveel maximaal 
geleend kan worden bij ‘de banken’. 
Focus op:
• Grote, bekende, lang bestaande (Nederlandse) 

partijen waar de koper in vertrouwt 
(continuïteit). 

• De reguliere hypotheekvormen (annuïteit en 
lineair). Merendeel (her)kent de termen maar 
weet niet, of niet meer, waar ze voor staan. 

• Schulden en BKR regelingen blijken 
teleurstellend zwaar te drukken op de 
hypotheekhoogte. Vooral studieschulden 
worden aangehaald. 
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Wanneer een hypotheek of wanneer het te lenen bedrag 
dermate te laag is zien starters nog kansen in eigen 
kring, veelal hun ouders:
- Lenen van ouders.
- Ouders nemen de hypotheek.
- Ouders staan garant.
- Schenking van ouders.
Over financiële hulp van ouders wordt verschillend 
gedacht; een deel vermijdt het, een deel vindt het 
vanzelfsprekend dat ouders bijspringen. 

• De familiehypotheek* is onbekend. Het voelt 
officiëler en daarmee op het oog minder vrijblijvend 
dan ‘gewoon lenen’. Voor de starter dus minder 
aantrekkelijk. En daarbij is er angst voor scheve ogen 
binnen de familie. 

• Koopvarianten* zijn onbekend en lastig te 
doorgronden. Een lagere koopprijs is mooi, maar:
• Verwachting van uitgewoonde huurhuizen
• Inboeten aan vrijheid en toekomstige 

waardevermindering door regelingen. 

*niet spontaan genoemd maar voorgelegd tijdens interviews



Mogelijkheden overige kosten 

Naast de hypotheek zullen voor de totale kosten die 
gemoeid zijn bij het kopen van een huis meer 
financieringsmogelijkheden moeten worden 
aangewend:
• Eigen spaargeld. Op allerlei wijzen komen starters 

aan spaargeld: de eigen spaarrekening,  
spaarregelingen opgezet door ouders, erfenissen 
etc.

• Aanvullende lening/schenking van ouders. 
• Starterslening. Bij een enkeling bekend, maar 

slechts deels relevant door de gemeentelijke 
beschikbaarheid. 
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• Banksparen met een deposito*: mooie wijze 
van sparen; geen verleiding om het geld 
elders aan te besteden en een relatief hoge 
rente. Maar voor deze starters zelf is het te 
laat: dit doe je eerder voor de generatie 
onder je. En starten met sparen voor een 
huis tijdens je jeugd is teveel gevraagd, dan 
heb je andere prioriteiten…

• De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is 
deels bekend en wordt geprezen vanwege de 
vangnet functie en de lagere rente. Het 
wordt echter niet gezien als een wijze om de 
gap te vullen tussen de totale kosten en de 
hypotheek. 

*niet spontaan genoemd maar voorgelegd tijdens interviews



Nieuwe financieringsideeën: NHG flexibilisering
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Zou een eerlijke oplossing bieden 
voor populaire gebieden, waar de 
prijzen nu eenmaal hoger liggen. 

Voelt oneerlijk voor mensen die minder te 
besteden hebben, want hoeveel starters 
kunnen nu werkelijk zo’n hoog  aankoopbedrag 
aan?

‘Amsterdam bijvoorbeeld liggen de prijzen veel hoger, maar je kan het ook weer zo verkopen, dus dan is het geen 
probleem om meer te kunnen lenen. Daar kan dit aan meehelpen’

‘En dan zouden ze het bijvoorbeeld in Meppel verlagen, en om zo de kosten gelijk te houden. Wel eerlijk want 
daar zijn de prijzen gewoon veel lager’

‘Als er een manier is om minder rente te betalen zeg ik nooit nee!’

Bij verhoging van de grens kun je 
dus langer profiteren van de korting 
op hypotheekrente.

Kan leiden tot hogere hypotheken en daarmee 
tot het nemen van meer (teveel) risico.

De Nationale Hypotheek Garantie wordt landelijk gegeven bij hypotheken tot € 247.450. In bepaalde regio’s in 

Nederland liggen de gemiddelde woningprijzen echter veel hoger. Hierdoor kunnen starters in die gebieden geen 

hypotheek met NHG garantie afsluiten. Door de NHG te flexibiliseren naar regio/gemeente wordt de NHG voor meer 

starters een mogelijkheid.



Nieuwe financieringsideeën: 
Zilvervlootsparen 2.0 voor eigen woning 
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Rente is bovengemiddeld hoog 

Fiscaal onaantrekkelijk spaargeld te hebben.

‘Mijn ouders en peetouders hebben voor mij zo’n soort rekening geopend bij mijn geboorte. Dat staat op mijn 
naam maar ik mag er niet aankomen. Ik moet er wel superveel belasting over betalen!!’

‘Een potje meegeven aan je kinderen voor een eigen huis is natuurlijk heel mooi’
‘Dan moet je wel heel jong starten, om het echt zoden aan de dijk te laten zetten’

‘Dit moet je dan wel op je 16e ofzo starten. Maar daar hield ik me echt helemaal niet mee bezig toen. Alsof ik nu 
aan mijn pensioen zou werken…’

Lastige timing: puber- en studietijd nog niet 
relevant, daarna is het eigenlijk al te laat om 
nog een mooi potje op te bouwen.

Waarschijnlijk gelimiteerde bedragen 

Geld staat vast (geen verleidingen) 

Manier voor ouders om 
(klein)kinderen een goede start te 
geven

Wat gebeurt er als je uiteindelijk nooit een huis 
gaat kopen?

Een speciale spaarrekening voor de aankoop van een woning. Deze spaarrekening biedt fiscaal voordeel (overheidspremie), waardoor

je meer rente krijgt naarmate het bedrag langer vaststaat op je rekening (tot maximaal 10% rente).



Nieuwe financieringsideeën: voorlichting op jonge leeftijd
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Alle mogelijkheden aangrijpen om 
de volgende generatie duidelijk te 
maken dat eigen geld een must is 
als je huiseigenaar wil worden (het 
belang van sparen).

Twijfel of de geboden informatie beklijft. 

‘Alle beetjes helpen zou ik zeggen. Al blijft er maar een klein gedeelte hangen, dan is het al waardevol’
‘Wij hadden vroeger op school de raarste voorbeelden met rekensommen. Dan lijkt dit me een stuk beter’
‘Dat interesseert ze echt voor geen meter als ze 15 zijn, daar had je mij vroeger ook echt niet mee kunnen 

boeien!’

Twijfel of het onderwerp pubers aan zal 
spreken. 

Starters die in het onderwijs werkzaam zijn 
merken op dat dit al gebeurt. 

Op de middelbare school moeten de leerlingen al bewust gemaakt worden van de verschillende grote uitgaven op latere 

leeftijd. Door middel van rekenvoorbeelden, bij economie of wiskunde, wordt inzichtelijk hoeveel eigen geld je moet 

meenemen bij de financiering van een huis en de mogelijkheden tot sparen (en termijn).



Nieuwe financieringsideeën: gemeentevergunning 
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Maakt de positie van de starter 
beter (minder slecht); één vis 
minder in de vijver…

Belemmering van de vrije markt (waar de 
starter juist zo graag deel uit van wil gaan 
maken).

‘In een biedingsoorlog win je het nooit van die investeerders’
‘Hopelijk krijgen we dan net ietsje meer kans’

‘Je ziet die mannen in pak rondlopen tijdens bezichtigingen en dan weet je eigenlijk al dat bieden geen zin heeft’
‘Voor nu wel leuk maar als dat betekent dat ik later ook niet zomaar mag verkopen ben ik tegen’

‘Nu krijgen alle asielzoekers ook voorrang, en dat begrijp ik wel maar het maakt het voor ons nóg lastiger snap je?’

Zou dit betekenen dat je later ook niet zomaar 
aan iedereen mag verkopen? Of dat er 
restricties komen op het vlak van verhuren?

Haakt in op het onrechtvaardig 
gevoel dat  de toch al krappe markt 
wordt overspoeld door 
tegenstanders die het nóg lastiger 
maken.

Gemeenten moeten actiever worden in het toewijzen van woningen voor starters in de gemeenten. Dit kan door middel 

van een woonvergunning, waarmee de woning in eerste instantie aangeboden wordt aan starters. Hierdoor is het niet 

mogelijk voor particuliere beleggers de woning te kopen voor verhuur.



Nieuwe financieringsideeën: crowdfunding hypotheek   
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Zou in de toekomst wel een reële 
optie kunnen worden (als de LTV 
nog verder daalt).

Term crowdfunding verwart: het gaat niet om 
particuliere giften maar om professionele 
leningen. 

‘Crowdfunding is dat je het geschonken krijgt, en vaak met goede doelen dus dit is geen crowdfunding’
‘Een bank voelt een stuk veiliger dan een onbekende investeringsclub’

‘Het kan een oplossing zijn als we hier Duitse toestanden gaan krijgen in de toekomst, dat je nog véél minder kan 
gaan lenen’

Angstig: 
• ‘Schimmige investeerders’.
• Teveel lenen, risico in de financiële 

problemen te komen.
• Afbetalen binnen 8 jaar is erg snel 

Verlies van overzicht: meer dan 1 hoofdlening.

Een crowdfunding hypotheek is een hypotheeksoort waarbij een deel van de hypotheek bestaat uit geld afkomstig van een institutionele 

investeerder (bijvoorbeeld een bank) en een deel uit crowdfunding.

Zo kun je als investeerder een huizenkoper helpen aan een hypotheek, terwijl je ook een mooi rendement maakt.

Maximaal een vijfde deel (20%) van de hypotheeklening mag gefinancierd worden middels crowdfunding en dit bedrag moet binnen 8 jaar zijn 

afgelost. 



Nieuwe financieringsideeën: afschaffen overdrachtsbelasting
* zeer kort besproken bij 2 groepen 
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Financieel (zeer) positief: zou een 
deel van de ‘overige kosten’ 
wegnemen.

Enkeling vermoedt dat de hiermee 
weggenomen kosten elders wel aangeslagen 
zullen worden. Of dat de overdrachtsbelasting 
voor andere huizen omhoog gaat (en dus ook 
voor henzelf, in de toekomst).

‘Dat scheelt mooi weer 2%, dus ja graag’
‘Dat weten ze wel weer ergens in te versleutelen hoor, bij de Belastingdienst’



Conclusies en 
aanbevelingen  
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Conclusies en aanbevelingen: financiën 

29

Hoewel het bezitten, zoeken en inrichten van een koopwoning bijzonder positieve gedachten 
oproept, geldt dit in het geheel níet voor de financiële kant van het geheel:
• De markt is overvol, het is zeer moeilijk en frustrerend aan een betaalbare & aantrekkelijke 

woning te komen.
• Starters zijn 1) bewust onbekwaam en 2) bewust ongeïnteresseerd in de financiën rondom de 

aanschaf van een woning:
• Lastig te doorgronden, oninteressant, jargon... 
• Gevoel niet slim genoeg te zijn, behoefte aan betrouwbare hulp en begeleiding (maar het 

ondertussen een onaantrekkelijke bezigheid vinden). 

Starters weten (en beamen) dat eigen 
geld vandaag de dag een voorwaarde is 
bij het kopen van een huis.
Maar de kennis hierover verschilt zeer 
sterk binnen de doelgroep. Waar een 
minderheid bijvoorbeeld de hele LTV 
situatie moeiteloos oplepelt, weet de 
meerderheid niet veel meer dan ‘dat je 
zonder spaargeld sowieso geen huis kan 
bekostigen’. 

Deze generatie heeft behoefte aan zelf zaken 
uitzoeken. 
Google is dus de meest logische plaats om een 
financiële zoektocht te beginnen. Het inschakelen van 
professionele kennis wordt (zie bovenstaande) lang 
uitgesteld. Hierdoor zijn er starters die het 
biedingsproces ingaan zonder überhaupt te weten 
hoeveel ze kunnen lenen bij een hypotheekverstrekker. 



Pijn- en agendapunten voor de starter 2017; 

VEH als belangenbehartiger van starters in Den Haag    

Pijnpunten voor de starter op de woningmarkt, aan 
te kaarten door VEH:

• Je woningsituatie verbeteren op de huurmarkt is 
geen optie:
• Huurprijzen in de vrije sector zijn dermate 

hoog dat ze in perceptie de maandlasten 
van een koopwoning overtreffen. 

• Onmogelijk een betere huurwoning te 
verkrijgen (jarenlange wachtlijsten, 
scheefwonen)

• Zware druk op de woningmarkt:
• Laag aanbod.
• Veel aspirant kopers.
• Stijgende huizenprijzen.

• Onduidelijkheden inzake hypotheken, andere 
leenvormen en de bijkomende fiscale regelingen: 
veel jargon i.c.m. lage interesse.

• Studieschuld die zwaar drukt op de 
hypotheekmogelijkheden.

• Opgebouwde spaartegoeden (vaak vanuit jeugd, 
opgezet door ouders) die zwaar belast worden.
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Mogelijke oplossingen die VEH aan kan dragen, 
vanuit de starters:

• Vereenvoudiging fiscale wet en regelgeving 
rondom aanschaf eerste huis.

• Stimuleren van sparen door het minder/niet te 
belasten (zoals deposito’s).

• Studieschuld niet meenemen bij berekenen 
hypotheekhoogte.

• Doe iets aan de hoge huurlasten in de vrije 
sector. Die zorgen ervoor dat starters niet door 
kunnen stromen in een huurwoning en dus 
massaal ‘moeten kopen’.
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