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Koopvarianten 

 
Een koopvariant betekent dat je een woning met bijvoorbeeld korting kunt kopen van een 
woningcorporatie, projectontwikkelaar of vastgoedmaatschappij. Bij verkoop kan de korting 
worden verrekend. Zij willen hiermee starters op de woningmarkt betere mogelijkheden 
geven om een huis te kopen.  
 
Hieronder bespreken wij kort de meest voorkomende koopvarianten: 
1. Koopgarant 
2. Koopcomfort en Koopstart 
3. Duokoop 
4. Koop Goedkoop 

 
Advies 
 
Er zijn veel verschillende soorten koopvarianten met ieder zijn eigen voorwaarden. 
Vereniging Eigen Huis adviseert de voorwaarden vóór ondertekening goed door te nemen, 
ongeacht van wie je koopt. Laat je ook goed informeren, bijvoorbeeld door een 
hypotheekadviseur.  
 
1. Koopgarant 

De Koopgarant-regeling is een mogelijkheid voor starters om tegen een tijdelijk 
gereduceerde prijs een woning te kopen. De starter kan op elk moment de woning weer 
terug verkopen en is ook, weliswaar in beperkte mate, beschermd tegen een terugval van de 
waarde van de woning. 
 
Hoe werkt het? 
De woningcorporatie of projectontwikkelaar biedt een nieuwbouw- of bestaande woning aan 
tegen een verlaagde koopsom. Zij bieden de consument een ‘koperskorting’ aan van 
minimaal 10% van de waarde van de woning. In de koopovereenkomst van de woning is een 
terugkoopgarantie afgesproken. Zodra de consument de woning wil verkopen, moet hij deze 
verplicht aanbieden aan de woningcorporatie of projectontwikkelaar. Die moet de woning 
binnen 3 maanden weer terugkopen. De ‘koperskorting’ wordt bij verkoop verrekend met de 
verkoopsom. Zowel de koopsom, als de verkoopsom komen tot stand op basis van taxatie 
van de woning.  
 
Waardeontwikkeling 
De woningcorporatie of projectontwikkelaar deelt bij terugkoop mee in de 
waardeontwikkeling van de woning. Dit staat in een vaste verhouding van 1:1,5 tot het 
percentage van de ‘koperskorting’.  
 
Voorbeeld: Bij een waardestijging van € 10.000,- en een ‘koperskorting’ van 10% dat de 
corporatie of ontwikkelaar voor € 1.500,- meedeelt in de winst. Bij verlies werkt dit andersom, 
en zal het bedrag wat de consument moet terugbetalen lager zijn.  
 
Wat vindt Vereniging Eigen Huis? 
Vereniging Eigen Huis heeft in het verleden meegewerkt aan de totstandkoming van 
Koopgarant. In sommige gevallen zijn problemen ontstaan rond de taxaties die bij  
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Koopgarant verplicht moeten plaatsvinden, zowel bij aankoop als bij latere terugkoop. Fouten 
in de aankoop-taxaties leidden tot foute uitkomsten bij de latere terugkoop waardoor de 
bewoners nadeel kunnen ondervinden. In sommige gevallen zijn de geschillen die hierdoor 
zijn ontstaan nog niet opgelost. Vereniging Eigen Huis wijst erop dat het belangrijk is dat de 
taxaties bij Koopgarant op de juiste wijze plaatsvinden. 
 
2. Koopcomfort en Koopstart 

Zowel Koopcomfort als Koopstart zijn varianten van Koopgarant. Bij Koopcomfort krijg je 
geen korting op de koopprijs maar heb je wel een terugkoopgarantie. De woningcorporatie of 
projectontwikkelaar zal, wanneer je wilt, de woning van je terugkopen. Bij Koopstart krijg je 
wel een korting. Bij verkoop moet je deze weer terugbetalen en is er sprake van 
waardedeling zoals bij Koopgarant. Je hebt bij Koopstart geen terugkoopgarantie, je kunt de 
woning verkopen aan wie je wilt. 

 
3. Duokoop 

De Duokoop-regeling biedt starters de mogelijkheid om een woning te kopen die zij met een 
reguliere aankoop niet zouden kunnen financieren.  

Hoe werkt het? 
Duokoop deelt de waarde van een woning in twee delen. Het eerste deel is de woning zelf 
(de opstallen). Het tweede deel is de grond waarop de woning is gebouwd. De consument 
verkoopt op passeerdatum het eigendom van de grond onder de woning aan Duokoop. 
Je verkrijgt het eeuwigdurende recht van erfpacht, zodat deze de grond kan gebruiken alsof 
deze in eigendom zou zijn. Je blijft eigenaar van de woning, omdat het recht van erfpacht 
ook een recht van opstal omvat. Het is mogelijk onder voorwaarden de grond terug te kopen.  
 
Erfpachtcanon 
Voor het gebruiksrecht betaalt de consument een maandelijkse canon. De hoogte van de 
canon wordt op dagbasis bepaald en wordt jaarlijks aangepast op basis van inflatiecijfers. 
 
Financiering 
Omdat je bij aankoop van de woning de grond niet koopt, is de financieringsbehoefte lager. 
Het is mogelijk om een woning te kopen waarvoor normaliter de middelen niet zouden zijn. 
Doordat je een maandelijkse canon moet betalen, zijn de maandelijkse hypotheeklasten 
weliswaar lager, maar heb je niet het eigendom van de grond.  
 
Wat vindt Vereniging Eigen Huis? 
Als een consument de financiële mogelijkheid heeft om het gehele registergoed te kopen, 
dan raadt Vereniging Eigen Huis de Duokoop regeling af. Over een lange periode zal de 
consument er veel vermogen op mislopen. 
  
4. Koop Goedkoop 

De Koop Goedkoop-regeling biedt starters de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief 
een woning te kopen. 
 
Hoe werkt het? 
Met Koop Goedkoop koop je de woning. Voor de grond betaal je een maandelijkse 
vergoeding (de erfpachtcanon). Hierop krijg je een flinke korting. In het eerste lopende 
kalenderjaar betaal je zelfs niets 
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Erfpachtcanon 
De erfpachtcanon kent een ingroeiperiode van 10 jaar. Dit betekent dat na 10 jaar 100% van 
de erfpachtcanon moet worden betaald. Het eerste jaar wordt 10% van de canon betaald, 
het vijfde jaar 50%, enzovoort. De te betalen erfpachtcanon is fiscaal aftrekbaar. 
 
Financiering 
Omdat er in de toetsing voor een hypotheek mag worden uitgegaan van de gemiddelde last 
van de canon over tien jaar, wordt de haalbaarheid van de aankoop van de woning vergroot 
(er wordt dus niet getoetst op basis van de last van de definitieve canon). 
 
Verkoop 
Wil je de woning weer verkopen, dan moet je deze eerst aan de woningcorporatie 
aanbieden. De woningcorporatie hoeft deze niet af te nemen. De woning mag vervolgens 
aan anderen worden verkocht. De erfpachtconstructie blijft dan wel bestaan. 
 
Wat vindt Vereniging Eigen Huis? 
Houd er rekening mee dat de woonlasten ieder jaar zullen stijgen, en je zal van tevoren een 
goede inschatting moeten maken over jouw inkomensperspectieven. Vereniging Eigen Huis 
staat niet onwelwillend tegenover de regeling, al wil men consumenten wel waarschuwen om 
kritisch te zijn ten aanzien van de totstandkoming van de canon. 
  


