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Geachte heer Knot, 

 

 
 

  

Vorige week heeft Vereniging Eigen Huis kennis genomen van uw publicatie over het 

kostenverschil tussen huur en koop. De conclusie van DNB is dat het kostenverschil tussen 

huur en koop toeneemt. Huren wordt steeds duurder, terwijl huizenkopers kunnen profiteren 

van stabiel lage lasten. Met het door u beschreven voorbeeld probeert u dit te illustreren. De 

door u geschetste oplossing heeft ons verbaasd. Er wordt gekozen om de lasten van 

koopstarters te verhogen in plaats van in te zetten op het verlagen van (te) hoge huren. Bij het 

verhogen van de lasten voor koopstarters wordt voorbij gegaan aan de specifieke risico’s die 

verbonden zijn aan het eigen woningbezit en de gevolgen voor de betaalbaarheid van de 

hypotheeklasten in de toekomst.   

 

Vereniging Eigen Huis ziet de forse huren in de vrije huursector als een belangrijk probleem. 

Zoals in het voorbeeld al geschetst wordt, bedragen de totale huurlasten maar liefst 6% van de 

WOZ waarde. Als wordt uitgegaan van een WOZ waarde van 3 ton, dan bedragen de 

huurlasten maar liefst € 1.500 per maand. In het voorstel van DNB gaan starters op de 

koopwoningmarkt dus ook een bedrag van € 1.500 betalen. Lasten die door veel starters tot 35 

jaar niet of nauwelijks op te brengen zijn en die mede de zoektocht van veel huurders naar een 

koopwoning verklaren. Het voorstel van DNB is voor Vereniging Eigen Huis dan ook 

onbegrijpelijk. Waarom niet inzetten op regulering of verlaging van de hoge huren in de vrije 

huursector? 

 

Starters op de koopwoningmarkt hebben het overigens al lastig genoeg. Zij moeten een fors 

bedrag aan eigen middelen meenemen om in aanmerking te kunnen komen voor een 

koopwoning. Bedragen van € 25.000 zijn eerder regel dan uitzondering, zo heeft HDN in haar 

jaaroverzicht becijferd. Het verhogen van de maandelijkse hypotheeklasten zorgt er niet voor 

dat de toegang voor starters verbeterd wordt. 

 

In de lastenvergelijking van DNB wordt de aflossing op de hypotheek afzonderlijk weergegeven. 

De aflossing is echter wel degelijk een onderdeel van de maandlasten van huiseigenaren. De 

vermogensopbouw zit bovendien in de woning en is daardoor niet te vergelijken met spaargeld 

of beleggingen. De laatste twee kunnen eenvoudig worden vrijgemaakt, maar een huis is in 

eerste instantie om in te wonen. Het is een essentiële levensbehoefte en dat rechtvaardigt een 



 
 

 

andere fiscale behandeling. De eventuele overwaarde komt pas vrij als de woning is verkocht 

en dan wordt door de huidige bijleenregeling alsnog verwacht dat de overwaarde wordt gebruikt 

voor de aankoop van een volgende woning. Daarom vindt de vereniging belasten van de 

woning in Box 3 niet wenselijk. 

 

DNB constateert verder dat het verschil in lasten tussen huur en koop tijdens de woonduur 

verder  toeneemt. Dit wordt met name veroorzaakt door de jaarlijkse inflatiecorrectie van de 

huren. Huiseigenaren kiezen er vaak voor om de hypotheekrente voor een langere periode vast 

te zetten. Dit biedt zekerheid omtrent de bruto lasten. Echter een huiseigenaar heeft ook te 

maken met diverse risico’s. Zo moet de woning mogelijk verduurzaamd worden of kan er 

schade aan de woning ontstaan door daling van de bodem. In beide gevallen kunnen de kosten 

oplopen tot vele tienduizenden euro’s. Daarnaast hebben huiseigenaren te maken met het 

risico op een waardedaling. Ten slotte zijn ook de netto woonlasten niet zeker, zoals we de 

afgelopen jaren regelmatig door wijzigingen in het fiscale stelsel hebben gezien of door een 

toekomstige stijging van de hypotheekrente.  

 

De ontwikkeling van de hypotheekrente heeft de afgelopen jaren een positief effect gehad op de 

woonlasten van veel huiseigenaren. Een ontwikkeling, die vooral veroorzaakt is door het 

stimuleringsbeleid van de ECB en de nationale centrale banken. Het geconstateerde probleem 

is daardoor mede veroorzaakt door de centrale banken zelf. De belangrijkste oorzaak van de 

steeds verder stijgende huur- en koopprijzen is het, nog steeds groeiende, chronische 

woningtekort. 

 

De oplossing voor de forse woonlasten voor starters ziet Vereniging Eigen Huis vooral in het 

bouwen van passende huur- en koopwoningen. Pas als vraag en -aanbod in evenwicht komen, 

kan de oververhitte woningmarkt tot rust komen en kunnen de prijzen normaliseren. 

Belastingingrepen nemen de oorzaak van dit probleem niet weg, maken de kloof tussen huur en 

koop niet kleiner en bieden geen structurele oplossing. 

 

Wij zijn graag bereid om bovenstaande nader toe te lichten en ook met u in gesprek te blijven 

over dit onderwerp, om zodoende nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk en vroegtijdig uit te 

wisselen en onnodige zorgen voor huiseigenaren te voorkomen,  

 

 

 

Hoogachtend, 

Vereniging Eigen Huis 

 

 

 

C.M. van de Velde-Kremer 

Algemeen directeur  
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