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Eigen geld  
eerst

TEKST LIEN VAN DER LEIJ

Een hypotheeklening die 110% of 
zelfs meer van de waarde van de 
woning vertegenwoordigde … 

Daar keek tot voor kort niemand van op. 
Maar de tijden zijn veranderd. Sinds dit jaar 
mag je namelijk hooguit 104% van de wo-
ningwaarde lenen. 

Dat klinkt misschien nog steeds veel, 

maar bedenk dat er bij de aanschaf van een 
huis allerlei extra kosten komen: 2% over-
drachtsbelasting als je een bestaand huis 
koopt, kosten voor hypotheekadvies, make-
laar, taxatie en notaris. De uiteindelijke 
prijs komt zo al snel op 106% van de wo-
ningwaarde uit. Dan heb je toch echt eigen 
geld nodig. 

Heb je bijvoorbeeld een huis op het oog 
van € 250.000, dan zul je zelf minimaal 
€ 5000 opzijgelegd moeten hebben. In de 

toekomst zal dat nog meer worden, want de 
maximale ‘loan to value’, zoals dat in jargon 
heet, wordt in stapjes teruggebracht tot 
100% in 2018. Dan zul je dus € 15.000 moe-
ten hebben opgepot voor datzelfde huis. 
Ter troost: in het Verenigd Koninkrijk moet 
de koper doorgaans zo’n 20% van de koop-
prijs zelf op tafel kunnen leggen. Ook in 
Duitsland geldt dat je normaliter zelf 20% à 
30% van de koopprijs aan eigen geld moet 
hebben.

Vroeger kon je vrijwel zonder een cent op zak een woning kopen. Nu  moet 
je als aspirant-koper eigen geld meenemen — en liefst zo veel mogelijk. 

Maar waar haal je dat geld vandaan?
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Los van de verplichte eigen financiering kan 
het geen kwaad om zo veel mogelijk eigen 
geld op tafel te leggen. Want dan kun je le-
nen tegen betere voorwaarden — lees: een 
lagere rente. Dat zit zo: leen je slechts de helft 
van het benodigde bedrag bij de bank, dan 
loopt de bank minder risico. En minder risi-
co vertaalt zich in een lager rentepercentage. 
Zo vraagt de Rabobank bij een rentevaste 
periode van tien jaar momenteel 4,4% rente 
als je meer dan 90% van de woningwaarde 
wilt lenen. Als je minder dan 67,5% van de 
marktwaarde van het huis leent, of een hy-
potheek afsluit onder NHG is de rente zelfs 
maar 3,5%.

 LENEN VAN JE OUDERS 
Maar waar haal je dat geld vandaan? Als aspi-
rant-koper ben je waarschijnlijk al een tijd 
geleden aan het sparen geslagen, maar met 
de huidige lage spaarrentes groeit dat geld 
niet zo snel. Wellicht kunnen je ouders je 
helpen. Dat kan op verschillende manieren, 
waarbij niet alleen jij maar ook zij er soms 
beter van worden.

Zo kunnen zij jou (een deel van) de koop-
som lenen tegen een rente van, stel, 4%. Dat 
is een percentage dat de bank je ook onge-
veer zou berekenen, dus ‘fair enough’. Maar 
voor hen is het fors meer dan ze ooit zouden 
krijgen op een vrij opneembare spaarreke-
ning. En als jij netjes aflost — zoals je ook 
zou doen bij een commerciële hypotheek —, 
dan is de aan je ouders de betaalde rente ge-
woon fiscaal aftrekbaar. 

Bovendien is menig bank bereid soepeler 
voorwaarden te stellen aan zijn deel van de 
hypotheeklening als je ook een deel van het 
geld bij je ouders leent. Zolang de bank maar 
het eerste hypotheekrecht krijgt. Dat bete-
kent dat die als eerste uitbetaald wordt bij 
een gedwongen verkoop, mocht jij niet in 
staat zijn aan je verplichtingen te voldoen. 
Het risico voor de bank is daardoor veel klei-
ner dan wanneer die het hele koopbedrag 
verstrekt.

 MEER LENEN
Met de hulp van je ouders kun je ook iets 
meer lenen dan anders het geval zou zijn. 
Hoeveel je mag lenen wordt vastgesteld aan 
de hand van je woonquote. Dat is een bereke-
ning van het bedrag dat je per maand pro-
bleemloos kunt ‘verwonen’ op basis van 
jouw inkomen en de geldende rente. Die 

maximale lening van de bank kun je vervol-
gens verhogen met de tegemoetkoming van 
je ouders. Vooral handig als je droomhuis 
eigenlijk iets te duur voor je is. 

En kiezen je ouders voor het zogeheten 
‘kasrondje’, dan nemen je woonlasten ook 
minder toe. In deze variant schenken je  
ouders je (een deel van) de betaalde rente 
terug, gebruikmakend van de jaarlijkse 
schenkingsvrijstelling van € 5229. Netto be-
taal je dus niets voor de lening. Zo zijn je 
werkelijke woonlasten lager dan anders het 
geval zou zijn.

 

 SCHENKING
‘Gewoon’ schenken kan natuurlijk ook. Wie 
dit jaar nog in een koopwoning wil trekken, 
kan zijn ouders of grootouders er wellicht 
op wijzen dat tot eind 2014 eenmalig tot 
€ 100.000 belastingvrij mag worden ge-
schonken, als dat geld tenminste wordt aan-
gewend voor de eigen woning. Dat scheelt 
minimaal € 10.000 aan schenkbelasting of 
toekomstige erfbelasting. Deze eenmalige 
schenkingsvrijstelling is niet alleen ruim 
wat betreft het bedrag, maar ook wat betreft 
de voorwaarden. Zo hoeft de schenker in 
geen enkele verwantschap te staan met de 
ontvanger en zijn er ook geen leeftijdsbeper-
kingen. De ontvanger moet wel aangifte 
doen bij de Belastingdienst en schriftelijk 
bewijs kunnen overleggen waaruit blijkt dat 
je het geld daadwerkelijk voor de eigen wo-
ning hebt gebruikt: voor de aankoop ervan 
of voor verbouwing of onderhoud, afkoop 

van erfpacht of aflossen van de hypotheek. 
Vanaf 2015 vervalt deze mogelijkheid. 

Maar dan kun je wellicht nog een beroep 
doen op de ‘oude’ regeling. Die kent meer 
mitsen en maren en ook het bedrag is min-
der riant: maximaal €52.281. Kern is dat 
deze eenmalig verhoogde vrijstelling alleen 
geldt voor ouders die aan hun volwassen 
kinderen schenken. De kinderen — of hun 
partner — mogen bovendien niet de 40 jaar 
zijn gepasseerd.

 GEKOPPELDE SPAARREKENING
Maar misschien zijn je ouders nog helemaal 
niet toe aan schenken. Of weten ze niet of ze 
het geld misschien zelf nog in de toekomst 
nodig zullen hebben. Daar heeft de Belgische 
hypotheekverstrekker Argenta recentelijk 
iets op gevonden. In plaats van te schenken 
kunnen ouders een spaarrekening openen 
bij Argenta die gekoppeld is aan de hypo-
theek die de bank verstrekt aan hun kind. 
Voor iedere € 10.000 die ouders op de reke-
ning hebben staan, ontvangt het kind een 
korting van 0,05% op de hypotheekrente, tot 
een maximum van 0,25%. Een spaarsaldo 
van € 50.000 op de gekoppelde rekening le-
vert dus de maximale korting op. Die korting 
geldt voor de hele looptijd van de hypo-
theeklening, mits het spaarsaldo behouden 
blijft. Bij een hypotheek van € 250.000 en 
een belastingteruggave van 42% levert dat 
netto € 7200 op. 

Er kunnen ook meerdere gekoppelde re-
keningen (maximaal vijf per hypotheek) geo-
pend worden, bijvoorbeeld door vrienden, 
overige familieleden of de aspirant-koper 
zelf. Zo kun je nog geholpen worden aan een 
lagere hypotheekrente zonder dat je ouders 
hoeven te betalen. Maar enige nuancering is 
wel op zijn plaats: de spaarrente die Argenta 
biedt, is dat van een normale, direct opvraag-
bare spaarrekening. Terwijl het geld wel 30 
jaar moet blijven staan wil de hypotheekge-
ver zijn rentevoordeel niet kwijtraken. Wie 
zijn geld voor 30 jaar vastzet op een deposito 
vangt al heel snel ruim het dubbele aan ren-
te dan de 1,65% die Argenta momenteel ver-
goedt. Daar steekt een korting van 0,25%  
dan schamel bij af. Daarom typeert de  
Consumentenbond deze handreiking als 
een sigaar uit eigen doos.

 BONUS
Hebben je ouders bij ING een hypotheek af-

Als aspirant- 
koper ben je 
waarschijnlijk al 
een tijd geleden 
aan het sparen 
geslagen, maar 
met de huidige 
lage spaarrentes 
groeit dat geld  
niet zo snel
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gesloten, dan kun je misschien gebruikma
ken van hun zogeheten loyaliteitsbonus. Dat 
is een opgebouwd bedrag dat vroeger inge
zet kon worden als korting op de afsluitpro
visie van een nieuwe hypotheek bij ING. Te
genwoordig vraagt de bank geen 
afsluitprovisie meer en is het loyaliteitspro
gramma ten einde. Als overgangsmaatregel 
mag de opgebouwde bonus nog tot 2021 
worden ingezet voor rentekorting op de eer
ste rentevaste periode van een nieuwe hypo
theek. Overweeg je een hypotheek bij ING 
van minimaal vijf jaar vast, dan kunnen je 
(groot)ouders hun bonus aan jou overdra
gen. Dat kan tot maximaal 1% van de hoofd
som. Voor dat huis van € 250.000 kun je dus 
een korting krijgen tot € 2500, uitgesmeerd 
over ten minste vijf jaar.

 STARTERSREGELINGEN
Tot slot kom je als starter op de woning
markt mogelijk nog in aanmerking voor een 
starterslening of de startersrenteregeling. De 
starterslening, verstrekt door het Stimule
ringsfonds Volkshuisvesting, is bedoeld als 
een renteloze aanvulling voor mensen die 
net iets te weinig kunnen lenen voor de wo
ning die zij op het oog hebben. In principe 

kun je tot 20% van het totale aankoopbedrag 
lenen, tot aan de grens die ook voor de Natio
nale Hypotheekgarantie geldt (€ 265.000). 
De eerste drie jaar is dat renteloos en aflos
singsvrij, daarna word je verondersteld meer 
te zijn gaan verdienen en wordt de lening 
omgezet in een annuïteitenvariant, vergelijk
baar met een gewone hypotheek. Financiers 

Met dank aan Hendrik Schakel, financieel planner en 
hypotheekadviseur bij Viisi
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zijn het Rijk en de gemeenten, maar niet ie
dere gemeente doet eraan mee of stelt dezelf
de eisen. Of je kans maakt, kun je zien op 
www.svn.nl.

De startersrenteregeling is op een iets 
andere leest geschoeid. Deze regeling is in 
het leven geroepen door Vereniging Eigen 
Huis en een groep woningcorporaties in een 
poging de markt toegankelijker te maken 
voor starters. Via deze regeling kun je 10 jaar 
lang een voorschot van 20% krijgen op je 
maandelijkse rentelasten. Die voorschotten, 
die beperkt fiscaal aftrekbaar zijn, hoeven 
pas terug te worden betaald na 30 jaar of als 
je de woning verkoopt, en dan alleen als je 
huis in de tussentijd meer waard is gewor
den. De regeling is echter uitsluitend van 
toepassing op woningen van de aangesloten 
corporaties en kan alleen worden gebruikt 
in combinatie met Nationale Hypotheekga
rantie. Ook kunnen bepaalde woningcorpo
raties aanvullende eisen stellen, bijvoorbeeld 
over de hoogte van het salaris.

Die maximale 
lening van de bank 
kun je vervolgens 
verhogen met de 
tegemoetkoming 
van je ouders. 
Vooral handig als 
je droomhuis 
eigenlijk net iets  
te duur is
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