
WONINGMARKT

Kan de starter
straks een
huis kopen?
Als de coronacrisis er inderdaad
toe leidt datwe in eenflinke
recessie belanden, gaan zelfs
dehuizenprijzenmogelijk da-
len.Kaneen starter dan straks
eindelijkweer eenhuis kopen?
Misschienwel,maar juichniet
te vroeg, stellendeskundigen.
Doordatwaarschijnlijk ookmin-
der gebouwdwordt, loopthetwo-
ningtekort alleenmaar verder op.
Enals gevolgdaarvankunnende
prijzenookweer omhoogschie-
ten inplaats vandalen.
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. De coronacrisis gaat
waarschijnlijk ook de
huizenmarkt raken.. Starters die er nu niet
tussen komen, kunnen
dan meer kansen krijgen.. Experts waarschuwen
voor te veel optimisme
bij starters, want het
woningtekort groeit
ook verder.. Zodra er weer wat
vertrouwen komt,
schieten de prijzen
opnieuw omhoog.

A
ls de coronacrisis er inderdaad
toe leidt datwe in eenflinke re-
cessie belanden, gaat dat ook
dehuizenmarkt raken. Zelfs de
huizenprijzengaandanmogelijk
dalen,wordt al gefluisterd.Kan

een starter dan straks eindelijkweer eenhuis
kopen?Misschienwel,maar juichniet te vroeg,
stellendeskundigen.Doordatwaarschijnlijk
ookminder gebouwdwordt, loopt hetwoning-
tekort alleenmaar verder op. Endankunnende
prijzenookweer omhoog schieten.

Hij is al een jaar op zoeknaar eenkoophuis
inAmsterdam.Al vijftienkeerheeft hij eenbod
gedaanopeenhuis,maar steeds grijpt hijmis.
De38-jarigeAndersonRamosdaSilvawordt er
moedeloos van.Maarhij geeft niet op. Samen
met een vriendbezichtigt hij eenappartement
inAmsterdamWest.

Nou ja appartement,mini-appartement is
misschien eenbetere omschrijving.Hethuis
telt precies 31 vierkantemeter. Bij binnenkomst
staar je direct indebadkamerspiegel, rechts de
woonkamermet openkeukendiemet schuif-
deurenwordt gescheiden vaneen, latenwe zeg-
gen, compacte slaapkamer. Er is geen centrale
verwarming, alleen eengaskachel. En er zijn
funderingsproblemen.

Da Silva is niet verrast door de ontbrekende
cv. Ookmaalt hij niet omdekleine omvang.
‘Alle huizenwaar ik op gebodenheb, zijn zo’n
30 vierkantemeter.Meer kan ik niet betalen in
Amsterdam’, zegt deBraziliaan, die hierwerkt
als financieel accountant.Hij denkt aan 30 vier-
kantemeterwel genoeg te hebben. ‘Ach, dan

In het kort
hoef ik ookniet zoveel schoon temaken.’

Het appartementdat hij bekijkt heeft een
vraagprijs van€250.000.Maarhet gaatwaar-
schijnlijk voor veelmeerweg. Er is eenware
runopdekleine,maarnog relatief betaalbare
appartementen. ‘Het is zeermoeilijk omer een
te krijgen, erwordt veel overboden. Zeworden
soms voormeerdan€10.000per vierkanteme-
ter verkocht’, zegtColombe Ivernel, die even-
eensopdebezichtiging af is gekomen.De34-ja-
rige eventmanager is ook al een jaar op zoek.

Zij vindt eenhuis van30 vierkantemeter ei-
genlijk veel te klein. ‘Maar ja, dat is het enigewat
binnenmijnbudget past inAmsterdam.’Het
is niet dat zenu zoweinig verdient, haar salaris
is ruimbovenmodaal. ‘Dehuizen zijn gewoon
heel duur’, zegt Ivernel.

RECORDPRIJZEN
Voor starters opdewoningmarkt is het al tijden
zeermoeilijk omeenkoophuis te krijgen.Door
de torenhogeprijzenkomenze er simpelweg
niet tussen.Degemiddelde verkoopprijs inAm-
sterdamwasbijna eenhalfmiljoeneuro eind
2019. Landelijk lagdeprijsmet €308.000ook
hoog, zoblijkt uit cijfers vanhetCentraal Bu-
reau voorde Statistiek. Voormensendie ander-
half tot tweekeermodaal verdienen is er bijna
geenhuismeer te krijgen, steldemakelaarsver-
enigingNVMin januari bij depresentatie vande
jaarcijfers. Slimmevastgoedbazen spelendaar
op indoor appartementen te splitsen in twee
mini-appartementen endie voordehoofdprijs
te verkopen.

DebezichtigingwaarDaSilva en Ivernel op

WO N I N G M A R K T

Kan een
starter
straks
weer een
huis
kopen?
Als de coronacrisis aanhoudt,
raakt die straks de huizenprijzen.
Maar juich niet te vroeg, starters,
waarschuwen deskundigen. Als
de bouw ook deels stokt, loopt het
woningtekort juist verder op.

“
‘Als erminderwordt
bijgebouwd, kanhet
voor starters op
termijn zelfs nog
moeilijkerworden
eenhuis te vinden’
Frans Schilder
Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL)

afkwamen,wasnognet voordat het kabinet
maatregelennamomde verspreiding vanhet
coronavirus tegen te gaan. Inmiddels heeft de
corona-uitbraakheel het land lamgelegd. Voor
dehuizenmarkt betekentdit opkorte termijn
misschiennogweinig. Bezichtigingen zijnwel-
iswaar erg ingewikkeld geworden.Die gebeuren
onlineofmetmaximaal tweemensen tegelijk.
Maar erwordennog steedshuizen verkocht vol-
gensmakelaars.

MENSEN STELLEN HUIZENKOOP UIT
Alsdeze coronacrisis langer aanhoudt, gaat deze
echter ookdehuizenmarkt raken, voorspellen
woningmarktexperts.Dat begint ermeedat
mensenhet kopen vaneenhuis gaanuitstel-
len. ‘Veelmensen zijn ineensonzeker overhun
inkomen; zzp’ers,maar ook veelmensenmet
arbeidstijdverkorting.Dat leidt ertoedat ze inde
afwachtende standgaan: eerstmaar eenskijken
hoedit afloopt endanpas eenhuis kopen’, zei
JohanConijn, emeritushoogleraar aandeUni-
versiteit vanAmsterdamonlangs al inhet FD.
Eeneerste enquête vanVerenigingEigenHuis
(VEH)onderhuizenbezitters lijkt dit al te beves-
tigen: ruimeenkwart vandemensendie van
planwas eenhuis te kopen, heeft dehuizenjacht
voorlopiguitgesteld.

De lagere vraagkomt in eerste instantie terug
in eendaling vanhet aantal transacties. ‘Maar
na zo’n tweekwartalenga jedat doorgaans
ook terugzien indehuizenprijzen’, zegtMarc
Francke vandeUniversiteit vanAmsterdam.Die
kunnenminderhard stijgen,maar opdenduur
ookgaandalen.

Dat lijkt goednieuws voor starters. Indefi-
nanciële crisiswarenhet vooral starters die pro-
fiteerden vande lagereprijzen.Doordat zij geen
restschuldenhaddenendehypotheekrente
enormwasgedaald, bleven zij in tegenstelling
tot de rest vanNederlandgewoonhuizenkopen.
‘En zewaren in staat beterehuizen te kopendan
voorde crisis: groter of dichter inhet centrum’,
zegt Francke, die daar toenonderzoeknaar
heeft gedaan.

De situatie is nuwel anders. Sowieso is de ren-
te al bijzonder laag endeze lijkt eerder te gaan
stijgendan tedalen.Maar er is nuookeengroot
woningtekort, benadrukkenwoningmarkt-
experts. Enhet loopt verder op, als debouw
stokt doorde coronacrisis.Opditmoment
zettenopdrachtgevers voorgenomenbouwop-
drachtenal stil enwordthet ookal lastiger om
werknemers te vinden.Oost-Europese arbeids-
krachtengaan terugnaarhun land.

GEEN STARTERSAANBOD
‘Alsminderwordt bijgebouwd, kanhet voor
starters op termijn zelfs nogmoeilijkerworden
eenhuis te vinden’, zegt Frans Schilder vanhet
Planbureau voordeLeefomgeving (PBL).Hij
sluit niet uit dat deprijzen evendalendoorde
coronacrisis, omdat kopers ophunhanden
gaan zitten. ‘Sommige starters zullendaarvan
profiteren enmisschiendemarkt opkunnen.’
Maarhet fundamentele probleemvanhethui-
zentekort is daarmeeniet opgelost, volgens
Schilder. ‘Enals het vertrouwendaneenbeet-
je terugkomt, schietendeprijzenopnieuw
omhoog.’

OokEstherGeuting, onderzoekerbij advies-
bureauStec groep, ziet het nogniet rooskleurig
in voor koopstarters. Zijwijst eropdathetwaar-
schijnlijk juist dezemensen zijndie geraakt
wordenopdearbeidsmarkt, omdat dit de groep
ismetdeflexibele of nog relatief kortdurende
vaste contracten.Daarbij zal dedoorstroming
opdehuizenmarkt stoppen,waardoornauwe-
lijks starterswoningen vrijkomen. ‘Dus zelfs als
ze kunnenkopen, omdat zenog inkomenheb-
ben, is er niets te kopen’, zegtGeuting.

HOGEDRUKGEBIEDEN
Daarbij zoeken veel starters eenhuis indegro-
te stedenen juist daar verwachtenexperts dat
de vraaguitval beperkt zal zijn. ‘De treknaarde
stad is niet ineensweg. Indehogedrukgebieden
zoals deRandstadblijft voorlopigwel vraag. In
de randen vanNederland,waarde vraag al veel
minder grootwas, kandiewel deelswegvallen
als de economie stagneert’, zegtMarjaElsinga,
hoogleraarwoningmarkt aandeTUDelft.

VolgensElsinga is er voorhet starterswoon-
probleemeen fundamentele discussienodig
over de verdeling vanwoonruimte inNederland.
‘Is het efficiënt dat ouderenalleen in eengroot
huiswonenen jongerenheel duur opweinig
vierkantemeters?Dat vraagt omdebat.Maardit
lijkt een taboe.Mensenwordenheel boos als je
hierover een vraagopwerpt.’

OfDaSilva straks eindelijk eenhuis(je) kan
kopen, is nog afwachten.Hij hoopt vanwel,
wanthij huurt nueenkamer van7 vierkanteme-
ter in eengedeeld appartement inAmsterdam
Nieuw-West. Zijnhuur: bijna €500permaand.

Colombe
Ivernel (o.m.
wijzend op de
foto) tijdens de
bezichtiging
van het appar-
tement in de
Kinkerstraat in
Amsterdam. Na
demaatregelen
tegen de coro-
na-uitbraak zijn
bezichtigingen
veel lastiger
geworden.
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