
Gedragscodes

“Starters kunnen sinds 1 januari 2007 moeilijker een huis kopen”, zo begon een artikeltje in de vorige 
wonentotaal van De Sleutel. Dit komt door nieuwe gedragsregels op hypotheekgebied, die onder druk 
van het Ministerie van Financiën door geldverstrekkers zijn ingevoerd. Slecht nieuws lijkt mij. Maar 
Vereniging Eigen Huis is blij met deze ontwikkeling. Heel verrassend!
Wat is er aan de hand? Zijn er veel mensen in financiële problemen gekomen door een te hoge 
hypotheek? Nee. De nieuwe gedragscode is gebaseerd op het buikgevoel, dat mensen vaak een te 
hoge hypotheek aangaan: overcreditering met een mooi woord. Ook is er de angst dat mensen in de 
problemen gaan komen bij een stijgende rente. 
Voor een goede beoordeling even wat cijfers.
Een gezin met 2 inkomens van € 35.000,- en € 15.000,- per jaar, mag volgens de nieuwe 
gedragscode maximaal € 240.000,- lenen. Dit kost ze per maand ongeveer netto € 635,- aan rente en 
laten we zeggen € 120,- per maand bestemd voor de aflossing. 
Ze kunnen met dit bedrag een huis kopen van ongeveer € 220.000,-. In deze klasse vinden ze niets 
naar hun zin. 
Alternatief is een huis gaan huren. Maar een beetje leuke huurwoning ligt, zelfs voor € 750,- per 
maand niet voor het oprapen. Ze vinden een huis voor € 860,- per maand aan huur. Mogen ze dit huis 
gaan huren? Wellicht dat de nieuwe Minister van Financiën met een gedragscode voor verhuurders 
komt, maar tot dat moment mag het gewoon.
Het tweede argument, de angst voor stijgende rente, snijdt al helemaal geen hout. In mijn dagelijkse 
praktijk merk ik dat hypotheken waarbij de rente lang vast staat uiterst populair zijn. Toch prachtig als 
je weet dat je woonlasten de komende 20 jaar niet gaan stijgen. Probeer dat met je verhuurder maar 
eens te regelen!  
Nu ben ik absoluut niet van het type “leen maar raak”. Als financieel adviseur neem ik mijn zorgplicht 
uiterst serieus en kom ik samen met mijn klant tot een verantwoorde keuze. Daarvoor hoeven de 
teugels van bovenaf echt niet zo strak te worden aangetrokken.
Gedragscodes zijn in. Ik ben bang dat er straks ook landelijke richtlijnen komen voor wat u maximaal 
aan uw vakantie mag uitgeven, hoe duur uw nieuwe auto maximaal mag zijn, wat u per kind aan 
kleding mag besteden enzovoort. Is gedragscode niet gewoon een mooi woord voor “betutteling”?   
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