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Een eerste woning:  

jongeren weten waar ze aan beginnen 

 

De Belg maakt zich deze maand op voor de jaarlijkse editie van Batibouw. Marktonderzoeksbureau Ipsos 

bevroeg, in opdracht van AXA Bank, 1001 jonge Belgen (22 t.e.m. 35 jaar) over de aankoop van een eerste 

eigen stek.  
 

7 op 10 blijven binnen budget 

De huizenmarkt heeft de laatste jaren niet stilgestaan. De prijzen schoten elk jaar meer de hoogte in, en de droom 

van een eigen huis leek voor sommigen onbereikbaar. Toch blijken jongeren goed voorbereid op de aankoop van 

een eerste woning. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 74% van de bevraagden erin slaagde om binnen hun 

vooropgestelde budget te blijven. De meeste jonge eigenaars (69%) betaalden minder dan 300.000 euro voor 
hun eerste woning. 
In het onderzoek komen enkele opvallende regionale verschillen naar voor. In Brussel kocht een derde (32%) 

van de jongeren een woning van tussen 200.000 en 300.000 euro. In Vlaanderen ligt dit aandeel nog hoger: 37% 

betaalde tussen 200.000 en 300.000 euro. In Wallonië daarentegen betaalde 1 op 2 (50%) jongeren minder dan 
200.000 euro voor hun eigen stek.  
 

Maar om binnen het budget te kunnen blijven, moet er vaak wat water bij de wijn. 

 

• Om hun budget te kunnen respecteren, boeten jongeren vooral in op de staat van afwerking van hun 

eerste woning. De gedroomde instapklare woonst moet in bijna 1 op de 3 gevallen (30%) plaats ruimen 

voor een pand met de nodige renovatiewerken.  

• Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat jongeren bereid zijn toegevingen te doen over het type woning. 

De meeste kandidaateigenaars (55%) zetten hun zinnen op een vrijstaande woning. Beduidend 

minder jongeren dromen van een halfopen bebouwing (17%), of van een rijhuis (12%). Bij de jongeren 

die reeds eigenaar zijn van een eigen woning blijkt een andere realiteit: slechts een derde (31%) woont 

in een vrijstaande woning. 28% van hen ging voor een halfopen bebouwing, en 27% kocht een rijhuis.   

 

Budget te buiten? 

Alhoewel het leeuwendeel van de jongeren (74%) binnen hun vooropgestelde budget kan blijven, kocht 26% 

wel een woning die boven hun budget lag. Van hen gaf 55% aan dat ze het budget overschreden omdat ze hun 

 

• Meer dan 7 op 10 jongeren (74%) slagen erin om binnen hun budget te blijven bij de aankoop 

van een eerste woning. 

• De meeste jongeren (69%) betaalden minder dan 300.000 euro voor hun eerste eigen stek. In 

Wallonië kocht 1 op 2 jongeren een woning van minder dan 200.000 euro.  

• Meer dan de helft van de jongeren (57%) blijft de traditionele 1/3 regel volgen. Gemiddeld 

besteden ze 32% van hun maandelijks inkomen aan de afbetaling van hun woonkrediet.   
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ideale woonst vonden, en die niet aan zich voorbij konden laten gaan. Daarnaast stelde 44% van hen vast dat 

ze binnen hun budget geen woning konden vinden die aan hun eisen voldeed. In het algemeen blijkt uit de 

enquête dat jongeren die hun budget overschreden hun toevlucht zochten tot verschillende 

financieringsbronnen. 

• 51% ontleende een hoger bedrag bij de bank. 

• 46% deed beroep op hun spaarboekje om (een deel van) de meerkost te financieren. 

• Een kwart (26%) vroeg extra hulp aan mama en papa om de hogere kostprijs te dekken. 

 
1/3 regel geen pasklaar antwoord 

De zogenaamde gouden regel, waarbij maximum 33% van een maandelijks inkomen aan het afbetalen van een 

hypotheek gespendeerd mag worden, vormt geen pasklaar antwoord meer voor iedereen. Toch blijft de 

volkswijsheid tot vandaag leven bij de Belgen.  

• Meer dan de helft van de jongeren (57%) besteedt minder dan een derde van hun maandelijks 

inkomen aan de afbetaling van hun lening.  

• 1 op 4 (25%) besteedt maandelijks tussen 33% en 40% van zijn inkomen aan de afbetaling van zijn 

woonkrediet. 

• 18% besteedt meer dan 40% van hun maandelijks inkomen aan de afbetaling van hun lening.   

 

Gemiddeld besteden jongeren 32% van hun maandelijks inkomen aan hun woonkrediet. 

 

Aan de andere kant zien we dat jongeren die nog geen eigen woning hebben, hun financiële situatie minder 

rooskleurig inschatten. Slechts 38% van hen denkt binnen deze 1/3 regel te kunnen blijven. De realiteit toont 

dat dit voor de meerderheid van de jongeren echter wel haalbaar is. Toch is het belangrijk een nuance toe te 

voegen aan deze resultaten. 

“Alhoewel banken al lang niet meer vast houden aan de 1/3 regel, blijft de volkswijsheid hardnekkig overeind,” 

zegt Lisa Pieters, woordvoerster van AXA Bank, “Om te bepalen of een afbetalingsplan financieel haalbaar is, is 

de 1/3 regel echter niet altijd de beste maatstaf. Voor ons is het beschikbaar inkomen, namelijk het bedrag dat 

je overhoudt na de maandelijkse afbetaling van je woonkrediet, een essentiële parameter. Voor het beschikbaar 

inkomen hanteren we een richtlijn van minimaal 1200 euro voor een koppel en 1000 euro per maand voor een 

alleenstaande. Naarmate het inkomen stijgt, vermindert de relevantie van de 1/3 regel – wat er op het einde van 

de maand overblijft telt. Bij een woonkrediet kijken we steeds naar elke individuele situatie. Het is daarom 

belangrijk advies te vragen bij je bank. Een eerste woning is voor veel jongeren een belangrijke stap, en dan zijn 

wij er natuurlijk om hen op de best mogelijke manier te begeleiden.”  

Wanneer overschakelen van huren naar kopen?  

Jongeren die willen weten of ze in staat zijn om een eigen woning te kopen en of dat voor hen financieel 
interessanter is dan huren, kunnen gebruik maken van de “kopen of huren” simulator op de website van AXA 
Bank. De simulator maakt bijvoorbeeld een inschatting van wat jongeren zouden kunnen kopen met hun 

gewenste aflossing. Verder gaat de simulator na of ze voldoende eigen middelen hebben om de aankoop die ze 

https://www.axabank.be/nl/lenen/lenen-voor-woning/kopen-huren
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voor ogen hebben te financieren. Beschikken ze niet over genoeg eigen middelen of zijn ze niet tevreden met 

wat ze vandaag zouden kunnen kopen, dan krijgen ze het advies om nog even te huren en te sparen. De online 
simulator geeft jongeren alvast een eerste antwoord op de vraag “kopen of huren?”. Voor persoonlijk advies 
over concrete plannen kunnen ze terecht bij een bankagent.  

 

Over AXA Bank Belgium 

AXA Bank Belgium is de zesde Belgische bank volgens activa (30 miljard euro, waarvan 
22 miljard euro leningen aan klanten). AXA Bank Belgium biedt een gamma van 

bankproducten voor particulieren en kredieten aan 860 000 klanten aan. Het betreft 

vooral leningen, beleggingsoplossingen, courante banktransacties en 

effectenrekeningen. Op 1 januari 2020 had de bank 850 personeelsleden in dienst en 

verdeelde ze haar producten via een netwerk van bijna 500 bankagentschappen 
doorheen België. Er bestaat geen rechtstreekse link tussen AXA Bank Belgium en de 

andere bankactiviteiten van AXA Groep in Frankrijk en Duitsland. 

 

 Meer informatie: 

Persteam AXA Bank Belgium: 
Lisa Pieters (lisa.pieters@axa.be // +32 491 96 95 16) 

Wim Pauwels (wim.pauwels@axa.be // +32 479 65 17 12) 

IMPORTANT LEGAL INFORMATION AND CAUTIONARY STATEMENTS CONCERNING FORWARD-LOOKING STATEMENTS 

Certain statements contained herein may be forward-looking statements including, but not limited to, statements that are predictions of or indicate future events, trends, plans or objectives. Undue reliance 
should not be placed on such statements because, by their nature, they are subject to known and unknown risks and uncertainties and can be affected by other factors that could cause actual results and 
AXA’s plans and objectives to differ materially from those expressed or implied in the forward looking statements. Please refer to Part 4 - “Risk factors and risk management” of AXA’s Document de Référence 
(Annual Report) for the year ended December 31, 2016, for a description of certain important factors, risks and uncertainties that may affect AXA’s business, and/or results of operations. AXA undertakes no 
obligation to publicly update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events or circumstances or otherwise. 
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