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ING Woonbericht: Huizenbezitter ondanks
verwachte rentestijging nog steeds optimistisch
over woningmarkt
‘Consument vindt wooncomfort en kostenbesparing belangrijker
dan duurzaamheid’
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Het vertrouwen in de woningmarkt is voor het eerst in 2016 gedaald. Dit
blijkt uit de ING Woonindex van het vierde kwartaal 2016. De ING WoonIndex
komt in het vierde kwartaal van 2016 uit op een stand van 115 punten. Eind
2015 stond de graadmeter van de Woningmarkt nog op 120 punten. De
voornaamste reden voor de daling in het vierde kwartaal is de verwachting
dat de hypotheekrente op korte termijn gaat stijgen. Toch zijn
huizenbezitters nog steeds positief over hun kansen op de woningmarkt.
Bijna negen op de tien koopwoningbezitters verwacht een stijging van de
huizenprijzen. Koopwoningbezitters zijn onveranderd optimistisch. Ruim de
helft denkt gemakkelijk zijn huis te kunnen verkopen. Drie op de tien
verwacht dat de woning maximaal drie maanden in de verkoop zal staan.

Wooncomfort en kostenbesparing belangrijkste prikkels

In 2016 heeft 44% van de woningbezitters geïnvesteerd in de eigen woning. Ook verwacht 16%

van de woningbezitters in 2017 te gaan investeren in de woning en 40% heeft het nog niet

gepland maar overweegt het wel. De belangrijkste prikkels om te investeren in de woning zijn

het verbeteren van het wooncomfort, gevolgd door besparing op energiekosten. Pas daarna

volgt investeren vanuit een idealistisch oogpunt of voor een beter milieu. Wim Flikweert,

Manager Hypotheken bij ING: “Investeren in duurzaamheid is vaak een neveneffect van een

ander doel: comfort verhogen of besparen op de energiekosten. Die investeringen worden bijna

altijd gedaan met spaargeld of ruimte in het inkomen en vrijwel niet door gebruik te maken van

een hypotheek of lening. Slechts 6% sluit een extra hypotheek af om te investeren in de

woning.”

Investeren in zonnepanelen populair

Bijna een kwart van de woningbezitters is van plan om in 2017 te investeren in energiezuinige

apparaten. Ruim één op vijf is van plan om zonnepanelen of een nieuwe HR-Ketel aan te

schaffen. Ook de doorstromers op de woningmarkt geven aan interesse te hebben in

zonnepanelen. 15% van de doorstromers geeft zelfs aan dat het een ‘must’ is bij de aankoop van

een volgende woning. En als de zonnepanelen nog niet op het toekomstige huis liggen dan geeft

één op vier aan ze alsnog te willen installeren.

Financiële meevaller



OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

Ruim 40% van de woningbezitters heeft in 2016 geïnvesteerd in de eigen woning. De meeste

woningbezitters doen dit met spaargeld of met een financiële meevaller. Flikweert:

“Huizenbezitters investeren graag in hun eigen woning. En ze investeren vaak uiteindelijk meer

dan ze aanvankelijk gedacht hadden. Dit kan erop duiden dat ze deze investeringen niet lang

van tevoren plannen. Daarnaast lijkt het erop dat het niet zozeer de subsidies van de overheid of

de investering in een beter milieu is die hen over de drempel helpt.”

Locatie, locatie, locatie

Nog steeds staan de locatie, het type van de woning en de staat van de woning ver bovenaan in

de prioriteitenlijst van de huizenkopers. Bij de aankoop van een nieuw huis speelt het

energielabel nauwelijks een rol, zo blijkt uit het onderzoek. Het energielabel bungelt onderaan

met slechts 3%. Starters letten bij de aanschaf van de woning daarnaast vaker op de staat van de

woning en de parkeergelegenheid rondom de woning.
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