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1 Inleiding 

De afgelopen jaren heeft Nederland de ergste economische crisis sinds de jaren tach-

tig meegemaakt. Deze crisis heeft grote gevolgen gehad voor de koopwoningmarkt. 

Het aantal transacties en de prijzen van koopwoningen zijn drastisch gedaald.  

Voor veel woningeigenaren kwam dit als een schok. Jarenlang konden zij uitgaan van 

een snelle waardestijging en verkoop van hun woning. Het was gebruikelijk om eerst 

een nieuwe woning te kopen en daarna pas de oude woning in de verkoop te doen. 

Opeens kregen zij te maken met plotselinge vraaguitval van potentiële kopers die best 

een woning wilden kopen maar niet meer konden of de kat uit de boom keken. Er 

werd zelfs gesproken van een kopersstaking.  

Wat het vertrouwen in de koopmarkt ook geen goed deed, was de jarenlange ondu i-

delijkheid over de veranderingen in de hypotheekregels en de hypoth eekrenteaftrek. 

Met het Woonakkoord is een voorlopig einde gekomen aan de politieke discussie en 

hebben consumenten die willen kopen meer zekerheid gekregen.  

Inmiddels lijkt de bodem van de koopmarkt bereikt. In het derde kwartaal van 2013 

lag het aantal transacties 10% hoger en de gemiddelde woningprijs slechts 0,6% lager 

dan in het tweede kwartaal. Er is dus een stijgende lijn in het aantal verkopen en er 

lijkt een einde te zijn gekomen aan de forse prijsdalingen.  

Toch is er geen reden voor al teveel optimisme. De prijzen dalen nog steeds en in 

meer dan de helft van de gevallen staat een woning meer dan een jaar te koop. Daa r-

naast heeft een grote groep eigenaren als gevolg van de prijscorrectie van de afgel o-

pen jaren te maken met een restschuld. Op de middellange termijn zou een krachtig 

herstel van de koopmarkt ervoor kunnen zorgen dat deze problemen worden opg e-

lost. Maar voor hen die nu buiten de boot vallen – vaak als gevolg van gewijzigde 

regelgeving - moet een oplossing gevonden worden.  

1.1 Nieuwe realiteit 

Waardestijging zoals die van begin jaren ’90 tot aan 2008 heeft plaatsgevonden, b e-

hoort niet meer tot de hedendaagse realiteit. Door de crisis is het aantal woningve r-

kopen en de woningprijs gedaald (zie figuur 1-1). 

De onzekerheid wat betreft regelgeving voor hypotheken heeft dit proces versterkt. 

Maar ook na de crisis zal voor veel regio’s in Nederland gelden dat de waardestijging 

beperkt blijft en onvoldoende basis biedt voor een (volgende) stap in de wooncarriè-

re. Dit betekent dat de keuzevrijheid van de consument wordt beperkt en dat toetr e-

ding en doorstroming via andere impulsen gerealiseerd moet worden.  
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f iguur  1- 1  P r i j sontw ik ke l ing  en  t ransact ies  bestaan de koopwoningen  200 1 –  2012  

 

Bron: NVM Transactiecijfers 2013  

 

Lagere woningprijzen zorgen voor minder woningtransacties en omgekeerd. Naast de 

onzekerheid van de huizenprijzen, heeft veranderende regelgeving er voor gezorgd 

dat men minder snel geneigd is te kopen. Het aantal woningtransacties is in 2013 

bijna gehalveerd ten opzichte van de jaren voor de crisis. Dat betekent dat de doo r-

stroming is gestagneerd. 

1.2 Doel 

Ook als de koopmarkt de komende jaren weer aantrekt, zal deze niet meer hetzelfde 

zijn als voor de crisis. Waardestijging van de woning is niet meer vanzelfsprekend en 

dat heeft gevolgen voor de mogelijkheden om door te stromen. De keuzevrijheid van 

de consument wordt hierdoor beperkt. Het betekent dat toetreding en doorstroming 

via andere impulsen gerealiseerd moet worden. Dat is de hedendaagse realiteit. Een 

realiteit waar ook de consument aan zal moeten wennen.  

Dat wil niet zeggen dat doorstromen zonder waardestijging onmogelijk is. Wie netjes 

aflost en/of meer gaat verdienen, kan ook zonder overwaarde een nieuwe woning 

financieren, mits de financieringsnormen niet nog strikter worden dan ze al zijn.  

Het huidige beleid op de koopwoningmarkt is er op gericht de mogelijkheden van 

hypothecaire financiering voor de consument verder te versoberen. Op zich een goed 

streven; voor de crisis werden vaak onverantwoord hoge leningen verstrekt. Maar 

zelfs beleid dat bedoeld is om de consument te beschermen, kan bij bepaalde groe-

pen er voor zorgen dat ze nu buiten de boot vallen.  

De NVM heeft RIGO gevraagd in kaart te brengen welke problemen woonconsumen-

ten tegenkomen op de koopwoningmarkt en welke oplossingsrichtingen daarvoor zijn.  
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1.3 Onderzoeksopzet 

De NVM vangt als brancheorganisatie voor makelaars in een vroeg stadium signalen 

op uit de markt over teruglopende huizenverkopen. Het minder snel verkrijgen van 

een hypotheek, dalende prijzen en veranderde (en veranderende) regelgeving liggen 

hier aan ten grondslag. Als gevolg hiervan ondervinden verschillende huishoud ens 

problemen met het zetten van een (volgende) stap in hun wooncarrière. De  NVM 

heeft aan de hand van die signalen een vijftal probleemsituaties geïdentificeerd: 

 Veranderende regelgeving 

 Restschuld 

 Arbeidsmarkt 

 Verbouwing 

 Overbruggingskrediet 

In de volgende hoofdstukken wordt elke probleemsituatie kort beschreven. Op basis 

van interviews die met consumenten zijn afgenomen, zijn gefingeerde voorbeelden 

beschreven, die betrekking hebben op de verschillende probleemsituaties. Zij dienen 

om een beter beeld te geven wat er speelt bij verschillende huishoudens.  

Op basis van literatuuronderzoek en aan de hand van kwantitatieve analyses zijn fe i-

ten en cijfers verzameld die betrekking hebben op de probleemsituaties. Verschille n-

de datasets en bronnen zijn hiervoor gebruikt, zoals NVM-transactiecijfers, cijfers van 

het CBS en het WoON 2012. 

Een belangrijke bron voor het kwantitatief in kaart brengen van de probleemsituaties 

zijn de cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk). Sinds september 2009 wordt door 

HDN van het grootste deel van alle hypotheekverstrekkers het aantal hypotheekaa n-

vragen bijgehouden. Van HDN zijn cijfers opgevraagd over het aantal hypotheekaa n-

vragen, om een beter beeld te krijgen over doorstroming op de koopwoningmarkt 

zonder waardestijging.  

Er is onder 362 bezoekers van de website www.funda.nl een enquête afgenomen. Hen 

is gevraagd waarom doorstroming op de koopwoningmarkt niet plaatsvindt en wat er 

voor nodig is om de doorstroming te bevorderen.  

Ten slotte zijn negen verschillende deskundigen op het gebied van hypotheken en 

hypotheekverstrekking geïnterviewd over de probleemsituaties. Zij hebben hun visie 

gegeven en mogelijke oplossingsrichtingen aangedragen. Een overzicht van de geï n-

terviewden is te vinden in Bijlage 2. 
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2 Veranderende regelgeving 

De afgelopen jaren zijn de hypotheekregels in Nederland flink aange-

scherpt. Kopers kunnen daardoor veel minder lenen voor een woning.  

De regelgeving voor kredietverlening in het algemeen en hypotheekverstrekking in 

het bijzonder is er op gericht de consument te beschermen tegen onverantwoorde – 

te hoge – leningen. Daarbij spelen twee begrippen een belangrijke rol: 

 Loan-to-income (LTI) is de verhouding tussen de hypotheek en het inkomen van 

de eigenaar. De LTI-toets zorgt er voor dat de lening voor de consument betaal-

baar is; 

 Loan-to-value (LTV) is de verhouding tussen de hypotheek en de waarde van de 

woning. De LTV-toets zorgt er voor dat men niet te veel kan lenen ten opzichte 

van de waarde van het onderpand.  

De LTI wordt bepaald door het financieringslastpercentage. Aan de hand van deze 

percentages wordt de maximale lening op basis van het bruto inkomen vastgesteld . 

De financieringslastpercentages worden jaarlijks door het NIBUD vastgesteld. Eind 

november 2010 kondigde het kabinet Rutte I een aanscherping aan van de normen 

voor hypothecaire kredietverlening. Per 1 januari 2014 zullen de financieringslastper-

centages verder naar beneden worden bijgesteld. 

Niet alleen de LTI wordt aangescherpt, ook de LTV wordt op dit moment verder inge-

perkt. Per 1 januari 2013 is de maximale LTV 105%. Daarna zal de maximale lening in 

relatie tot de waarde van de woning ieder jaar met één procentpunt verlaagd worden 

totdat deze in 2018 nog maar 100% is. Dat betekent dat bijkomende kosten zoals 

overdrachtsbelasting en notariskosten buiten de hypotheek gaan vallen.  

Ondanks de goede intenties wordt het Nederlandse systeem van hypotheekverstre k-

king door velen als beknellend of betuttelend ervaren. De systematiek is zo ingericht 

dat met de persoonlijke situatie nauwelijks rekening wordt gehouden. Daarnaast zorgt 

de voortdurend veranderende regelgeving voor onrust. Dat is goed te zien in de on t-

wikkeling van het aantal hypotheekaanvragen sinds het uitbreken van de kredietcrisis, 

zoals in figuur 2-1 is te zien. Opmerkelijk is de fluctuatie hierin. Het hoogst was het 

aantal aanvragen in november 2010, in januari 2013 het laagst. De fluctuaties in het 

aantal hypotheekaanvragen vallen steeds samen met veranderende regelgeving (een 

dal in de lijn) en het anticiperen van de consument daarop (een piek).  
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f iguur  2- 1  Inde xc i j f ers  hy potheekaanv ragen,  septe mber  20 09 –  augustus  201 3,  

(septe mbe r 2 009  =  10 0)  

 

Bron: Hypotheken Data Netwerk (2013), bewerking RIGO 

2.1 Loan-to-income 

2.1.1 Probleemsituatie 

De ruimhartige kredietverstrekking van banken voor de crisis heeft plaats gemaak t 

voor een beleid dat gekenmerkt wordt door soberheid en gematigdheid. Dit uit zich 

onder andere in een minder hoge lening ten opzichte van het inkomen. Werd in vro e-

ger tijden nog wel eens tot 6 keer het bruto jaarinkomen aan hypotheek verstrekt, nu 

wordt er strenger omgegaan met het maximale hypotheekbedrag in relatie tot het 

inkomen. De Loan-to-Income (LTI) is nu ongeveer 4,5. 

Soms kan worden afgeweken van de normen uit de Gedragscode Hypothecaire Fina n-

cieringen (GHF). Daar moet dan een goede reden voor z ijn. Ze zijn in de GHF als zoge-

naamde ´explains´ vastgelegd. Zo kan bijvoorbeeld met een schriftelijke verklaring van 

een werkgever over de toekomstige loonsverhoging een hogere hypotheek verstrekt 

worden dan de norm. Het blijkt dat voor de kredietcrisis h et aandeel explain-

hypotheken vele malen groter was dan op dit moment het geval is . 

Op basis van het financieringslastpercentage is het maximale hypotheekbedrag te 

berekenen. De regelingen hieromtrent zijn opgenomen in de Gedragscode Hypoth e-

caire Financieringen (GHF). Sinds 2009 zijn de financieringslastpercentages fors ver-

laagd. Dit heeft er voor gezorgd dat huishoudens minder kunnen lenen.  

De inkomenstoets blijkt nu streng gehanteerd te worden door geldverstrekkers. Maar 

aanvragers van hypotheken ervaren dat bijvoorbeeld banken hier wel erg de nadruk 

op leggen. Men vindt dat te weinig gekeken wordt naar de persoonlijke situatie.  

De strenge LTI-toets die tegenwoordig door geldverstrekkers gehanteerd wordt, is 

voor veel huishoudens een belangrijke drempel om te kunnen kopen. Voor starters en 
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betreden, voor doorstromers betekent het dat ze langer in hun huidige woning mo e-

ten blijven zitten dan ze willen. Met name voor tweeverdieners met een gezamenlijk 

inkomen beneden de € 40.000 betekenen de strenge LTI-eisen dat ze een stuk minder 

kunnen lenen. 

Bart-Jan en Els zijn beiden 35 jaar oud. Ze hebben beiden een vast contract. Bart Jan werkt als 

procesengineer bij een ingenieursbureau. Hij verdient op dit moment € 50.000. Els werkt 

parttime als communicatieadviseur bij een voedingsmiddelenconcern en verdient € 10.000. Ze 

hebben 2 kleine kinderen. 

Samen huren ze voor € 1.200,- een appartement in de vrije sector waar ze al 4 jaar wonen. 

Door de gezinsuitbreiding is het appartement te klein geworden en ze willen dan ook graag 

verhuizen naar een koopwoning. Ze gaan op zoek naar een eengezinswoning met voldoende 

slaapkamers voor de kinderen en nog een extra studeerkamer. 

Ze hebben een scherp geprijsde woning op het oog. Na onderhandelen komen ze uit op een 

transactieprijs van € 259.000. Hier komen dan nog wel 4% kosten koper bij, zodat het beno-

digde bedrag voor financiering iets minder dan € 270.000 wordt. Het wordt tijd om naar de 

bank te gaan. De bank geeft echter te kennen dat hun gezamenlijke inkomen te laag is voor de 

aanvraag van het gewenste hypotheekbedrag. Dit als gevolg van het feit dat het tweede ink o-

men niet volledig wordt meegeteld, wanneer de maximaal te financieren hypotheek wordt 

doorgerekend. Wanneer Bart-Jan in zijn eentje € 60.000 (en Els niets) had verdiend, hadden ze 

de woning wel kunnen financieren. 

Het gezin blijft noodgedwongen langer in het huidige appartement wonen.  

Facts & figures 

 In 2009 constateerde toezichthouder AFM dat bij één op de drie hypotheken van 

de GHF-normen werd afgeweken, in 2011 was dat nog maar 5% van de gevallen.  

 Als vuistregel voor de maximale hypotheek kan een factor van 4,5 maal het bruto 

inkomen gehanteerd worden. In figuur 2-2 is te zien hoe het aandeel hypotheek-

aanvragen waarvan de LTI hoger ligt dan 4,5 zich heeft ontwikkeld. Aan het begin 

van de kredietcrisis werd in ongeveer de helft van de gevallen een hypotheek 

aangevraagd met een LTI hoger dan 4,5. Dat is gedaald naar ongeveer 20% in a u-

gustus 2013.  
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f iguur  2- 2  Aandeel  hypoth eekaanv ragen  met  L TI  >  4 .5  ,  septe mbe r 200 9 –  aug u s-

tus  201 3  

Bron: Hypotheken Data Netwerk (2013), bewerking RIGO  

 

 Vooral huishoudens uit de jongere leeftijdsgroepen vragen een hypotheek aan, 

waarvan de LTI hoger dan 4,5 is. In figuur 2-3 is te zien dat in lagere leeftijdsgroe-

pen het aandeel hypotheekaanvragen met een LTI hoger dan 4,5 groter is.  

f iguur  2- 3  Aandeel  hypoth eekaanv ragen  met  L TI  >  4 .5  pe r  leef t i jdsgroep ,  aug u s-

tus  201 3  

 

 Bron: Hypotheken Data Netwerk (2013), bewerking RIGO 
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f iguur  2- 4  Maxima le  leen bedrag  een ve rd ien ers  op  bas is  van  f inanc ie r ings las tpe r-

centage  

 

Bron: Berekening RIGO op basis van NIBUD, 2013 

 

Visie deskundigen 

Volgens de deskundigen die we geïnterviewd hebben,  zou de consument inmiddels 

gewend zijn aan de LTI-grens. Men beschouwt deze als een gegeven. Toch wordt de 

LTI-toets door een aantal ondervraagden als een betuttelende norm gezien. De norm 

houdt te weinig rekening met bijvoorbeeld uitgavenpatronen, die kunnen verschillen. 

Anderen vinden de norm met betrekking tot het inkomen juist te ruim. De norm laat 

toe dat kopers het grootste deel van het inkomen boven de uitgaven op bijstandsn i-

veau in een hypotheek te steken. Dat zou te veel zijn.  

Volgens een deel van de ondervraagden vertrouwen geldverstrekkers te veel op de 

normen van de LTI-toets bij de hypotheekaanvraag. Met name de banken gaan te 

strikt om met de regelgeving. “Je mag 120 km/uur  op de snelweg, maar banken gaan 

voor de zekerheid 100 km/uur.”  

Volgens geldverstrekkers zelf zou het feit dat zij strikt omgaan met de regelgeving  te 

verklaren zijn omdat de AFM veel druk bij hen legt. Als men de LTI wil overschrijden, 

moet daar een goede onderbouwing voor zijn. Anders kunnen boetes daarop volgen. 

Hoewel die boetes an sich niet het grootste probleem zijn voor de geldverstrekker, is 

de imagoschade die daarop volgt dat wel, zeker voor banken.  

Maar volgens de geïnterviewden ligt de oorzaak vooral bi j het feit dat geldverstrek-

kers niet meer risicovolle leningen op hun balans willen hebben. Het niet meer ve r-

strekken van risicovollere hypotheken past in die strategie.  

Het zorgt er hoe dan ook voor dat geldverstrekkers nauwelijks meer een explain wi l-

len toepassen. Explains zijn expliciet omschreven uitzonderingsregels in de GHF. Vo l-
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gens de NVM werd voor 2008 voor ongeveer 25% van de gevallen een explain toeg e-

past. De afgelopen jaren zou dat slechts voor enkele procenten van de verstrekte hy-

potheken gedaan zijn.  

Feit is dat de LTI-toets een normatief systeem is dat voor sommigen rigide uit kan 

komen. Het NIBUD bepaalt de normering van de inkomenstoets. Er wordt geen reke-

ning gehouden met de huishoudensamenstelling of het uitgavenpatroon. Dat zou ook 

niet mogelijk zijn, want dan wordt het systeem te uitgebreid en te complex.  

2.1.2 Oplossingsrichtingen 

Het belangrijkste probleem voor mensen die tegen de LTI -regels aanlopen, is dat de 

maximale hypotheek die zij op basis van hun inkomen kunnen krijgen , niet voldoende 

is om de koopsom van de door hen gewenste woning te kunnen financieren. Hieruit 

volgt dat we bij het zoeken naar oplossingen voor deze mensen naar twee aspecten 

kunnen kijken: 1) het vergroten van de leencapaciteit en 2) het verlagen van de hypo-

theeksom.  

De meest directe manier om de problemen aan te pakken is om de regels rond de LTI -

toets zelf aan te passen: 

 Explains op LTI-toets. Voor een aantal situaties zou ruimte gemaakt kunnen wor-

den zodat de LTI-toets geen belemmerende factor is. Zo bleek uit de interviews 

expliciet de situatie van ouderen met een beperkt pensioen en AOW, maar met 

ruim eigen vermogen een probleemgeval te zijn. Een oplossing zou zijn om voor 

die gevallen een explain op de LTI-toets te formuleren. Zo zou voor iemand die 

veel minder leent dan op basis van de LTV is toegestaan, de LTI naar boven toe 

kunnen worden bijgesteld. 

 Tweede inkomen. Daarnaast zou anders omgegaan kunnen worden met tweede 

inkomens. De AFM hanteert strengere regels ten aanzien van de bijtelling van het 

tweede inkomen voor de vaststelling van het maximale hypotheekbedrag. Daarin 

wijkt zij af ten opzichte van de aanbevelingen van het NIBUD zelf. Met name de 

tweeverdieners met een lager inkomen zijn hier de dupe van.  

In plaats van de LTI-toets aan te willen passen zou de NVM zich ook kunnen richten op 

andere regels die mede bepalen hoe hoog het hypotheekbedrag is dat men kan lenen 

of nodig heeft: 

 Hypotheekrente voor buitenlandse hypotheken aftrekbaar. Nu al sluiten som-

mige huishoudens in het oosten van het land een hypotheek af bij Duitse geld-

verstrekkers, omdat de hypotheekrente daar tot wel 2 procentpunt lager ligt. Als 

de Nederlandse regelgeving het toelaat deze rente ook aftrekbaar te maken, 

scheelt dat enorm in de maandlasten. Bovendien zorgt men er indirect voo r dat 

het voor buitenlandse geldverstrekkers aantrekkelijker gemaakt wordt tot de N e-

derlandse markt toe te treden.  

 Looptijd verlengen. De mogelijkheid is gekomen om naast de hypotheek een 2e 

lening af te sluiten tot 50% van de waarde van de woning en een looptijd van 

maximaal 35 jaar. Maar deze tweede lening kan niet worden afgetrokken van de 

belasting. Een groot deel van de beroepsbevolking moet na zijn 65ste  (of zelfs 
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70ste) verjaardag doorwerken. Dat betekent dat men langer dan 30 jaar inkomen 

uit arbeid vergaart. De looptijden van hypotheken en de aftrekbaarheid van de 

rente zouden hierop aangepast kunnen worden.  

 Vrijmaken pensioen. Het benodigde hypotheekbedrag zelf zou lager gemaakt 

kunnen worden door opgebouwd pensioen zonder fiscale consequenties vr ij te 

maken en aan te wenden ter financiering van de woning. Het pensioenbedrag dat 

vrijgemaakt is, zou dan later in de vorm van verhoogde premies weer ‘terugve r-

diend’ kunnen worden.  

 Fiscale maatregelen. Allerlei fiscale maatregelen zouden doorgevoerd kunnen 

worden, die er voor zorgen dat het hypotheekbedrag minder hoog is. Een voo r-

beeld hiervan is de BTW op de grond te verlagen.  

Voor de bovenstaande oplossingsrichtingen zijn aanpassingen van wetten en regelge-

ving nodig. Hiervoor zal de NVM het gesprek aan moeten gaan met de politiek en 

belanghebbende partijen, zoals de banken, de AFM en de Vereniging Eigen Huis.  Er 

zijn echter ook diverse instrumenten beschikbaar die binnen de huidige regelgeving 

kunnen worden ingezet. De NVM zou deze instrumenten via de ma kelaars en andere 

media onder de aandacht kunnen brengen bij de consument.  

Er zijn verschillende mogelijkheden om de leencapaciteit van de consument te verho-

gen: 

 Aanvullende leningen.  De leencapaciteit kan in Nederland verhoogd worden 

door verschillende (laagrentende) aanvullende leningen af te sluiten. De bekend-

ste hiervan is de starterslening. De hoogte hiervan en de voorwaarden verschi l-

len per gemeente. 

 Duurzaamheid. Daarnaast bestaan er allerlei verschillende mogelijkheden die 

een verband hebben met de duurzaamheid van de woning. Zo rekent Triodos 

Bank lagere rentes bij woningen met een hogere energielabel. Verder kunnen 

mensen, die een energieneutrale woning kopen, per 1 januari 2014 tot €13.500 

extra lenen. 

Daarnaast bestaan vele oplossingen om de hypotheeksom zelf te verlagen.  

 Tussenvormen van koop en huur. Voor de aankoop van een corporatiewoning 

bieden woningcorporaties allerlei tussenvormen van huur en koop aan. De Koo p-

garant en de Koop Goedkoopregeling zijn hier bekende voorbeelden van.  

 Lagere grondprijzen. Hoge grondprijzen zorgen voor een prijsopdrijvend effect 

bij nieuwbouwwoningen. Daarom zorgen sommige gemeentes er op dit moment 

voor dat grondprijzen worden verlaagd, zodat voor de aankoop van een nieu w-

bouwwoning (of een kavel) een minder hoge hypotheek nodig is.  

 Erfpacht. Een andere strategie die op de grondcomponent gericht is, is bij de 

aankoop (en ook bij verkoop) een erfpachtconstructie te gebruiken. Commerciële 

partijen springen hier op in. De Duokoopregeling is een bekend voorbeeld. Maar 

ook gemeentes zoals Gorinchem bieden erfpachtconstructies aan.  

 Lease. Verder bestaat er de mogelijkheid om een huis te leasen. Dit kan zowel bij 

koop als verkoop. Het voordeel hiervan is dat de financiering uitgesmeerd wordt 
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over de tijd. In Australië en de USA wordt dit concept veel vaker toegepast. In 

Nederland wordt dit aangeboden door ‘Huis en Lease’.   

 Subsidies & kortingen . Ten slotte zijn er talloze lokale initiatieven die vaak door 

gemeente of provincie (of een combinatie van die twee) worden aangeboden die 

er voor zorgen dat men minder hoeft te lenen. Verhuispremies, doorstroompr e-

mies en kortingen door projectontwikkelaars zijn hier voorbeelden van.  

 Startersrenteregeling. De Startersrenteregeling is een korting waarbij men de 

woning van een aangesloten woningcorporatie koopt. De woningcorporatie 

schiet 20% van de maandelijkse hypotheekrente voor. Dat hoeft alleen terugbe-

taald te worden als de woning bij verkoop in waarde is gestegen. De Startersren-

teregeling geldt voor hypotheekbedragen tot maximaal de grens voor hypoth e-

ken met NHG. Ongeveer 45 woningcorporaties zijn aangesloten op deze regeling.  

 De ‘Woonketting’. De Woonketting verbindt kopers en verkopers als schakels van 

een ketting. Bij de woonketting wordt door alle betrokken doorstromers een 

premie van 5 procent over de verkoopwaarde afgestaan. Deze premies worden 

gebruikt ter financiering van de woning die in als eerste in het rijtje staat; de 

woning voor een starter. Deze woning kan daardoor tegen een gunstige prijs op 

de markt worden gebracht. Het voordeel voor de betrokken doorstromers is dat 

zij zeker weten dat zij door kunnen stromen, zonder (de stress van) dubbele 

woonlasten. Ook Bouwkavels kunnen deel uitmaken van de Woonketting.  Alle af-

spraken worden vooraf vastgelegd bij de notaris.  

Er zouden ook alternatieve financieringsconstructies voor de aanschaf aangewend 

kunnen worden: 

 Familiehypotheek. Door de VEH wordt de familiehypotheek aangeboden . Hierbij 

wordt (een deel van) het geld niet geleend van een bank maar van een familielid. 

Het voordeel hiervan is dat men onderling de hypotheekvoorwaarden kan bepa-

len.  

 Deense Hypotheek. Op dit moment wordt door het bedrijf Solid Mortgages de 

mogelijkheid onderzocht de ´Deense Hypotheek´ op de Nederlandse markt te in-

troduceren. Hierbij wordt de lening direct gefinancierd in de kapitaalmarkt tegen 

de actuele marktrente. De bank treedt slechts als intermediair op. Wanneer een 

Deense Hypotheek wordt gebruikt in de Nederlandse markt, zou he t rentetarief 

hiervan lager moeten liggen, net zoals in Denemarken. 

 Duitse Hypotheek. Zoals eerder vermeld, worden door huishoudens in het oo s-

ten van het land steeds vaker hypotheken bij Duitse geldverstrekkers afgesloten, 

tegen een lagere rente dan bij Nederlandse banken. Omdat de rente hiervan niet 

aftrekbaar is, is dit met name interessant voor mensen die in minder e mate van 

hypotheekrenteaftrek kunnen genieten (door bijvoorbeeld een groot deel eigen 

vermogen).  

Uit de interviews bleek dat ook een deel van de oplossing gevonden kan worden in: 

 Interpretatie en toepassing van explains.  Geldverstrekkers hebben moeite met 

de interpretatie en toepassing van explains. Afstemming tussen banken en AFM 

over bestaande explains in de GHF lijkt hier de eerste stap. Het nad enken over 
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het formuleren van aanvullende explains voor specifieke situaties de tweede. Dit 

laatste ligt dan weer buiten de bestaande regelgeving  

 Maatwerk. Verder zou van geldverstrekkers en tussenpersonen meer maatwerk 

verwacht kunnen worden. Zij moeten beter rekening houden met de persoonlijke 

situatie van de consument en hem daar over inlichten. De regelgeving of norm e-

ring zelf moet niet verder worden aangepast.  

De consument zelf kan ook actie ondernemen. Het hebben van een doorlopend kre-

diet, de mogelijkheid om rood te staan bij een bank of het hebben van een klante n-

kaart bij de Bijenkorf zorgen er voor dat de kans op het verkrijgen van een hypotheek 

lager is, dan wel dat de hoogte van de maximale hypotheeksom lager is. De cons u-

ment doet er goed aan om, voordat met het traject van de hypotheekaanvraag aan te 

vangen, aanvullende leningen af te lossen of de mogelijkheden om krediet te hebben 

van de hand te doen. 

2.2 Loan-to-value 

2.2.1 Probleemsituatie 

Naast een inkomenstoets, vindt ook een toets op woningwaarde plaats. Per 1 januari 

2013 mag het hypotheekbedrag niet meer dan 105% van de woningwaarde bedragen. 

De maximale Loan-to-Value (LTV) wordt in jaarlijkse stappen van 105% naar 100% in 

2018 teruggebracht. 

Vooral voor starters lijkt het verlagen van de LTV-norm remmend te werken. Dit zijn 

vaak jonge huishoudens die nog niet de mogelijkheid hebben gehad om een eigen 

vermogen op te bouwen. Hierdoor wordt de aankoop van een woning voor hen een 

stuk minder haalbaar. Maar ook mensen die een verbouwing willen plegen, wil len 

verduurzamen of op een andere manier in hun woning willen investeren, krijgen de 

financiering via hypothecair krediet minder snel rond. Omdat een dergelijke invest e-

ring zich niet altijd vertaalt in een zelfde waardestijging, zal een financier een stuk 

minder geneigd zijn de hypotheekaanvraag te honoreren.  

De huidige LTV van 105% biedt nog veel ruimte om de aankoop van een huis met de 

bijkomende kosten zoals de overdrachtsbelasting te financieren. Maar in de toekomst 

gaat de grens steeds verder omlaag naar 100% in 2018. Het betekent dat men altijd 

eigen geld moet gebruiken voor de aankoop van een woning. Het gaat dus wel een 

groter probleem worden. Als men nu niet spaart, zal het met de tijd lastiger worden 

het benodigde bedrag te sparen om de woning te kunnen financieren. 

 

Milan (25) en Jennifer (24) hebben een relatie gekregen, toen zij beiden studeerden in Den 

Bosch. Het stel wil gaan samenwonen, nu ze allebei een baan hebben gevonden. Hij heeft een 

vast contract als service level coördinator in de ICT en zij werkt bij Justitie. Ze verdienen iets 

meer dan € 55.000. Beiden hebben nog een studieschuld en hebben daarom nog niet kunnen 

sparen. Op hun zoektocht naar een leuke woning komen ze al gauw in de koopsector terecht. 

Ze komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en het aanbod aan particuliere 

huurwoningen is schaars en erg duur, wanneer je het vergelijkt met de maandelijkse lasten 

voor een soortgelijke koopwoning.  
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Het koppel laat hun oog vallen op een benedenwoning met 3 kamers, een tuintje, en een 

oppervlakte van om en nabij 85 vierkante meter. En het is maar een paar minuten lopen van 

de binnenstad. Ze kunnen het huis na onderhandeling kopen voor € 210.000. De maandlasten 

blijven daarmee onder de € 800,- netto. De woning kent wel wat achterstallig onderhoud, en 

een zeer gedateerde badkamer en keuken. Die moeten vervangen worden.  

Milan en Jennifer gaan voor een hypotheeklening naar de bank. Naast de € 210.000 voor de 

woning hebben ze extra financiering nodig om de bijkomende kosten (o.a. 2% overdrachtsbe-

lasting, notaris, aankoopmakelaar en bouwkundige keuring) en de vernieuwing van de badk a-

mer en de keuken te financieren. Ze komen van een koude kermis thuis. De bank is niet bereid 

meer dan 104% van de woningwaarde uit te lenen. 

Het stel besluit de koop niet door te zetten, zonder verbouwing is de woning niet aantrekk e-

lijk. Ze gaan wel samenwonen. Voor een kleinere huurwoning betalen ze nu € 900 ,- per 

maand. 

 

Facts & figures 

 In figuur 2-5 is te zien hoe het aandeel hypotheekaanvragen met een LTV hoger 

dan 105% zich geeft ontwikkeld. Dit is in iets meer dan de helft van de aanvragen 

het geval. Met een daling van 5 %-punt lijkt de invoering van de maximale LTV-

grens op 1 januari 2013 vooralsnog weinig invloed hierop te hebben. 

f iguur  2- 5  Aandeel  hypoth eekaanv ragen  met  L T V >  105% ,  sep temb er  20 09 –  au -

gustus  201 3  

 

Bron: Hypotheken Data Netwerk (2013), bewerking RIGO 

 

 In figuur 2-6 is te zien dat vooral huishoudens uit de jongere leeftijdsgroepen een 

hypotheek aanvragen, waarvan de LTV hoger dan 105% is.  
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f iguur  2- 6  Aandeel  hypoth eekaanv ragen  met  L T V >  105% pe r  le ef t i jdsg roep,  au -

gustus  201 3   

 

Bron: Hypotheken Data Netwerk (2013), bewerking RIGO 

 

Visie deskundigen 

De verlaging van de maximale LTV naar 100% wordt door de deskundigen over het 

algemeen als een positief gegeven gezien. Voor de meesten is de regelgeving duidelijk 

en ook redelijk. De consument weet wat hij kan lenen. Leningen met een hoge LTV 

behoren daarmee tot het verleden. De verlaging van de maximale LTV vormt voor de 

meeste huishoudens dan ook niet een groot probleem.  

Maar voor sommige groepen gaat het wel een groter probleem worden. Allereerst zijn 

dit de koopstarters. De LTV-grens, die steeds lager wordt, zorgt er voor dat deze groep 

steeds meer eigen geld moet inbrengen voor de aankoop van een woning. De gemi d-

delde koopstarter is vaak jong en heeft nog niet de tijd gehad om voldoende te sp a-

ren. De aankoop van een woning wordt daardoor met de tijd lastiger. 

De snelheid waarmee de LTV omlaag gaat, zorgt er voor dat de prijsontwikkeling 

wordt gedrukt. Er bestaat een directe relatie tussen de leencapaciteit en de prijson t-

wikkeling, zoals in verschillende rapporten van bijvoorbeeld onderzoeksinstituut OTB  

te lezen is. Als de leencapaciteit wordt verlaagd door de maximale LTV te verlagen, 

zullen de prijzen ook verder dalen. Hoewel dit voor een koopstarter gunstig kan zijn, 

betekent het tevens extra onrust. En dat is iets wat bij velen er voor zorgt dat de koop 

juist wordt uitgesteld. 

Op dit moment is de rente relatief laag. Als die echter omhoog gaat in combinatie met 

een lagere LTV, zullen de prijzen verder onder druk komen te staan. Gecombineerd 

met de trend dat de koopkracht steeds lager wordt, betekent h et dat er steeds min-

der besteedbaar inkomen overblijft om te sparen. Dan kan de LTV ook voor sommige 

doorstromers een probleem gaan worden.  
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Een lagere LTV zorgt er ten slotte voor dat de mogelijkheden worden beperkt om de 

woning te verduurzamen. Een verduurzaming of het toepassen van energiebesparen-

de maatregelen vindt niet direct zijn weerslag in een waardestijging van de woning. 

Deze worden pas later terugverdiend. Het betekent dat dit ook in toenemende mate 

uit eigen zak gefinancierd moet worden.  

2.2.2 Oplossingsrichtingen 

Het belangrijkste probleem bij de LTV is dat kopers vermogen nodig hebben om bi j-

eenkomende kosten van de aankoop en eventuele verbouwingskosten te kunnen f i-

nancieren. 

Sommige oplossingen waar de NVM zich op zou kunnen richten vergen aanpassin gen 

van de huidige regels: 

 Explains op LTV-toets. De LTV-toets werkt voor specifieke situaties belemmerend 

is misschien zelfs te betuttelend. Iemand met voldoende inkomen en een gunstig 

toekomstperspectief op dat vlak is kredietwaardig. Voor dit soort mensen zou er 

aan gedacht kunnen worden door ruimhartiger met de LTV-toets om te gaan.  

 Makkelijker eigen vermogen aanwenden. Een andere oplossing zou zijn om het 

makkelijker te maken eigen vermogen te gebruiken ter financiering van de wo-

ning als aanvulling op de hypotheeklening. In Nederland is het al mogelijk een 

groot deel in Box 3 zonder belasting te sparen. En bij Prinsjesdag is reeds voorg e-

steld het schenkingsrecht te verruimen. Een ander mogelijkheid ligt in het fiscaal 

bevoordelen van het sparen. Zo zou het bouwsparen, dat gangbaar is in Duits-

land, meer ingeburgerd kunnen raken door gezamenlijke inspanning van politiek, 

NVB en banken. Een andere mogelijkheid is het promoten van spaarproducten 

zoals het Zilvervlootsparen. Ten slotte zou, net zoals bij de LTI is vermeld, pensi-

oenaanspraken op een fiscaal aantrekkelijke manier aangewend kunnen worden 

voor de financiering van de woning.  

 LTV anticyclisch. Nu beweegt de maximale lening voor een woning mee met de 

woningprijzen, juist omdat de regelgeving voorschrijft dat deze wordt uitgedrukt 

als een ratio ten opzichte daarvan. Dat betekent dat huizenprijzen en leningen 

versterkend ten opzichte van elkaar kunnen werken. Dit heeft er (mede) aan bi j-

gedragen dat er tot 2007 een bubbel op de koopwoningmarkt heeft kun nen ont-

staan. Om hier op een meer verantwoorde manier mee om te gaan, zou daarom 

een demping bij de maximale hypotheeklening moeten plaatsvinden als huize n-

prijzen stijgen (of dalen). In Duitsland gebeurt dit door de LTV anticyclisch aan te 

passen op basis van een gemiddelde uit het verleden. Het komt er op neer dat de 

hypotheekleningen wel mee kunnen bewegen met de huizenprijzen, maar niet zo 

sterk. Deze maatregel is er niet zozeer op gericht de consument meer te laten l e-

nen, als wel op een meer verantwoorde (en duurzame) manier om te gaan met 

hypotheekleningen. 

 Sparen. De belastingvrije voet in Box 3 is momenteel € 21.139. Er moet verm o-

gensbelasting van 30% over een fictief rendement van 4% betaald worden over 

het bedrag dat hierboven uitkomt. Hoewel het in  absolute termen weinig uit-
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maakt, kan het een positief signaal naar de consument toe zijn om de belastin g-

vrije voet te verhogen. 

Ook binnen de huidige regels bestaan veel mogelijkheden om de bijkomende kosten 

te verlagen: 

 Subsidies & kortingen. De eerder genoemde verhuis- en doorstroompremies 

kunnen bijdragen de bijkomende kosten van een woning te drukken. Deze pr e-

mies worden lokaal door provincies en gemeenten verstrekt. In aanvulling op 

gemeentelijke regelingen hebben lokale NVM-makelaars kortingen aangeboden 

op hun courtages. Verder wordt door verschillende woningcorporaties bij de 

aankoop van een corporatiewoning de VON-regeling aangeboden. De corporatie 

neemt dan de kosten koper op zich.  

 Starter. Ten slotte is voor starters ‘Start met Korting’ interessant (ook wel Star-

tersVoordeelBox of StartersPakket). De beginnende huizenkoper krijgt een pakket 

aan kortingen en voordelen bij de aankoop van zijn eerste woning.  

 Bijkomende kosten zelf verlagen.  In aanvulling op deze bestaande regeling zou-

den tevens de mogelijkheden nagegaan kunnen worden die er toe bijdragen de 

bijkomende kosten zelf verder te verlagen. Voorbeelden hiervan zijn de notari s-

kosten, de taxatiekosten, de advieskosten en de kosten voor inschrijving in het 

kadaster. Ook de volledige afschaffing van de overdrachtsbelasting zou hieraan 

bijdragen maar deze mogelijkheid ligt wel weer buiten de bestaande regelgeving.  
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3 Restschuld 

Een potentiële restschuld belemmert huishoudens door te stromen naar een 

nieuwe woning. Geldverstrekkers zijn nauwelijks bereid de ontstane rest-

schuld te financieren in de nieuwe hypotheek.  

3.1 Probleemsituatie 

Wanneer de woningwaarde lager is dan het uitstaande hypotheekbedrag, kampt men 

met een potentiële restschuld. Met dalende huizenprijzen is het aantal huishoudens 

dat te maken heeft met een (potentiële) restschuld de afgelopen jaren sterk gegroeid. 

De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) schatte begin 2013 het aantal huisho u-

dens met een potentiële restschuld op 800.000. Het probleem komt voor onder alle 

lagen van de bevolking en in vrijwel alle woonregio’s in Nederland . Daarmee is het 

een maatschappelijk probleem geworden.  

De problematiek rond de restschuld is vrij divers. Het betreft huishoudens die door de 

prijscorrectie onder water zijn komen te staan, maar ook huishoudens met een bele g-

gingshypotheek die door de tegenvallende rendementen onderuit zijn gegaan. Daa r-

naast verschillen huishoudens met een potentiële restschuld in sterke mate van e l-

kaar wat betreft de omvang van de restschuld. Gemiddeld gaat het om een restschuld 

van € 39.000 (ASRE, 2013). Vaak hebben jongere huishoudens een grotere kans op 

een restschuld omdat zij in veel gevallen hun huis hebben gekocht op het toppunt van 

de markt.  

Wie niet hoeft te verhuizen en zijn hypotheek kan betalen, heeft in principe geen 

probleem. Maar voor wie het wel noodzakelijk is om te verhuizen, liggen de zaken 

heel anders. De noodzaak om te verhuizen kan komen door een verandering in de 

gezinssituatie, arbeidssituatie of door iets anders zoals een renteherziening van de 

hypotheek. Naast de mogelijke oorzaken van het ontstaan van een restschuld, ver-

schilt de toewijsbaarheid van de problematiek eveneens van geval tot geval. Het is 

niet altijd zo dat de oorzaak bij een huiseigenaar zelf ligt. Zo zijn er in verleden hypo-

theken verstrekt met een LTV (loan-to-value) die heden ten dage niet geoorloofd zou 

zijn. Ook kon men andere zaken dan de woning meefinancieren in de hypotheek. De 

geldverstrekking uit het verleden is daarmee te risicovol gebleken.  

Ook de manier waarop men een oplossing voor een restschuld kan vinden, verschilt 

van geval tot geval. Mensen die hun hypotheek met NHG hebben afgesloten kunnen 

in bepaalde situaties een beroep doen op het Waarborgfonds . Soms kunnen mensen 

met eigen spaargeld al een groot deel van de schuld aflossen, maar voor velen kan 

het betekenen dat een dure lening afgesloten moet worden om de restschuld te f i-

nancieren. Ten slotte is er een groep mensen die hun maandlasten niet meer kunnen 

betalen en voor wie de uiterste consequentie bestaat uit het gedwongen verkopen 

van hun woning en schuldhulpverlening. Kortom, het ene probleemgeval is het andere 

niet. 
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Wat de oorzaak, toewijsbaarheid van de problematiek en oplossingsmogelijkheden 

ook zijn, voor de meesten geldt dat een potentiële restschuld de totale doorstroming 

op de woningmarkt belemmert. Voor de een betekent het een te krappe woning, voor 

de ander veel reistijd naar het werk, voor weer een ander een te dure woning. Daar-

mee ontstaat voor steeds meer huishoudens een mismatch tussen de gewenste wo-

ning en de woning waar men nu zit.  

Bij het oplossen van de restschuldproblematiek komt een aantal knelpunten steeds 

weer terug. De belangrijkste is dat veel huishoudens de restschuld bij een verhuizing 

nauwelijks gefinancierd krijgen. Banken zijn niet snel geneigd een schuld hypothecair 

te financieren, omdat ze die te risicovol achten of omdat de hypotheek daardoor bo-

ven de maximale LTV uitkomt. In sommige gevallen wordt wel aangeboden de rest-

schuld middels een doorlopend krediet of persoonlijke lening te financieren. Het pro-

bleem bij dit soort leningen is dat, hoewel de rente hier fiscaal afgetrokken mag wor-

den, de kosten van een dergelijke lening per saldo erg hoog zijn. De hoge rente en de 

eis om bij aftrek van de rente de lening binnen 10 jaar af te lossen zijn hier vooral de 

oorzaak van. 

Een ander knelpunt ligt bij mensen die een hypotheek met NHG hebben afgesloten. 

Hoewel voor hen meer mogelijkheden bestaan, kunnen zij pas op kwijtschelding van 

de restschuld rekenen als daar een ernstige reden aan ten grondslag ligt, zoals ech t-

scheiding, inkomensverlies of overlijden van de partner en woningbehoud niet moge-

lijk is. Per 1 januari 2014 wordt de regelgeving rondom restschuldfinanciering bij 

NHG-hypotheken aangepast. Dit is dan mogelijk binnen de huidige kostengrens van 

€290.000
1
. 

De familie Mertens woont in een 3-kamerflat te Veenendaal. Michiel Mertens heeft het appar-

tement in 2007 gekocht. Hij heeft hiervoor een hypotheek afgesloten van €  195.000. In 2009 

is Els bij Michiel komen inwonen. Momenteel is het stel in verwachting van hun eerste kindje.  

Met de gezinsuitbreiding op komst, wil de familie Mertens verhuizen. Daarvoor is hun oog 

gevallen op een veel ruimere tussenwoning, ook in Veenendaal. De vraagprijs van die woning 

is € 200.000, waardoor de verwachte transactieprijs ongeveer gelijk is aan de oorspronkel ijke 

prijs van het appartement, toen Michiel Mertens dat in 2007 kocht.  

De 3-kamerflat staat echter in een regio waar de huizenprijzen tot wel 20% zijn gedaald de 

afgelopen jaren. Bovendien zijn zij niet de enigen die willen verhuizen. Momenteel worden 50 

appartementen in het prijssegment van rond de € 170.000 aangeboden in de omgeving. Als de 

familie Mertens het huis wil verkopen, zullen ze de vraagprijs daaro p moeten aanpassen. 

Hierdoor zullen zij wel met een restschuld van € 30.000 geconfronteerd worden.   

De familie Mertens staat nog aan het begin van hun woon- en arbeidscarrière. Er is zodoende 

geen spaargeld om de restschuld te ondervangen. Ondanks hun gezamenlijk bruto inkomen 

van ruim € 50.000 wil geen enkele bank de restschuld meefinancieren in een nieuwe hypo-

theek. Voor de familie Mertens rest niets anders dan te blijven waar ze nu zitten.   

 

1
 Indien een deel van de restschuld boven de actuele kostengrens uitkomt, kan de hypothee k-

verstrekker het overige deel meefinancieren buiten de borgstelling van NHG  (NHG.nl). 
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Facts & figures 

 De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) heeft meerdere rapporten over rest-

schuld gepubliceerd. Volgens hun berekeningen (gebaseerd op het WoON20 12) 

kampen 800.000 huishoudens eind 2012 met een restschuld , die gemiddeld  

€ 39.000 bedraagt (ASRE, 2013). Volgens het CBS zijn er ruim één miljoen huisho u-

dens met een potentiële restschuld (CBS, 2012). Belangrijke kanttekening hierbij is 

dat het CBS niet het eigen vermogen meeneemt in de berekening. Zou dat wel 

worden gedaan, dan komt het getal op ongeveer 600.000 huishoudens uit.  

 De problematiek is relatief gezien onder ‘jonge huishoudens’ het grootst; in de 

leeftijdscategorie tot 25 jaar heeft 69 % van de huishoudens een potentiële rest-

schuld. In absolute zin is de problematiek het grootst onder de leeftijdscategori e-

ën van 26-35 jaar en 36-45. Bij deze leeftijdscategorieën zou de totale restschuld 

op meer dan 21 miljard uitkomen. 

tabel  3 -1  Hu ishoudens  m e t  r estschu ld  

Leeftijdscategorie Gemiddeld bedrag Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens 

tot en met 25 jaar 32.000 40.000 69% 

26-35 jaar 34.000 310.000 56% 

36-45 jaar 41.000 265.000 29% 

46-60 jaar 46.000 150.000 12% 

ouder dan 60 jaar 45.000 31.000 3% 

Totaal 39.000 796.000 21% 

Bron: ASRE 2013 

Visie deskundigen 

Voor de helft van alle geïnterviewden is de restschuldproblematiek het grootste pro-

bleem. Tegelijkertijd vindt een aantal ondervraagden dat de problematiek rond de 

restschuld opgeblazen wordt. Niet iedereen met een potentiële restschuld heeft de 

noodzaak om te verhuizen.  

Zo blijkt op basis van analyse van het WoOn2012 dat van alle huizenbezi tters een 

groep van iets minder dan 30.000 huishoudens een urgente woningvraag heeft
2
. Niet 

al deze huishoudens hebben een potentiële restschuld. En voor de mensen met een 

NHG-hypotheek binnen deze groep lijkt nu een oplossing gevonden te zijn. Sommige 

geïnterviewden vinden dat het restschuldprobleem sterk overschat wordt. Restschuld 

is niet iets dat met de kredietcrisis is komen opduiken. Het hoort nu eenmaal bij de 

risico’s van het woningbezit. Wanneer de aankoop van een woning gefinancierd wordt 

 

2
 Urgent woningzoekenden zijn woningzoekenden die binnen twee jaar willen verhuizen en die 

zoekactiviteiten ondernemen, bereid zijn op passend aanbod direct te reageren en binnen 1 

jaar willen verhuizen. 
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met de wettelijke LTV van 105%, dan is er in principe al sprake van een (kleine) res t-

schuld. 

Of de problematiek nu wel of niet overdreven wordt, restschuld is een lastig pr o-

bleem omdat de gedragscomponent van de huiseigenaar hier een grote rol speelt. Het 

niet willen nemen van een verlies op de woning, de schaamte over het hebben van 

een restschuld en de onzekerheid over de hoogte van de restschuld zorgen er voor 

dat veel mensen hun huis niet willen of durven te verkopen. Dit zorgt er eveneens 

voor dat er nog steeds een taboe op restschuld rust.  

Een taboe op de restschuld zorgt er voor dat er bepaalde beeldvorming is over de 

ernst en oplosbaarheid van de restschuld. Volgens sommigen is de regelgeving ondu i-

delijk, volgens anderen staan banken niet welwillend tegenover het financieren van 

een restschuld.  

Het terugkerende probleem is niet uitsluitend de financiering van de restschuld zelf, 

maar dat geldverstrekkers dat pas willen doen als de woning verkocht is. Geldve r-

strekkers willen pas een restschuld financieren als ze precies weten hoe hoog deze zal 

zijn. Voor de huizenkoper is pas bij verkoop duidelijk of hij de restschuld bij een bank 

gefinancierd krijgt en de wijze waarop. Daardoor is er onduidelijkheid en durft men 

de huidige woning niet te verkopen.  

Toch is het algemene beeld dat met name de consument en de geldverstrekkers a n-

ders tegen restschuld aankijken dan een aantal jaren geleden. De consument is steeds 

vaker bereid een verlies te nemen. Daarnaast zouden geldverstrekkers vaker de mog e-

lijkheden van restschuldfinanciering te onderzoeken dan eerder het geval was.  

3.2 Oplossingsrichtingen 

Niet iedereen met een potentiële restschuld hoeft geholpen te worden. Alleen voor 

de huishoudens die echt klem zitten, zou nagedacht moeten worden over hoe zij hun 

woonwens op de koopwoningmarkt kunnen vervullen.  

Met name voor de groep zonder NHG-hypotheek die graag wil verhuizen, moet op de 

korte termijn een oplossing gevonden worden. De NVM zou kunnen ijveren voor de 

volgende aanpassingen van de huidige regels: 

 Buiten werking stellen LTV-toets. Een vaak genoemde oplossing is het buiten-

werking stellen van de LTV-toets bij de aanvraag van een hypotheek waarin de 

restschuld gefinancierd moet worden. Voorwaarde is wel dat het inkomen vo l-

doende moet zijn ten opzichte van de gevraagde lening. In dat geval zou de bank 

kunnen eisen dat de top die boven de LTV-ratio uitkomt, versneld afgelost moet 

worden. 

 Gelijkstellen looptijd. Op dit moment is de restschuld voor 10 jaar lang aftrek-

baar. Daarom verplichten de banken kopers die de restschuld meefinancieren in 

de hypotheek van de nieuwe woning om de restschuld ook binnen 10 jaar af te 

lossen, terwijl de GHF dit niet voorschrijft. Dit zorgt voor (onnodig) hoge maand-

lasten in de eerste 10 jaar van de hypotheek. Een oplossing hiervoor zou kunnen 

zijn om zowel de aftrekbaarheid als de aflossing van een restschuld gelijk te stel-
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len aan de resterende looptijd van een hypotheek. Op die manier wordt deze 

schuld uitgesmeerd over de tijd, waardoor maandlasten lager zijn. Bovendien 

verlaagt dit het risico dat men in betalingsproblemen komt. Aanvullend op deze 

maatregel zou het (door banken) mogelijk gemaakt moeten worden de restschuld 

versneld boetevrij af te lossen. 

 Aflossen restschuld met pensioen. Een maatregel die nog verder gaat is om het 

voor een bepaalde groep mogelijk te maken een deel van hun pensioenrechten 

te gebruiken om de restschuld af te lossen. Het vrijgekomen pensioen zou dan 

tegen een laag belastingtarief vrijgemaakt moeten worden. De daling in de 

woonlasten als gevolg van de verlaagde hypotheekschuld, zou wellicht gebruikt 

kunnen worden als extra premie om het pensioen in de toekomst naar het oo r-

spronkelijk niveau op te bouwen. Deze mogelijkheid zou ook aan mensen geb o-

den moeten worden die niet hoeven te verhuizen.  

 Maximering rente. Stichting Red is een proefproces van start gegaan om de hy-

potheekrente van de restschuld te maximeren op 3%. Hieraan liggen ethische 

overwegingen ten grondslag. 

Ook binnen de bestaande regelgeving zijn er oplossingsrichtingen:  

 Afstemming over GHF. Uit de interviews is gebleken dat de huidige regelgeving 

omtrent restschulden in de GHF ruimte laat voor verschillende interpretaties. 

Hoewel de GHF expliciet de mogelijkheden voor restschuldfinanciering benoemt, 

wordt door enkele geïnterviewden opgemerkt dat in de GHF onduidelijk is hoe-

veel extra ten opzichte van de maximale LTV geleend mag worden. Om die on-

duidelijkheid weg te nemen is het aan te bevelen dat periodieke afstemming 

plaatsvindt tussen banken, de NVB en de AFM over hoe men met restschuldfi-

nanciering moet omgaan.  

 NHG. Per 1 januari 2014 wordt het mogelijk de restschuld onder NHG binnen de 

huidige kostengrens van € 290,000 (per 1 juli 2014: € 265.000) mee te financi e-

ren. Hiermee wordt een positief signaal afgegeven, vooral naar geld verstrekkers 

toe. Een groot deel van de problematiek zou volgens de deskundigen worden 

veroorzaakt door het feit dat geldverstrekkers niet welwillend staan tegen over 

restschuldfinanciering: dit zou ‘balansvervuiling’ zijn. Als restschuldfinanciering 

vaker zou plaatsvinden, zou de risicoperceptie van geldverstrekkers hierdoor ook 

veranderen. 
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4 Arbeidsmarkt 

Terwijl de arbeidsmarkt steeds flexibeler wordt, stellen hypotheekverstre k-

kers zich nog steeds onbuigzaam op tegenover kopers zonder vast contact.  

De hypotheekverstrekking in Nederland is ingericht op mensen met een vast arbeids-

contract. Dit blijkt zowel uit de regelgeving als de manier waarop banken daarmee 

omgaan. Financiers zoeken naar zekerheid, in de vorm van vaste contracten. Deze 

preoccupatie met vaste contracten is niet meer van deze tijd. 

Er vindt een flexibiliseringsslag op de arbeidsmarkt plaats. Steeds meer mensen ver-

dienen hun salaris met een flexibel dienstverband of werken als zelfstandig onderne-

mer. En door het onzekere economisch klimaat, zijn er weinig mensen di e op dit mo-

ment nog een vast contract krijgen.  

f iguur  4- 1  Pe rcen tage  we r kneme rs  met  een  vast  a rb e idsr e la t ie ,  jan uar i  20 02 –  

ju l i  201 2  

 

Bron: CBS, 2012  

 

Als gevolg van de flexibilisering van de arbeidsmarkt, is de waarde van een vast con-

tract anders dan een paar jaar geleden. De focus van geldverstrekkers zou meer op 

inkomenszekerheid gericht moeten zijn in plaats van op baanzekerheid.  

De veranderende verhoudingen op de arbeidsmarkt maken het vo or sommige groe-

pen mensen extra lastig om een hypotheek te verkrijgen. In dit hoofdstuk gaan we in 

op de probleemsituatie van twee groepen: de zelfstandige zonder personeel (zzp’er) 

(4.1) en de werknemer zonder vast contract (4.2).  
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4.1 De zzp’er 

4.1.1 Probleemsituatie 

Banken zijn steeds strenger bij het afsluiten van een hypotheek. Dat geldt voor iede r-

een die nu een huis wil financieren, maar zeker voor zelfstandigen zonder personeel.  

De financiële zekerheid die banken willen is exact hetgeen zzp’ers niet altijd kunnen 

bieden. Vaak eist een bank de jaarcijfers van de afgelopen 3 jaar bij de aanvraag. Een 

startende zzp´er bijvoorbeeld kan zulke cijfers niet overleggen. De aanvraag wordt 

dan al bij voorbaat afgeschoten. 

Geldverstrekkers leggen bij de beoordeling van een hypotheekaanvraag de nadruk op 

de inkomsten uit het zzp-verband. Toekomstperspectieven, bepaalde fiscale voord e-

len zoals de ondernemersaftrek en het eigen vermogen worden onvoldoende belicht 

bij de beoordeling, zo is de ervaring bij zzp’ers. Daarnaast zijn er veel zelfstandigen 

die jaren als werknemer hebben verdiend, maar hun werkzaamheden als zzp’er voor t-

zetten. De inkomsten uit het vroegere dienstverband worden niet meegenomen bij de 

beoordeling van de aanvraag voor een hypotheek.  

De familie Veenstra woont sinds 2003 in een koopwoning in Breda. Voor deze woning is een 

hypotheek afgesloten van € 230.000 met een beleggingsdeel van € 155.000 en een spaardeel 

van € 75.000. De heer Veenstra werkt in vast dienstverband en heeft een jaarinkomen van 

€ 40.000. Mevrouw Veenstra heeft haar loondienstverband de afgelopen jaren geleidelijk 

opgezegd en is aan huis een nagelstudio begonnen. De nagelstudio van mevrouw Veenstra laat 

een stijgende winstberekening zien van nog geen €  700,- in 2010, € 4.000,- in 2011 naar 

€ 13.500, - in 2012. 

In 2013 krijgen de heer en mevrouw Veenstra een renteverlengingsvoorstel van hun bank. Een 

ideaal moment om niet alleen naar de nieuwe rentevaste periode te kijken maar ook om de 

hypotheekvorm aan te passen. De beleggingen hebben het beoogde rendement immers niet 

opgebracht. Bij verschillende geldverstrekkers wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.  

De omzetting of oversluiting van de hypotheek wordt belemmerd door het inkomen van m e-

vrouw Verhoeven. Doordat met een inkomen van gemiddelde winst over de afgelopen drie 

jaren wordt gerekend, wordt de benodigde leencapaciteit niet gehaald. Als de familie Veenstra 

zou willen verhuizen naar een woning waar de nagelstudio beter tot zijn recht komt, dan lukt 

het zelfs niet om het huidige hypotheekbedrag van € 230.000 te financieren.  

Facts & figures 

 Nederland kent steeds meer zzp’ers. Waren dat er in 2006 nog 962.000, nu is dat 

gestegen naar 1.098.000 (CBS, 2013). Het aantal zelfstandigen is daarmee met 

136.000 gestegen. 

 Bijna 1/5 van alle zzp’ers bestaat uit eenpersoonshuishoudens. Zij hebben over het 

algemeen meer moeite met de aanvraag van een hypotheek omdat zij niet op het 

eventuele inkomen van een partner kunnen terugvallen. De groep alleenstaande 

zzp’ers bestaat uit 169.000 personen (CBS, 2013).  
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Visie deskundigen 

Het beeld dat zzp’ers en ook andere ondernemers moeilijkheden ondervinden bij het 

verkrijgen van een hypotheek, wordt over het algemeen wel onderkend. De meningen 

verschillen echter in welke mate daar iets aan te doen valt en door wi e. 

Voor een bank blijkt de doorlooptijd van het aanvragen van een hypotheek door een 

zzp-er langer te zijn dan bij iemand in loondienst. Er is meer specifieke kennis en e x-

pertise nodig over bijvoorbeeld het inkomen. Het beoordelen van een onderneming 

van een zzp´er is geen gestandaardiseerd proces. Het is voor een bank daardoor een 

arbeidsintensief proces. 

Aan de andere kant wordt opgemerkt dat de zzp’er vaak bij de aanvraag van een hy-

potheek veel informatie niet bij de hand blijkt te hebben, of pas later t e kunnen leve-

ren. Onvolledigheid van de boeken komt veelvuldig voor, waardoor het voor een bank 

ook lastiger is om het proces efficiënt te laten verlopen.  

In combinatie met het feit dat banken op dit moment risicomijdend te werk gaan, en 

daardoor aan de risicovollere groepen als zpp’ers minder snel een hypotheek kunnen 

of willen verstrekken, zorgen al deze factoren er voor dat een zzp’er een gevoel heeft 

van tegen een muur te lopen bij de aanvraag van een hypotheek, ook al zou de tege n-

gestelde intentie bij betrokken partijen aanwezig zijn.  

4.1.2 Oplossingsrichtingen 

Banken verstrekken het liefst hypotheken waar zo weinig mogelijk risico aan vast zit, 

vanwege de funding gap. Het belangrijkste probleem voor zzp’ers is dat geldverstre k-

kers het risico bij hypotheekaanvragen hoog inschatten. Daardoor wordt de aanvraag 

niet gehonoreerd of wordt de hypotheek erg duur door de hoge rente waarin dit ris i-

co verdisconteerd is. 

Er zijn enkele oplossingsrichtingen denkbaar om dit probleem te verkleinen, waarvoor 

de NVM zich zou kunnen inzetten door de politiek aan te spreken: 

 Borgingen en garantstellingen.  Om het risico voor geldverstrekkers te verla-

gen zou men kunnen denken aan garantstelling door  de overheid, zoals bij 

NHG-hypotheken. Ook gemeenten zouden hiervoor een instrument kunnen 

ontwikkelen, bijvoorbeeld in de vorm van een fonds, specifiek gericht op de 

zzp’er. 

 Andere geldverstrekkers. Banken hebben het probleem van de funding gap. 

Daar hebben andere geldverstrekkers, zoals verzekeraars geen last van. Ste r-

ker, verzekeraars zouden graag willen investeren in de Nederlandse wonin g-

markt. Volgens het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl) moet het 

voor verzekeraars aantrekkelijker gemaakt worden om meer hypotheken te 

verstrekken of er meer in te beleggen door de toezichtregels en de Europese 

regelgeving te versoepelen.   

Op dit moment zijn weinig concrete oplossingen voor zzp’ers voorhanden. Slechts 

enkele betrokken partijen hebben iets dat specifiek gericht is op de zzp’er:   
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 OndernemersBox. Geldverstrekker Obvion biedt de OndernemersBox aan. De 

OndernemersBox is gericht op tussenpersonen om ze te informeren en te helpen 

om tot een verantwoorde financiering voor hun cliënten te komen. Zij kunnen 

daarmee enerzijds hun klant, de zzp´er, informeren. Anderzijds kunnen zij de hy-

potheekaanvraag bij financiers beter onderbouwen. 

 Oprichten BV. Voor een bepaalde groep zzp’ers is het fiscaal aantrekkelijker om 

een BV op te richten. Dit zijn zzp’ers met hoge (onregelmatige) winsten, waar-

voor de BV een fiscaal aantrekkelijk beleggingsinstrument is. Voor deze groep 

bestaat dan eveneens de mogelijkheid om de BV te gebruiken om de woning te 

financieren. De doorleenhypotheek, die door banken als de ABN-AMO wordt 

aangeboden, is een bekende financieringsconstructie hiervoor. Met de versoepe-

ling van de regels voor het oprichten van een BV (er hoeft niet meer € 18.000 

startkapitaal gestort te worden), is het eveneens een stuk makkelijker een BV op 

te richten. Een en ander is erg afhankelijk van de inkomsten, het vermogen en de 

winst van de zzp’er.  

 ‘ZZP-hypotheek’. Op het internet wordt nog wel eens de term ‘ZZP -hypotheek’ 

gebruikt. Dit blijkt niet zo zeer een hypotheek te zijn, als wel een manier van 

geldverstrekkers om zich op zzp´ers te marketen. 

Uit de interviews is gebleken dat veel winst behaald kan worden door beter in te sp e-

len op het traject, het proces en de procedures die typisch zijn voor de hypothee k-

aanvraag door een zzp´er: 

 Tijdstip aanleveren informatie.  Het vroegtijdig en vooraf aanleveren van de be-

nodigde stukken en informatie door een zzp’er aan de geldverstrekker, zou er al 

voor zorgen dat het traject flink verkort kan worden. Hier zou ook een rol voor 

de accountant weggelegd kunnen zijn door de zzp’er vroegtijdig  te informeren 

welke stukken en cijfers nodig zijn. Het verkorten van het proces zorgt er voor 

dat de advieskosten, die thans verplicht in rekening moeten worden gebracht, 

voor de ondernemer lager uitvallen.  

 Moment van offreren.  Geldverstrekkers zouden moeten offreren pas nadat het 

traject van acceptatie is afgerond. De gewenste stukken en cijfers van de onder-

nemer zijn dan al aanwezig. De ondernemer hoeft dan ook niet achteraf vanwege 

een mogelijke financieringsvoorwaarde de koopakte te ontbinden.  

 Integrale benadering betrokkenen. Van alle betrokkenen zelf zou een meer inte-

grale benadering naar de klant toe verwacht kunnen worden. Tussenpersonen, 

makelaars en geldverstrekkers moeten meer samenwerken. De expertise is nu 

versnipperd waardoor het proces niet efficiënt verloopt. 

 Maatwerk. Ten slotte zouden geldverstrekkers meer maatwerk moeten leveren. 

Toekomstperspectieven, eigen vermogen en brancheontwikkelingen zouden b e-

ter in overweging genomen moeten worden door geldverstrekkers . 
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4.2 Werknemers zonder vast contract  

4.2.1 Probleemsituatie 

Een tweede groep die arbeidsgerelateerde moeilijkheden ondervindt met het verkri j-

gen van een hypotheek, zijn de mensen die geen vast contract hebben. In de meeste 

gevallen betreft dit jonge mensen die aan het begin van hun arbeidsca rrière staan. 

Maar ook mensen die een geruime carrière als werknemer achter de rug hebben, 

kunnen hun werkzaamheden met een flexibel contract uitvoeren. Omdat een bank bij 

een hypotheekaanvraag eist dat de aanvrager een vast contract heeft, is het voor 

deze groep lastiger een huis te kopen. Soms wil de werkgever een intentieverklaring 

afgeven, maar dat is lang niet altijd het geval.  Deze situatie zal zich in de toekomst 

steeds vaker voordoen door de toename van flexibele arbeidscontracten . 

Volgens het CBS volgt het aantal mensen met een vast contract de conjunctuur. Dat 

betekent dat dit aantal de laatste jaren in zowel absolute als relatieve zin is afgeno-

men. Bij jongeren (tot 25 jaar) is de daling sterker dan bij mensen boven de 25 jaar. 

Naast de conjuncturele trend is er ook een structurele trend waar te nemen. Sinds 

2002 daalt het aantal mensen met een vast contract en is het aantal mensen met een 

tijdelijk contract en mensen die als zelfstandige werken gestegen (CBS, 2012).  

Maarten de Vries is 30 jaar en woont ruim een jaar op zichzelf in een huurwoning. Hij werkt 

als onderzoeker bij een universitair medisch centrum, waar zijn contract net is verlengd voor 

twee jaar. Daarvoor heeft hij een aantal jaren in het buitenland gewerkt. Zijn jaarinkomen is 

€ 50.000. Maarten wil graag een eigen huis; hij heeft een koopwoning op het oog met een 

vraagprijs van € 190.000. Daar heeft hij een hypotheek van € 200.000 voor nodig. Zijn netto 

maandlasten zouden dan € 757,- bedragen. Met deze koopwoning is hij zelfs een stuk goedko-

per uit zijn dan zijn huidige huurwoning waarvoor hij maandelijks meer dan €  1.000,- aan 

netto huur kwijt is.  

Maarten heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een koopwoning te kopen. Hij heeft 

bij diverse financiers meerdere gesprekken gehad. Omdat Maarten geen vast contract heeft en 

zijn werkgever geen intentieverklaring verstrekt, wil geen van de banken meewerken. Als hij 

niet in het buitenland had gewerkt, zou een hypotheek wel mogelijk zijn geweest. Nu is het 

kopen van een woning echter geen haalbare optie.  

Maarten is gedurende zijn carrière geen dag werkloos geweest. Voor de komende twee jaar is 

zijn dienstbetrekking gegarandeerd. Toch is het voor hem onmogelijk een koopwoning te ko-

pen. Hij zou voor een commercieel bureau kunnen gaan werken  waar hij een vast contract zou 

krijgen en zijn salaris kan verdubbelen. Maarten kiest echter voor zijn passie in de wete n-

schap. Dat betekent wel dat hij fors meer geld kwijt is aan woonlasten en niet aan vermogen s-

opbouw kan doen voor het kopen van een woning. 

Facts & figures 

 Een vast arbeidscontract is geen vanzelfsprekendheid meer. Naast de groep zzp’ers 

(18%) groeit ook het aantal mensen met een ‘flexibele arbeidsrelatie’. In 2006 w a-

ren dit er 943.000, begin 2013 was dit aantal gestegen naar 1.171.000. D it bete-

kent dat 19% van de totale beroepsbevolking een flexibele arbeidsrelatie heeft 

(CBS, 2013). 
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 Het aantal mensen met een vast contract is met 185.000 gedaald. Tegenwoordig 

heeft 63% van de beroepsbevolking een vast contract, terwijl dat in 2006 nog bij na 

70% was (CBS, 2013). 

 Het percentage jongeren (tot 35 jaar) dat een vast contract heeft , is altijd al lager 

geweest dan van mensen boven de 35 jaar. Maar dit percentage is de afgelopen j a-

ren onder jongeren wel meer gedaald van 63% naar 53%, zoals in figuur 4-2 is te 

zien.  

f iguur  4- 2  Pe rcen tage van  beroepsbe volk ing  me t  va st  cont ract  ve rdee ld  naa r  

leef t i jd  

 

Bron: CBS, 2013  

 

Visie deskundigen 

De groep mensen zonder een vast contract wordt niet door iedereen als een pro-

bleemsituatie gezien. De groep mensen zonder een vast contract financieren vaak 

met NHG. De geïnterviewden vinden de regels van de NHG op dit vlak helder, duid e-

lijk en zelfs ruimhartig. De regelgeving voorziet in de groep mensen zonder een vast 

contract. In dat geval wordt de hoogte van het inkomen vastgesteld uit het gemidde l-

de van de laatste drie kalenderjaren.  

Het probleem dat het meest gesignaleerd wordt is het feit dat sommige werkgevers 

geen intentieverklaring willen afgeven. Ze willen of kunnen niet iets beloven dat ze 

niet kunnen waarmaken. Het betreffen werknemers uit alle sectoren, zowel de pu-

blieke als private, waarvoor het op economisch vlak momenteel onzekere tijden zijn. 

Toch zou ook bij deze groep de risicoaversie van geldverstrekkers een rol spelen. Zelfs 

wanneer de klant een intentieverklaring heeft, dan nog kan de aanvraag door een 

geldverstrekker afgewezen worden. 
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4.2.2 Oplossingsrichtingen 

Op basis van interviews kunnen we concluderen dat de huidige regels voor werkne-

mers zonder vast contract op een breed draagvlak kunnen rekenen. De NVM zou wel 

bij de banken kunnen pleiten voor meer maatwerk bij de toepassing van de regels. Er 

zou bijvoorbeeld beter naar zaken als (branche specifieke) toekomstperspectieven en 

eigen vermogen gekeken kunnen worden. 
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5 Verbouwing 

De afgelopen jaren is het steeds moeilijker geworden om financiering te 

krijgen voor het verbeteren en verduurzamen van woningen en het plegen 

van onderhoud. 

Het dalen van de huizenprijzen, in combinatie met de verscherpte regelgeving voor 

hypotheekverstrekking en de terughoudendheid van banken, zorgt er voor dat het 

plegen van onderhoud of een verbouwing van de woning steeds meer onder druk is 

komen te staan. Met name het niet plegen van onderhoud kan onomkeerbare gevo l-

gen voor de woningvoorraad hebben.  

Voorheen werden verbouwingen of renovaties vaak hypothecair gefinancierd. In het 

verleden werden die hypotheken vaak ook aflossingsvrij verstrekt. Nu mo et een hypo-

thecair gefinancierde verbouwing annuïtair afgelost worden. Bovendien wordt door 

de geldverstrekker alleen de hypotheek verstrekt voor het deel dat waardeverhogend 

is. De afgelopen twee jaar is het aantal hypothecaire financieringen voor bijvoor beeld 

een dakkapel of een nieuwe keuken teruggelopen.  

5.1 Woningverbetering en verduurzaming 

5.1.1 Probleemsituatie 

Men kan de kwaliteit van een woning verbeteren door de woning te renoveren of te 

verbouwen. Het bouwen van een dakkapel of het vervangen van een keuken behoren 

tot de mogelijkheden.  

Door de beperkte waardeontwikkeling die een renovatie of verbouwing oplevert, zijn 

banken niet snel geneigd deze hypothecair te financieren. De maximale loan-to-value 

zorgt er voor dat er geen ruimte is om een verbouwing te plegen. Dit zorgt er voor dat 

een verbouwing geheel of voor een deel uit eigen middelen gefinancierd zal moeten 

worden. Een alternatief is om de verbouwing met een (duurdere) aanvullende lening 

zoals een doorlopend krediet te financieren. Maar een  verbouwing wordt ook vaak 

uitgesteld. 

Hoewel de noodzaak van een kwaliteitsimpuls door verbouwing minder groot is dan 

bij (achterstallig) onderhoud, wordt de woningbezitter wel belemmerd in zijn wensen 

en behoeften en daardoor in zijn woongenot. Op de lange termijn kan dit gegeven 

echter ook nadelige gevolgen hebben op een hoger schaalniveau. Voor de wonin g-

voorraad betekent het, dat op de lange termijn sprake is van kwaliteitsvermindering. 

Immers, de kwaliteit van de woningen wordt niet meer aangepast aan de eisen van de 

tijd. Dit zorgt er voor dat zij functioneel en technisch gezien verouderd raken ten o p-

zichte van de voorraad die later gebouwd wordt.  
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Gerard (34) en Marieke (32) wonen samen met hun zoon (2) en een tweede kind op komst in 

een eengezinswoning. Deze woning hebben zij in 2009 gekocht voor € 220.000. Hoewel de 

woning uit de jaren ’60 enigszins verouderd is, vinden ze het een prettig huis. Zij hebben be i-

den een vast contract. De hypotheek van €  235.000 die ze in het ‘oude regime’ hebben afge-

sloten, is goed te betalen.  

Het huis heeft een zadelkap. De bovenste verdieping wordt nu gebruikt als rommelzolder. 

Gerard en Marieke willen de zolder graag verbouwen om er slaapkamertjes van te maken. 

Bovendien willen ze graag zonnepanelen op het dak plaatsen om elektriciteit op te wekken en 

op die manier hun energierekening omlaag te brengen. Met de totale verbouwing is € 30.000 

gemoeid. Door de prijsdaling in de afgelopen jaren is de woning nu €  200.000 waard en na 

verbouwing minstens € 215.000.  

Gerard en Marieke verdienen genoeg om een aanvullende hypotheek af te sluiten, de bruto 

maandlasten zouden nog geen € 200, - hoger zijn. Helaas is de waardestijging onvoldoende om 

een aanvullende hypotheek af te sluiten. De loan-to-value blijkt te krap. Voor energiebespa-

rende maatregelen kan wel extra worden geleend, tot een bedrag van € 8.000 , -. Dat geeft wel 

iets meer ruimte, maar Gerard en Marieke hebben op dit moment te weinig middelen om de 

verbouwing zelf te kunnen financieren. Als ze een consumptief krediet zouden afsluiten voor 

de verbouwing, stijgen hun bruto maandlasten met € 600, -. 

Facts & figures 

 Het aantal hypotheekaanvragen ten behoeve van woningverbetering loopt sinds 

2009 terug, zowel in absolute als relatieve zin. In figuur 5-1 is de ontwikkeling van 

het aandeel hypotheekaanvragen in verband met woningverbetering afgezet tegen 

het totaal aantal hypotheken. Eind 2009 was het aandeel nog 13%. Nu is dat iets 

meer dan 3%. Dit zal ook een economisch effect hebben, omdat veel bouw - en 

doe-het-zelfbedrijven hierdoor minder omzet zullen hebben.  

f iguur  5 -1  Aande el  hypo t heekaa nv ragen  ten  behoeve  van  woning verb ete r ing  ten  

opz ichte  van  totaa l  aan ta l  h ypotheekaan vragen ,  septembe r 2 009 –  aug ustus 

2013  

 

Hypotheken Data Netwerk (2013), bewerking RIGO 
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 Ook het aantal hypotheekaanvragen onder NHG ten behoeve van woningverbet e-

ring, neemt af. Het aandeel hier is gezakt van 10% in september 2009 naar 3,5% in 

augustus 2013, zoals in figuur 5-2 is te zien. 

f iguur  5 -2  Aandee l  N HG - hypotheekaanv ragen  ten  behoeve  van  woningve r bet e-

r ing  ten  opz ich te  van  to t aal  aanta l  NHG -hypoth ee kaanvragen ,  sep temb er  2 009 –  

augustus  2013  

 
Hypotheken Data Netwerk (2013), bewerking RIGO 

 

 In 2012 zijn door de NHG 22.142 hypotheekgaranties in verband met kwaliteit s-

verbetering van de woning geregistreerd. Dit is 32% minder dan in 2011 (Bron: 

NHG Jaarverslag 2012). Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in de per 1 

augustus 2011 aangescherpte hypotheekvoorwaarden voor de financiering van 

woningverbetering en energiebesparende voorzieningen in de Gedragscode Hyp o-

thecaire Financiering (GHF). 

 In totaal zijn er 2,2 miljoen koopwoningen die op dit moment niet voldoen aan de 

toekomstige norm van label C of beter (CE Delft, 2013). De Stichting Economisch 

Onderzoek heeft becijferd dat wanneer de energetische kwaliteit van de gehele 

woningvoorraad in Nederland wordt verbeterd (voor koopwoningen naar Energie-

label C), dit een bruto werkgelegenheid van maximaal 351 duizend banen kan op-

leveren (SEO, 2012). 

Visie deskundigen 

Het aantal hypothecaire financieringen voor een verbouwing is teruggelopen omdat 

mensen tegen de verlaagde LTV aanlopen. Vaak is er al maximaal geleend om de aa n-

koop te financieren. Het probleem van het niet kunnen verbouwen wordt door de 

meeste ondervraagden niet als een groot probleem gezien. Meestal gaat het om een 

keuken of een badkamer; de zogenaamde niet-noodzakelijke uitgaven. Als mensen 

moeten bezuinigen, zullen zij eerst op de ‘luxe-uitgaven’ besparen. In dit geval wordt 

de verbouwing uitgesteld. 
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Daarnaast wordt door de consument al rekening gehouden met dit gegeven vóór de 

aankoop. Vanwege het ruime aanbod van woningen, heeft men ruime keuze. De voo r-

keur zal daarom ook uitgaan naar een woning waar zo weinig mogelijk aan gedaan 

hoeft te worden. 

Maar er is ook een groep die niet wil wachten met een verbouwing. Zij financieren 

dan met eigen geld, met een consumptief krediet of een combinatie van die twee. Het 

consumptief krediet is in dit verband aantrekkelijk omdat de bijkomende kosten en de 

huidige rente relatief laag zijn.  

Dat men aanvullende leningen gaat afsluiten voor een verbouwing ziet men over het 

algemeen niet als een positieve ontwikkeling. De Gedragscode Hypothecaire Financi e-

ringen (GHF) is er op gericht dat de consument niet te veel geld leent. Maar door de 

GHF gaat een consument buiten de hypotheek om extra leningen afsluiten.  

5.1.2 Oplossingsrichtingen 

Om kopers en eigenaren te helpen om hun woning te verbeteren en te verduurzamen 

zou de NVM zich enerzijds kunnen richten op het creëren van meer mogelijkheden 

voor verantwoorde financiering en anderzijds kunnen bijdragen aan het informeren 

van consumenten over de bestaande mogelijkheden hiervoor.  

De volgende oplossingen zijn er op gericht om meer mogelijkheden voor verantwoor-

de financiering te creëren.  

 Aankoop-verbouwingshypotheek. Voor mensen die willen verbouwen zou een 

constructie bedacht moeten worden waarbij de aankoop en de verbouwing in 

één hypotheek ondergebracht kunnen worden. Het deel voor de verbouwing 

binnen de hypotheek moet dan versneld worden afgelost. De geïnterviewde des-

kundigen zien het liefst een standaardproduct voor een ‘aankoop -

verbouwingshypotheek’. Standaardisering zorgt er voor dat het voor zowel de 

geldverstrekkers als de consument helder en transparant blijft.  

 Eenduidigheid in financieringsnormen. Bij gebrek aan mogelijkheden om een 

verbouwing hypothecair te financieren lenen mensen nu vaak bij via een per-

soonlijke lening of doorlopend krediet. Bij consumptief krediet worden andere 

LTI-normen gehanteerd dan bij hypotheken. Om de consument te beschermen 

tegen te hoge leningen zouden de normen uit de Gedragscode Hypothecaire F i-

nancieringen en de Gedragscode Consumptief Krediet beter op elkaar moeten 

aansluiten. 

Het afgelopen jaar zijn door het Rijk al enkele maatregelen genomen die het eenvo u-

diger maken om een woning te verbeteren of te verduurzamen: 

 Extra lening bij energiebesparende maatregelen.  Wanneer een koper bij de aan-

koop van een woning energiebesparende maatregelen wil treffen kan een bedrag 

van € 8.000 buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de LTV. 

Ook wanneer de LTV onder de 106% blijft, wordt aan de LTV -norm voldaan. 

 Verlaagd BTW-tarief. Sinds 1 maart 2013 geldt een verlaagd BTW-tarief voor 

verbouwings- en herstelwerkzaamheden. Oorspronkelijk zou het lage BTW-tarief 

per 1 maart volgend jaar beëindigd worden. Er is echter akkoord bereikt over de 
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verlenging van het verlaagde BTW-tarief tot eind 2014. In plaats van 21% hoeft 

men slechts 6% BTW te betalen over de arbeidskosten voor renovatie en onder-

houd in de bouw.  

Naast deze landelijke regelingen zijn er ook tal van lokale regelingen om het verbou-

wen of verduurzamen van een woning makkelijker te kunnen financieren:  

 Stimuleringslening. De SVn biedt deze regeling aan voor gemeenten en provin-

cies. De regeling is er op gericht de financieringscapaciteit van de consument 

met een aanvullende lening te vergroten. De doelstelling, hoogte en voorwaa r-

den van deze lening verschillen en zijn afhankelijk van de participerende ge-

meenten en provincies. De lening is er vooral bedoeld om een verbouwing of 

verduurzaming van een woning meer haalbaar te maken.  

 Duurzaamheidslening. De duurzaamheidslening wordt eveneens door de SVn 

aangeboden en is een lening om energiebesparende maatregelen mee te bekos-

tigen. Net zoals bij de Stimuleringsregeling verschillen de doelstelling en, hoogten 

en voorwaarden van deze leningen en zijn ze afhankelijk van de participerende 

gemeenten en provincies. 

 Subsidies en kortingen. Lokaal worden allerlei verschillende subsidies en kortin-

gen voor gebouwgebonden energiebesparende maatregelen aangeboden. Ge-

meenten, provincies en ook woningcorporaties springen hier op in. Zo worden op 

dit moment in Alkmaar en Nijmegen subsidies verstrekt voor het verduurzamen 

van de woning.  

 Financieringsconstructies. Op dit moment bestaan tal van financieringsconstru c-

ties die er op gericht zijn (energiebesparende) verbouwingen te bekostigen. 

Geldverstrekkers zoals EnergieRemmers, F Plus en Huis en Energie bied en voor-

delige hypotheken aan ter financiering van energiebesparende maatregelen. Ten  

slotte worden door verschillende financiers ‘klimaathypotheken’  aangeboden. 

Hiermee kan tegen een aantrekkelijke rente de eigen woning duurzaam gebouwd 

of verbouwd worden. 

Er ligt ook een opgave bij de NVM en de makelaars om de consument te informeren 

over de (financiële) mogelijkheden voor het verbeteren en verduurzamen van de wo-

ning. Om het kennisniveau van makelaars te verbeteren zou de NVM in samenwerking 

met andere partijen een kenniscentrum kunnen opzetten, bijvoorbeeld met een web-

site.  

5.2 Achterstallig onderhoud 

5.2.1 Probleemsituatie 

Een eigenwoningbezitter zal vroeg of laat geconfronteerd worden met het plegen van 

onderhoud. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Het hoor t bij de kosten van het 

in eigendom hebben van een woning. En wanneer de woning in goede staat is, zijn de 

kosten van het onderhoud meestal te overzien.  
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Problematisch wordt het als het onderhoud niet meer gepleegd wordt en hierdoor 

achterstallig onderhoud ontstaat. Dit kan om allerlei redenen ontstaan. Men kan bi j-

voorbeeld tijdelijk de kosten voor het onderhoud niet opbrengen. Of een bewoner is 

door omstandigheden niet meer in staat om het te organiseren. Wanneer een eige n-

woningbezitter dan op den duur met achterstallig onderhoud geconfronteerd wordt, 

is er in feite sprake van een dubbel probleem. Enerzijds zorgt de verminderde kwal i-

teit voor minder wooncomfort, anderzijds is het lastig om daar iets aan te doen. Want 

het plegen van achterstallig onderhoud gaat gepaard met hoge kosten, die exponenti-

eel oplopen naarmate men het onderhoud langer uitstelt. Het probleem vergroot zich 

hiermee met de tijd. 

De kosten van het onderhoud worden steeds hoger, en de kans op financiering wordt 

steeds kleiner. Een mogelijke waardevermindering van de woning komt hier nog 

bovenop. Hierdoor kan de woningbezitter in een ‘onderhoudsval’ geraken.  

De onderhoudsval vormt niet alleen voor een zittende bewoner een probleem. Ook 

iemand die van plan is een volgende stap te maken in de wooncarrière, maar gevan-

gen zit in de onderhoudsval, wordt geconfronteerd met een belemmering. Met een 

overaanbod van koopwoningen, zorgt de verminderde kwaliteit van de woning er voor 

dat de verkoopkansen klein zijn. De waardevermindering als gevolg van he t onder-

houd, gepaard gaande met dalende woningprijzen, zorgt er vaak voor dat men een 

forse restschuld op de koop moet toenemen. Met een schuld in het verschiet, kan het 

gebeuren dat men letterlijk gevangen raakt in de onderhoudsval van zijn woning. Te-

gelijkertijd zorgt achterstallig onderhoud voor de nodige belemmeringen aan de a n-

dere kant van een potentiële woningtransactie. Het vormt namelijk ook voor een p o-

tentiële koper een barrière. De koper krijgt een hypotheek niet rond omdat banken 

niet mee willen werken, omdat de lening te hoog is ten opzichte van de waardever-

meerdering als gevolg van het onderhoud. De zittende bewoner zal hiermee de kosten 

van het onderhoud steeds vaker uit eigen zak moeten financieren. Maar de kosten 

van het achterstallig onderhoud lopen sneller op dan het bedrag dat men daarvoor 

kan sparen. 

De heer Paulussen (80) woonde jaren met plezier in zijn halfvrijstaande woning met 327 vie r-

kante meter tuin en een garage in Franeker. Sinds het overlijden van zijn vrouw, 15 jaar gel e-

den, woont hij alleen. Het lukt al langere tijd niet meer om zelfstandig te wonen en hij zou 

graag willen verhuizen naar een verpleeghuis. De heer Paulussen leeft van een klein pensioen 

van € 300,- per maand bovenop zijn AOW-uitkering. 

Om zijn verzorgingskosten te kunnen betalen moet de heer Paulussen zijn huidige woning 

verkopen. In normale staat van onderhoud wordt de woning getaxeerd op € 250.000. Er rust 

een hypotheek op de woning van €  96.000. De maandlasten hiervoor bedragen € 400 , -. Op dit 

moment is de woning echter onverkoopbaar vanwege achterstallig onderhoud. Het dak lekt op 

diverse plekken, opkruipend vocht zorgt voor verzwakking van de dragende structuur en de 

kozijnen vertonen houtrot. Voor het meest urgente onderhoud is € 35.000 nodig.  

Met zijn spaargeld van € 20.000 kan de heer Paulussen de kosten voor het achterstallig onde r-

houd niet betalen. En hypothecair lenen lukt niet omdat hij dan tegen de LTI -toets aanloopt. 

De heer Paulussen kan met zijn inkomen de hogere maandlasten van een consumptief kredi et 

niet opbrengen en de bank weigert mee te werken aan hypothecaire financiering. Er is sprake 

van een uitzichtloze situatie omdat de woning naar verwachting pas verkocht zal worden nadat 

de gebreken zijn verholpen.  
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Facts & figures 

 Uit transactiegegevens van de NVM blijkt dat sinds de kredietcrisis is uitgebroken, 

het onderhoudsniveau van de gehele woningvoorraad is gedaald. Zowel het o n-

derhoud aan de binnen- als buitenkant, als ook het isolatieniveau van de woning 

wordt door makelaars de laatste 6 jaar steeds lager gewaardeerd. Dit is vooral het 

geval bij de grondgebonden woningen. Het onderhoudsniveau van appartementen 

blijft nagenoeg gelijk. 

f iguur  5- 3  Aandeel  ve r koc hte  woningen  me t  s lecht  t ot  red el i jk  onde rhoudsn iv eau  

aan  bu itenkant ,  200 7 -2 01 3  

 

Bron: NVM Transactiegegevens 2013, bewerking RIGO 

 

 Dat het onderhoudsniveau bij appartementen gelijk blijft, is vooral te verklaren 

uit het feit dat actieve VVE’s het onderhoud blijven plegen. Uit verschillende w o-

ningonderzoeken onder consumenten blijkt dat in 2012 bijna alle actieve VVE’s 

geld uit geven aan onderhoud (96%). Dat is een lichte stijging ten opzichte van 

2009 (Bron: WoON 2009 & 2012). Onbekend is of bij de niet -actieve VVE’s de pro-

blematiek van het achterstallig onderhoud een rol speelt.  

Visie deskundigen 

De kwaliteit van de woningvoorraad blijkt iets achteruit te gaan. Het is een vorm van 

inflatie, maar dan de verkeerde kant op. Mensen die te kampen hebben met achte r-

stallig onderhoud, zitten in een val. Zij kunnen vaak het achterstallig onderhoud niet 

betalen.  

Bij achterstallig onderhoud is de woning minder waard. Dat is voor zowel banken als 

voor de consument zelf een zorg. De noodzaak tot ingrijpen is daarom hoger dan bij 

een reguliere verbouwing. Wel wordt opgemerkt dat de problematiek van gevallen 

met achterstallig onderhoud zelden tot deze problemen beperkt zijn; meestal is er 

meer aan de hand zoals problemen op sociaal gebied.  
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5.2.2 Oplossingsrichtingen 

Veel van de oplossingen die genoemd zijn voor het verbouwen of verduurzamen van 

de woning, zijn eveneens van toepassing op de probleemsituatie van het achterstallig 

onderhoud. Zo wordt de Stimuleringsregeling bijvoorbeeld ingezet foor fundering s-

herstel van woningen en is de BTW-verlaging ook van toepassing op het plegen van 

achterstallig onderhoud. Verder: 

 Subsidies en kortingen. Ook hiervoor worden lokaal worden allerlei verschillen-

de subsidies en kortingen vertrekt. Zo verstrekt de gemeente Rotterdam een sub-

sidie van € 3.000 voor het plegen van achterstallig onderhoud. 

 NHG. Voor eigenaren van woningen zonder NHG is onder voorwaarden financie-

ring van de kwaliteitsverbetering van de woning onder NHG mogelijk.  

Voor oplossingen buiten de bestaande regelgeving kan gedacht worden aan:  

 Onderscheid luxe en noodzaak. Er is door een aantal geïnterviewden geopperd 

om in de regelgeving voor woningverbetering onderscheid te maken tussen 

noodzakelijke kwaliteitsverbetering en ‘luxe -kwaliteitsverbetering’. In zekere zin 

is dit onderscheid er al.  In de ministeriële regeling voor 2014 is voorzien in een 

afwijkingsmogelijkheid van de LTV voor noodzakelijke woningverbetering. Deze 

afwijkingsmogelijkheid geldt voor gevallen waarin het risico op een restschuld 

voor de consument wordt ondervangen door gemeentelijke regelingen voor 

noodzakelijke woningverbetering, zoals bijvoorbeeld voor funderingsherstel.  

 Rol gemeente. De geïnterviewden onderkennen dat voor mensen die met achter-

stallig onderhoud kampen, een mogelijkheid gecreëerd moet worden dit hyp o-

thecair te doen. Gemeenten zouden dan wellicht een rol kunnen spelen door de 

woning aan te schrijven en een langdurige laagrentende lening daarvoor te ve r-

zorgen. 

 Versoepeling GHF. In navolging van wat Platform31 hierover aanbeveelt (Plat-

form31, 2013), is uit de interviews naar voren gekomen dat voor kernonderhoud 

in sommige gevallen geen inkomenstoets moeten plaatsvinden, wat het betreft 

het onderpand van de hypotheek. Een geldverstrekker is er daarom ook bij g e-

baat dat de woning goed onderhouden blijft. Ook zou een explain op de LTV-

toets hier voor geformuleerd kunnen worden. Maar meestal is deze niet de be-

langrijkste beperkende factor bij achterstallig onderhoud.  
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6 Overbruggingskrediet 

Voor de kredietcrisis maakten veel kopers bij de aankoop van woning ge-

bruik van een overbruggingskrediet. Tegenwoordig worden deze kredieten 

minder snel verstrekt door banken én minder gevraagd door consumenten.  

6.1 Probleemsituatie 

Het overbruggingskrediet is bedoeld om een tweede woning te financieren, wanneer 

een andere woning gekocht is, maar de oude woning nog niet is verkocht . Voor de 

kredietcrisis was dit de normale gang van zaken. Daarna durfden veel consumenten 

het risico om mogelijk lange tijd dubbele hypotheeklasten te hebben niet meer aan.  

De overheid is mensen die met dubbele hypotheeklasten geconfronteerd worden op 

verschillende manieren tegemoet gekomen. Zo is de rente voor beide woningen voor 

een bepaalde tijd aftrekbaar en hoeft het eigenwoningforfait voor de leegstaande 

woning niet meer aangegeven te worden. Daarnaast is het een stuk makkelijker ge-

maakt om in het kader van de Leegstandwet een woning tijdelijk te verhuren.   

Ondanks deze tegemoetkomingen is het moeilijker geworden om een overbrugging s-

krediet te krijgen. Geldverstrekkers vinden het risico op betalingsproblemen vaak te 

groot om de aanvraag voor een overbruggingskrediet te faciliteren. In veel gevallen 

stellen zij, in het kader van hun zorgplicht, dat de huidige woning eerst verkocht dient 

te worden. Dit kan bij een doorstromer voor een extra gevoel van onzekerheid zorgen. 

Immers, als eerst de huidige woning verkocht moet worden, loop je als koper het 

risico dat je op een gegeven moment helemaal geen woning hebt om in te wonen. 

Naast het risico op een restschuld zorgt dit voor een verlammende werking op het 

vervullen van de woonwensen van veel doorstromers.  

De familie Prins woont met drie kinderen in een rijtjeswoning in het centrum van Tiel. Een 

leuk huis waar ze 10 jaar geleden een hypotheek van € 150.000 voor hebben afgesloten. Maar 

met drie kinderen is de woning wel wat krap geworden.  

Roger en Dolores Prins hebben een twee-onder-een-kapwoning van € 275.000 op het oog met 

een ruime tuin in een kindvriendelijke buurt in Geldermalsen. Samen verdienen Roger en 

Dolores iets meer dan € 60.000. Met dit inkomen kunnen ze de woning moeiteloos financie-

ren. Naar verwachting zullen ze een kleine restschuld overhouden aan de verkoop van hun 

huidige woning. 

Ze hebben hun huidige woning al 4 maanden geleden voor € 180.000 te koop gezet. Hoewel er 

al wel geïnteresseerden zijn geweest, is het nog niet gelukt de woning te verkopen. De make-

laar adviseert hen om nog iets met de prijs te dalen om de kans op verkoop te vergroten. Bij 

de bank wordt een overbruggingskrediet aangevraagd om de woning in Geldermalsen t e finan-

cieren. 

Geen enkele bank is bereid om een overbruggingskrediet te verstrekken. Pas als de woning in 

Tiel verkocht is, wil men tot financiering van de woning in Geldermalsen overgaan. Voor Roger 

en Dolores rest niets anders dan te wachten op een koper. 
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Facts & figures 

 In tabel 6-1 is te zien dat vooral huishoudens in de oudere leeftijdsklassen ge-

bruik maken van een overbruggingskrediet.  

tabel  6 -1  Aan v ragen  ove r bruggingsk red ieten  pe r  le ef t i jdsk lasse ,  septe mbe r 2 009 

-  septe mbe r 2 013  

Leeftijdsklassen t/m 25 jaar 26-35 jaar 36-45 jaar 46-60 jaar Ouder dan 60 jaar 

Aandeel 0% 12% 32% 38% 19% 

Hypotheken Data Netwerk (2013),  bewerking RIGO 

 

 Sinds het begin van de crisis is het aantal aanvragen voor een overbruggingskre-

diet afgenomen, zowel in absolute als in relatieve zin, zoals te zien is in figuur 6-1. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat voor de doorstroming op de koopwoning-

markt minder gebruik wordt gemaakt van overbruggingskredieten. 

 De verhouding tussen het aantal overbruggingskredieten en het aantal hypo-

theekaanvragen ligt tussen de 2 en 5%. Daarmee is de omvang van dit probleem 

relatief klein. 

f iguur  6- 1  Verhoud ing  aa nvragen  o ve rbrugg ingsk re d ieten  ten  opz icht e  van  h et  

aanta l  h ypotheek -aanv ragen ,  septe mbe r 200 9 –  ju l i  2 013  

 

Hypotheken Data Netwerk (2013), bewerking RIGO 

 

Visie deskundigen 

Ook de deskundigen merken op dat er steeds minder overbruggingskredieten worden 

aangevraagd en afgesloten. Dit komt mede door de veranderde houding van de con-

sument zelf. De consument is, net zoals geldverstrekkers, op zoek naar meer zeke r-

heid. Men verkoopt liever eerst de huidige woning, voordat een nieuwe woning wordt 
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gekocht en neemt daarmee het risico om een tijdje zonder woning te zitten op de 

koop toe. Dit laat zien hoe de consument zelf proactief omgaat met de veranderde 

marktverhoudingen. Daarbij komt dat tussenpersonen de consument adviseren voor-

lopig geen overbruggingskrediet af te sluiten. 

Ondanks de verminderde vraag naar overbruggingskredieten zijn er twee groepen aan 

te wijzen die wel problemen hebben in verband met overbruggingskredieten.  

Allereerst is er de groep die al een overbruggingskrediet heeft. Vooral voor de groep 

die 3 tot 4 jaar geleden een overbruggingskrediet heeft afgesloten vormt dit een gro-

ter wordend probleem. Zij zijn afgegeven op basis van de waarde van de woning uit 

die tijd. Maar omdat die oude woning nog niet verkocht is en de waarde sindsdien 

gedaald is, ontstaat er een gat. Als de termijn van het krediet dan afloopt, kampen zij 

met een restschuld. 

Dan is er de groep die een overbruggingskrediet wil aanvragen. De beoordeling van 

de aanvraag van een overbruggingskrediet is strenger geworden. Geldverstrekkers 

hanteren een veiligheidsmarge ten opzichte van de verwachte verkoopopbrengst van 

de woning. Die marge is afhankelijk van het segment waarin de woning zich bevindt. 

Het hogere prijssegment bijvoorbeeld verkoopt minder goed. Het hanteren van ma r-

ges door de geldverstrekker zorgt er voor dat er het overbruggingskrediet te laag is 

om de gewenste woning te kunnen financieren.  

6.2 Oplossingsrichtingen 

Bij het zoeken naar een oplossing voor de problemen rond het overbruggingskrediet 

gaat het om mogelijkheden om dubbele hypotheeklasten te vo orkomen of dragelijk te 

maken, zodat eigenaren zich niet geremd voelen om een andere woning te kopen.   

 Alternatieve aanbieders. Het lijkt er op dit moment niet op dat de traditionele 

geldverstrekkers zoals banken hun beleid ten aanzien overbruggingskredieten 

snel zullen versoepelen, ook niet als de NVM zich hiervoor zou inzetten. Daarvoor 

vormen deze kredieten in de huidige onzekere woningmarkt een te groot risico. 

Pas later, wanneer de koopmarkt zich heeft herstelt, zouden zij weer in dit soort 

financieringen kunnen springen. De NVM zou wel op zoek kunnen gaan naar an-

dere partijen die in dit gat willen springen met alternatieve financiële producten.   

De NVM kan consumenten ook wijzen op andere mogelijkheden om het risico op du b-

bele lasten te verkleinen of dragelijk te maken: 

 Overbruggingsgarantie.  Door het Centraal Bureau voor de Overbruggingsgaran-

tie (CBOV) wordt de Overbruggingsgarantie aangeboden. Nadat de koopovereen-

komst door de koper en verkoper is getekend, is het wachten op de overdracht , 

de ‘levering’ van het huis. De koper heeft in deze periode de tijd om de ‘oude’ 

woning te verkopen. Is de oude woning voor de overdracht niet verkocht dan zal 

de Overbruggingsgarantie in werking treden. Hiermee doet de verkopende partij 

van de ‘nieuwe’ woning een pri jsconcessie, waarmee de dubbele lasten van de 

kopende partij verlaagd kunnen worden.  
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 Woningruil. Door koopwoningen te ruilen kunnen kopers dubbele lasten voo r-

komen én heeft men de zekerheid van een nieuwe woning. Juridisch en financi-

eel gaat het bij woningruil om twee losse koopovereenkomsten. Hoewel woning-

ruil in de koopsector in Nederland niet vaak voorkomt, zijn op internet wel voor-

beelden te vinden van mensen die er positieve ervaringen mee hebben. Eigena-

ren die hun woning te ruil willen aanbieden kunnen dat bijvoorbeeld doen via de 

website deruilmakelaar.nl.  

 Tijdelijke verhuur. Een koper die zijn oude woning nog niet heeft verkocht, kan 

die woning tijdelijk verhuren. Sinds 1 januari 2013 zijn de regels voor tijdelijke 

verhuur via de Leegstandswet versoepeld. Het belangrijkste voordeel is dat niet 

de uitgebreide huurbescherming geldt, zoals bij normale verhuur. Een bijzondere 

vorm van tijdelijke verhuur is via AirBNB. AirBNB is een internationale organisa-

tie die als tussenpersoon fungeert om particuliere woningen tijdelijk te verhu-

ren. De woning moet aangemeld worden op een website. De AirBNB -organisatie 

neemt alle administratieve rompslomp over.  Dit is vooral interessant voor men-

sen van wie de oude woning in toeristisch gebied ligt, zoals Amsterdam.  
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7 Consumentenenquête 

Onder bezoekers van de website www.funda.nl is een enquête afgenomen. Het doel 

van deze enquête is om te achterhalen waarom doorstroming op de koopwonin g-

markt niet plaatsvindt, wat er voor nodig is om de doorstroming te bevorderen en of 

men op de hoogte is van de mogelijkheden is, die de doorstroming kunnen bevord e-

ren. 

7.1 De respondenten 

De enquête heeft een respons gehad van 362 personen. De gemiddelde leeftijd van 

de respondenten is 42 jaar. Mensen uit alle leeftijdsklassen hebben gereagee rd. Van 

alle respondenten is 41% uit de leeftijdsklasse tot en met 35 jaar. Woningen in de 

prijsklasse € 220.000 – 290.000 worden het meest gezocht (zie figuur 7-1). 

f iguur  7- 1  Won ingzoekend en  naar  p r i j sk lasse  won in g  en  bruto  in komensk lass e  

  

Bron: NVM-enquête via funda.nl 2013, bewerking RIGO 

 

De respondenten komen uit alle inkomensklassen. De meeste respondenten hebben  

een huishoudelijk inkomen tussen de € 35.000 – 50.000. 

7.2 Wachten of niet door kunnen verkopen. 

Van de ondervraagden geeft 23% aan dat ze dit jaar een woning willen kopen. Een 

groot deel van de respondenten (44%) wil wel kopen, maar zij weten niet of ze dat dit 

jaar kunnen doen. Ongeveer 15% geeft aan dat ze wel willen kopen, maar weten zeker 

dat ze dat dit jaar niet kunnen doen.  

“Wij willen eerst duidelijkheid over de bezuinigingsmaatregelen”  

“Als de economie weer zou aantrekken, kan je als ondernemer ook w eer een hypotheek krijgen.”  

Bron: Enquête Funda.nl 2013 
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Wanneer dieper wordt ingezoomd op achterliggende redenen over het niet of moe i-

lijk kunnen vervullen van de woonwens, blijkt dat dat vooral komt doordat mensen 

hun huidige woning niet kunnen verkopen (49% van de ondervraagden). Bij een ande-

re groep mensen ligt er een meer bewuste keuze aan ten grondslag. Men wacht tot 

huizenprijzen gedaald zijn, of tot er meer duidelijkheid over hypotheekregels is of 

men acht de risico’s op dit moment te groot om een h uis te kopen (zie ook figuur 

7-2). Vooral dit laatste is voor respondenten uit de oudere leeftijdsklassen (61 en 

ouder) het geval. 

f iguur  7- 2  R eden  voo r  he t  n iet  kopen  van  een  woning  

 

 Bron: NVM-enquête via funda.nl 2013, bewerking RIGO 

7.3 Hypotheekgerelateerde problemen 

Van alle ondervraagden geeft een klein deel (13%) aan geen hypotheek te kunnen 

krijgen voor de nieuwe woning. In bijna de helft (44%) van deze gevallen komt dat 

omdat het huidige inkomen niet toereikend is om de gewenste woning te kunnen 

kopen.. Dit geldt voornamelijk voor de jongere huiskopers. Voor de leeftijdsklasse tot 

en met 35 jaar geeft bijna de helft  aan dat het inkomen een belangrijke belemmering 

vormt. 

Andere oorzaken voor het niet kunnen krijgen van de gewenste hypotheek zijn het 

niet hebben van een vast contract, het hebben van een restschuld of het hebben van 

andere schulden. Omdat weinig mensen deze oorzaken als reden hebben opgeven, 

kunnen hier geen representatieve uitspraken over worden gedaan.  

7.4 Marktomstandigheden of persoonlijke situatie 

De groep mensen die aangeeft dat het kopen van een woning in 2013 onzeker is of 

dat pas na 2013 te willen doen, is gevraagd wat er voor nodig is om de aankoop van 
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een nieuwe woning aantrekkelijker te maken. De grootste groep (25%) geeft aan dat 

de marktomstandigheden moeten veranderen voordat het weer aantrekkelijk wordt 

een woning te kopen. Maar in bijna alle andere gevallen wordt een reden genoemd 

die meer met de persoonlijke situatie te maken heeft. De grootste groep hiervan zegt 

een hogere hypotheek nodig te hebben (24%).  

f iguur  7- 3  Zaken  d ie  e r  to e  b i j  d ragen  om  aankoop van  een  won ing  aant rek k el i j -

ker  te  maken  

 

Bron: NVM-enquête via funda.nl 2013, bewerking RIGO 

 

Bij de overige redenen wordt in bijna de helft van de gevallen genoemd dat men de 

huidige woning eerst wil verkopen. Daarnaast worden bij de overige redenen in één 

derde van de gevallen marktgerelateerde zaken genoemd, zoals het wachten op een 

lagere rente of het anticiperen op een verdere daling van de huizenprijzen. 

“Als de huizenprijzen gedaald zijn naar een acceptabel niveau, waardoor het risico kleiner wordt.”  

“Ik wacht totdat de hypotheekrente verder gedaald is.”  

Bron: Enquête Funda.nl 2013 

7.5 Makelaar en nieuwe media 
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koop en verkoop. Het grootste deel geeft aan informatie en advies in te winnen bij de 

makelaar (70%). Vooral ouderen maken gebruik van de informatie van de makelaar. 

Jongeren maken daarentegen vaker gebruik van de hypotheekadviseur.  
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De andere belangrijke bron voor het inwinnen van informatie is het internet met ruim 

60%. Over het algemeen raadplegen jongeren meer bronnen dan ouderen. Daarbij is 

opvallend dat ouderen nauwelijks kennissen of vrienden raadplegen.  

f iguur  7- 4  B ronnen  voor  in format ie  o f  adv ies  o ve r  mogel i jkheden  koop en  ve r-

koop  

 

Bron: NVM-enquête via funda.nl 2013, bewerking RIGO 

7.6 Kennis van stimuleringsmaatregelen 

De respondenten is gevraagd in hoeverre zij op de hoogte zijn van de stimuleringsr e-

gelingen, die er toe bij zou kunnen dragen dat koop of verkoop van de woning wordt 

vergemakkelijkt. In figuur 7-5 staat een overzicht van deze maatregelen en in welke 

mate men daarvan op de hoogte is.  

Van de meeste mogelijkheden hebben de respondenten wel eens gehoord. Echt goed 

op de hoogte van de mogelijkheden zijn slechts weinig respon denten. De NHG-

hypotheek is hierop een uitzondering.  

Een groot deel van de respondenten geeft aan goed op de hoogte te zijn van de meer 

‘gevestigde’ mogelijkheden, zoals een starterslening en een NHG -hypotheek. Van de 

mogelijkheden die meer recent worden geboden, zoals Duo Koop heeft bijna de helft 

van respondenten nooit gehoord.  
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f iguur  7- 5  Mate waa r in  m en op  de  hoogte  is  van  s t imule r ingsmaat rege len  

Bron: NVM-enquête via funda.nl 2013, bewerking RIGO 

7.7 Conclusie 

Ruim de helft van de respondenten geeft aan hun woonwens niet te kunnen vervu l-

len. Het niet kunnen verkopen van de huidige woning wordt het meest genoemd als 

achterliggende reden. Maar er zijn ook veel mensen die bewust wachten op vera n-

derde marktomstandigheden zoals stabilisering van de huizenprijzen.  

Een klein deel van de respondenten geeft aan dat hun problematiek hypotheek ger e-

lateerd is. Vooral jongeren tot 35 jaar geven aan dat hun inkomen onvoldoende is 

voor de gewenste hypotheek. 

Bij het zoeken naar informatie raadplegen jongeren tot 35 jaar over het algemeen 

meer bronnen dan ouderen. De makelaar wordt door de meeste respondenten als 

belangrijkste informatiebron gebruikt, daarna het internet.  

De meeste respondenten geven aan goed op de hoogte te zijn van de NHG-

hypotheken. Van verhuurmogelijkheden, overbruggingskrediet en de starterslening 

hebben de meesten alleen gehoord. Van de meer recente mogelijkheden die worden 

aangeboden zoals Koopgarant, Duokoop en restschuldfinanciering is men mind er goed 

op hoogte. 
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8 Afsluitend 

Of Nederland nu aan het eind van de crisis is, is moeilijk te zeggen. Op het moment 

van schrijven zijn er zowel hoopgevende als uitzichtloze nieuwsberichten te lezen 

over de stand van zaken op de woningmarkt en de koopwoning markt in het bijzonder.  

Toch is het beeld niet algeheel somber te noemen. Nog steeds willen de meeste me n-

sen een eigen huis. Nog steeds zijn er mensen die graag groter willen wonen. Nog 

steeds zijn er mensen die hun woonwens op de koopwoningmarkt willen r ealiseren. 

En nog steeds zijn de meeste mensen succesvol in het realiseren van die wens.  

Een aantal van hen wordt echter gehinderd door starre regels en aarzelende geldve r-

strekkers. Het is misschien logisch dat banken en overheden voorzichtiger zijn gewo r-

den, maar ze slaan nu soms door naar de andere kant. Huishoudens die overduidelijk 

kredietwaardig zijn, moeten gewoon een hypotheek kunnen krijgen. Voor hen moet 

nu een oplossing gevonden worden, niet pas over 5 of 10 jaar.  

De consument is zich over het algemeen al goed bewust van de nieuwe situatie. Veel 

huishoudens houden er zelfs al rekening mee en handelen anticiperend op de nieuwe 

realiteit. Aan de andere kant van de lijn mag ook iets verwacht worden. Politiek en 

betrokken instanties moeten nu tegemoet komen aan een groep mensen die in een 

probleemsituatie verkeren. Want het beknotten van de financieringsmogelijkheden 

hoeft nog niet te betekenen dat hetzelfde moet worden nagestreefd voor de keuze-

vrijheid van de consument. 

In dit document hebben we een aantal oplossingsrichtingen beschreven voor specifie-

ke probleemsituaties. Sommige zijn praktisch van aard en relatief makkelijk in te pas-

sen. Voor andere is een aanpassing van het beleid en/of de regelgeving nodig. Het is 

nu aan de NVM om de politiek, betrokken instanties en geldverstrekkers te stimuleren 

om in actie te komen voor kopers en eigenaren die nu knel zijn komen te zitten. Zij 

verdienen een zetje in de rug om hun woonwens te realiseren.  
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Bijlage 2 Interviews 

 

Organisatie Naam Functie 

Van de Water Groep De heer Peters Hypotheekplanner 

 De heer Roelands Hypotheekplanner 

De Hypotheker De heer Dekker Hypotheekadviseur 

De Hypotheker De heer Brouwer Hypotheekplanner 

Rabobank Mevrouw Schapendonk-Pruyssers Accountmanager Intermediair 

ING Bank De heer Flikweert manager marketing hypotheken 

NVM De heer Hukker Voorzitter van de NVM 

Tilburg University De heer Bovenberg Hoogleraar Economie 

VEH De heer Ligtlee beleidsadviseur financiële domein 

 AFM De heer van de Beek manager Strategie, Beleid en Internationale Zaken 

 

 


