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• Huizenmarkt profiteert van verbeterde economische omgeving en politieke duidelijkheid over woningmarktbeleid

• Stijging van hypotheekaanvragen wijst vooruit op verdere toename aantal transacties

• Uitstaande hypotheekschuld daalt, onder andere door extra aflossingen en inbreng eigen vermogen bij woningaanschaf

Economie herstelt

Na een krimp van 0,7% vorig jaar groeit de economie dit jaar 

naar verwachting met 0,5%. De BBP-groei wordt gedreven 

door de uitvoer en de investeringen. De exportsector profiteert 

van de hogere activiteit in de Verenigde Staten en de rest van 

de eurozone. De gunstigere afzetperspectieven weerspiegelen 

zich in een hoger producentenvertrouwen. De gestegen 

winstgevendheid en de hogere bezettingsgraad moedigen 

ondernemers aan om te investeren. Het herstel van de 

investeringsactiviteit vertaalt zich reeds in een voorzichtige 

verbetering van de arbeidsmarkt. Er zijn minder 

ontslagaanvragen en het aantal vacatures neemt toe.

Indien de arbeidsmarkt verder aantrekt, komt er spoedig een 

eind aan de stijging van de werkloosheid. Een toename van de 

werkgelegenheid is gunstig voor het besteedbaar inkomen. 

Het besteedbaar inkomen neemt nu al toe dankzij de 

verbeterde financiële stabiliteit van het pensioenstelsel. Als 

gevolg van de doorgevoerde saneringsmaatregelen en de 

koersstijgingen op de financiële markten zijn de 

dekkingsgraden van pensioenfondsen gestegen. De urgentie 

om de pensioenuitkeringen te verlagen en de pensioenpremies 

te verhogen is daarmee minder groot.

Het vooruitzicht van meer baan- en inkomenszekerheid in 

combinatie met herstel van vertrouwen in de internationale 

economie voedt het consumentenvertrouwen. Hoewel er nog 

altijd iets meer pessimistisch dan optimistisch gestemde 

consumenten zijn, is het sentiment sinds vorig jaar zomer 

duidelijk verbeterd. Terwijl de economische situatie positiever 

stemt, heerst er nog altijd pessimisme ten aanzien van de 

eigen financiële situatie.

Restschuld tempert sentiment

Een belangrijke oorzaak van de aanhoudende zorgen over de 

eigen financiële situatie vormt de restschuldproblematiek. 

CBS-cijfers laten zien dat 1,4 miljoen huishoudens kampen

met een Loan to Value ratio hoger dan één, op een totaal van 

3,6 miljoen eigenwoningbezitters met een hypotheek. Wanneer 

wordt gecorrigeerd voor aan de hypotheek gekoppelde 

tegoeden daalt het aantal huishoudens met een huis onder 

water tot 1 miljoen.

Analyse van DNB wijst uit dat twee derde van deze huizen

over tien jaar nog steeds onder water zal staan indien de 

huizenprijzen constant blijven en er naast de reguliere geen 

extra aflossingen worden gedaan. Wanneer de huizenprijzen 

jaarlijks met 2% stijgen, is slechts een kwart van de 

hypotheken dit lot beschoren. Een stijging van de

huizenprijzen is dus cruciaal voor de oplossing van het 

restschuldprobleem.

Groeiend aantal huishoudens kampt met restschuld

Miljoen huishoudens

Bron: CBS

Het restschuldprobleem doet zich vooral voor bij jongere 

woningbezitters met een hypotheek. De groep onder vijftig 

heeft de pech relatief kort voor de prijsdaling te zijn ingestapt, 

maar heeft wel het voordeel van gunstiger inkomens-

vooruitzichten dan oudere leeftijdscohorten. Verder hebben zij 

minder vaak een volledig aflossingsvrije hypotheek. 

Onderzoek van DNB wijst uit dat slechts 15% van de 

huishoudens jonger dan vijftig een volledig aflossingsvrije 

hypotheek heeft. Bij oudere huishoudens ligt het percentage 

met 58 veel hoger.

Groter vertrouwen in woningmarkt

Ondanks het omvangrijke aantal huizen onder water zit de 

woningmarkt het consumentenvertrouwen minder in de weg 

dan voorheen. Na jaren van malaise klimt deze markt eindelijk 

uit het dal. Het vertrouwen in de huizenmarkt is sinds het begin 

van 2013 sterk toegenomen. De Marktindicator van Vereniging 

Eigen Huis is gestegen van 51 in december 2012 naar 90 in 

mei 2013. Daarmee staat de indicator weer op het niveau van 

2007, toen de huizenmarkt floreerde met ruim 200.000 

transacties en een prijsstijging van dik 4%. Dergelijke cijfers 
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liggen nu niet in het verschiet, maar het is duidelijk dat het 

sentiment ten aanzien van de huizenmarkt verbetert.

Rente op nieuwe hypotheekcontracten daalt

%

Bron: DNB

Een ondersteunende factor voor het vertrouwen in de 

woningmarkt vormt de verbeterde betaalbaarheid als gevolg 

van de lage rente en de gedaalde prijzen. De prijzen liggen 

een vijfde lager dan tijdens de piek in 2008 en de gemiddelde 

hypotheekrente staat 2 procentpunt lager. Gegeven de huidige 

beleidskoers van de ECB en de groeiende concurrentie op de 

hypotheekmarkt is het waarschijnlijk dat de rente laag blijft. 

Verder draagt ook het ruime woningaanbod bij aan de 

hernieuwde interesse. Die biedt belangstellenden volop keus 

en verschaft ruimte om te onderhandelen over de prijs.

Tempo hervormingen mag omhoog van IMF

Beslissend voor het vertrouwensherstel is de politieke 

duidelijkheid over de fiscale behandeling van de eigen woning. 

Zekerheid hierover maakt het weer mogelijk om de aanschaf 

van een woning in overweging te nemen. De discussie over de 

structurele hervorming van de woningmarkt gaat niet meer 

over de richting van het beleid, maar over het tempo van de 

hervormingen. De Europese Commissie en het IMF dringen 

aan op een snellere aanpassing zodra de huizenmarkt weer tot 

rust is gekomen en de economie er beter voor staat.

Behalve over het tempo van hervormingen leeft bij de 

internationale beleidsmakers ook de wens om verder te gaan 

qua maatvoering van de aanpassingen. Zo wordt 

aangedrongen op een verdere verlaging van het maximaal 

hypotheekbedrag tot 80% van het onderpand. Nu ligt het 

einddoel nog op 100% in 2018. Het zal echter lastig worden 

om huishoudens te verplichten een vijfde van het 

aankoopbedrag in te brengen. Zij dienen tenslotte ook al voor 

hun oude dag te sparen via het pensioenstelsel. Ook de VVD 

heeft haar bedenkingen. In het parlementair overleg over de 

hypotheekmarkt verzette de regeringspartij zich tegen het 

voorstel om de ratio van het maximale hypotheekbedrag 

afgezet tegen het onderpand na 2018 verder te verlagen.

Feit blijft dat het Nederlandse systeem lastig is uit te leggen 

aan internationale beleidsmakers, die de ontwikkelingen op 

mondiale huizenmarkten met argusogen volgen. Zo 

waarschuwde het IMF onlangs nog voor zeepbellen. Hierbij 

had het niet zozeer Nederland voor ogen. In vergelijking met 

het inkomen is de waardering nog altijd hoog. Deze maatstaf is 

echter een slechte graadmeter voor de draagbaarheid van de 

woonlasten. Zo houdt deze geen rekening met de ontwikkeling 

van de rente. Wanneer dit wel gebeurt, zijn de lasten van een 

eigen woning versus het inkomen historisch laag. Ook afgezet 

tegen de huren steekt de huidige waardering gunstig af. Deze 

laatste ratio staat nog slechts nipt boven het langetermijn-

gemiddelde.

Koop- en huursegment weer meer in balans

Index huizenprijzen versus huur (langetermijngemiddelde = 100)

Bron: OESO

Toename transacties wijst op grotere dynamiek

Het toegenomen vertrouwen is al geruime tijd terug te zien in 

de woningverkopen. Volgens het CBS/Kadaster passeerden er 

van januari tot en met mei 52.000 transacties. Dat is het 

hoogste aantal over de eerste vijf maanden van het jaar sinds 

het begin van de crisis. Ten opzichte van dezelfde periode 

vorig jaar ligt het aantal transacties liefst 14.000 hoger. Hierbij 

dient wel de kanttekening dat het aantal verkopen vorig jaar 

sterk werd geremd door de aangescherpte regelgeving 

rondom de hypotheekrenteaftrek. Transacties kwamen 

daardoor nauwelijks van de grond. Een deel van de uitval van 

toen komt nu alsnog tot stand.

De verkoopstijging wordt breed gedragen. Alle woningtypen 

zitten in de lift, al is de verkoopstijging in het eerste kwartaal 

iets forser geweest voor vrijstaande- en tussenwoningen dan 

voor hoek- en twee-onder-een-kapwoningen. Appartementen 

zijn gedurende de crisis relatief courant gebleven. Het aandeel 

van appartementen in de totale verkopen is de afgelopen jaren 

gestegen van 25% naar 30%.

De stijging van het aantal verkopen leidde aanvankelijk tot een 

gestage afname van de voorraad te koop staande woningen. 

Maar met de grotere kans op een transactie zetten meer 

mensen hun huis in de verkoop. Bovendien verliest het 
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alternatief van tijdelijke verhuur aantrekkingskracht gezien het 

slinkende aanbod van door particuliere aangeboden 

huurwoningen. De voorraad te koop bedroeg in mei 211.000 

woningen, 4.000 meer dan in februari. Bij het gemiddelde 

transactievolume van de afgelopen twaalf maanden duurt het 

20 maanden om de voorraad te verkopen. Dat is een duidelijke 

verbetering ten opzichte van juni, toen dit nog 27 maanden 

vergde.

Dat huizen sneller van de hand gaan, wordt bevestigd door de 

NVM. De makelaarsvereniging meldt dat de in het eerste 

kwartaal verkochte woningen gemiddeld 159 dagen te koop 

stonden. Dat is 17 dagen minder dan in het tweede kwartaal 

van vorig jaar, maar nog altijd twee keer zo lang als het 

langetermijngemiddelde. Alleen woningen die scherp zijn 

geprijsd, gaan relatief snel van de hand. Bij een minder 

scherpe prijs laat verkoop op zich wachten.

Koopwoningen gaan iets sneller van de hand

Aantal dagen te koop (voortschrijdend gemiddelde)

Bron: NVM

Ook prijzen stijgen weer

De prijsontwikkeling volgt doorgaans met enige vertraging de 

woningverkopen. Zo ook dit keer. Terwijl de woningverkopen al 

geruime tijd een stijging op jaarbasis laten zien, tekende de 

prijsindex bestaande woningen van het CBS/Kadaster pas in 

april het eerste plusje op. Een memorabel moment, want 

januari 2009 was de laatste keer dat de index een stijging 

registreerde. In mei zette het prijsherstel door. De prijsindex 

bestaande koopwoningen noteerde 1,4% hoger dan in mei 

2013.

Ook op basis van andere statistische reeksen zitten de prijzen 

weer in de lift. Zo ligt de gemiddelde verkoopprijs volgens het 

CBS/Kadaster met EUR 220.000 bijna EUR 8.000 hoger dan 

in mei vorig jaar. Hoewel de gemiddelde verkoopprijs opveert, 

blijft de gemiddelde vraagprijs van de voorraad te koop 

staande woningen dalen. Dit suggereert dat verkopers een 

meer realistische inschatting maken van de waarde van hun 

woning. Het verschil tussen de gemiddelde vraag- en 

verkoopprijs is sinds mei vorig jaar met EUR 13.000 gedaald 

tot EUR 76.000. Deze dalende trend wordt bevestigd door de 

NVM-cijfers. In het eerste kwartaal bedroeg het verschil tussen 

de vraag- en de verkoopprijs van verkochte woningen volgens 

de makelaars 5,4%. Het verschil is daarmee 1,4 procentpunt 

kleiner dan in het eerste kwartaal van 2013.

Ook nieuwbouwmarkt zit in de lift

Positieve signalen zijn ook te bespeuren op de markt voor 

nieuwbouwwoningen. De informatie over deze markt loopt 

enigszins achter op die over bestaande woningen. Dit laat 

onverlet dat er meer transacties worden gerapporteerd. In de 

tweede helft van 2013 werden 8.800 woningen overgedragen, 

500 meer dan in dezelfde periode van 2012. Verder raken 

huizen sneller verkocht. Het duurde gemiddeld 250 dagen 

voordat een woning van de hand ging, 50 dagen minder dan 

het jaar ervoor. Ook slinkt de voorraad te koop. In het eerste 

kwartaal van 2014 stonden er 13.000 woningen te koop, 3.000 

minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

Gelet op het geringe aantal verleende bouwvergunningen zou 

het wel eens lang kunnen duren voordat er meer woningen 

worden opgeleverd en de voorraad nieuwbouwwoningen weer 

groeit. Hier komt bij dat er vooral in het goedkopere 

starterssegment wordt gebouwd, omdat de kans op verkoop 

daar het grootst is. Het gebrek aan variatie beperkt de 

keuzemogelijkheden voor potentiële kopers. Anders dan de 

markt voor bestaande woningen is de markt voor 

nieuwbouwwoningen dus geen echte kopersmarkt.

Vraag naar hypotheken stijgt

Uit de stijging van de op de verkopen voorlopende 

hypotheekaanvragen valt op te maken dat de kans groot is dat 

het aantal woningtransacties verder zal toenemen. In de eerste 

vijf maanden van het jaar waren er volgens het Hypotheek 

Data Netwerk 77.000 hypotheekaanvragen, ruim 50% meer 

dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Aanvankelijk waren het vooral starters die een aanvraag 

indienden. Deze groep heeft sinds de uitbraak van de crisis 

100.000 minder woningen gekocht dan op basis van de 

verkopen in de periode daarvoor verwacht zou mogen worden. 

Na jaren van uitstel zien starters hun kans schoon om alsnog 

in te stappen. Bovendien weten zij zich aangemoedigd tot 

aanschaf vanwege de ruimere beschikbaarheid van 

startersleningen. In de eerste helft van het jaar zijn 4.300 

startersleningen aangevraagd. Dankzij de toetreding van 

starters kunnen zittende huizenbezitters hun huis verkopen en 

zelf in beweging komen. Inmiddels komen er daardoor ook 

meer doorstromers met een hypotheekverzoek.

Bij de hypotheekaanvragen is de populariteit van annuïtaire 

hypotheken sterk toegenomen. Omstreeks 70% betreft een 

annuïtaire lening. Vóór 2013 was het aandeel annuïtair nog 

nihil. Spaarhypotheken en aflossingsvrije hypotheken zijn door 

de aangescherpte voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek 

nauwelijks in trek onder starters, noch onder bestaande 
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huizenbezitters die hun hypotheek willen verhogen. Dit soort 

hypotheken wordt hoofdzakelijk aangevraagd door 

doorstromers die hun oude hypotheek meenemen naar hun 

nieuwe woning. Zij financieren het uitstaande 

hypotheekbedrag nog altijd bij voorkeur onder de oude 

voorwaarden. Zodra de doorstroming verder op gang komt, zal 

het aandeel spaar en aflossingsvrij in de hypotheekaanvragen 

waarschijnlijk weer groeien in omvang.

De nieuw uitgegeven hypotheken zijn door het grotere aandeel 

annuïtair minder risicovol. Een andere factor die het risico van 

nieuwe hypotheken beperkt, is de hoogte van de lening. Er 

mag in verhouding tot het onderpand minder worden geleend. 

Volgens de nieuwe regelgeving is dit jaar nog maximaal 104% 

van het onderpand toegestaan, tegen 105% vorig jaar. Deze 

neerwaartse aanpassing zorgt voor een afname van het risico.

Het risico neemt verder af doordat steeds minder potentiële 

kopers van zin zijn meer dan 100% van het onderpand te 

lenen. Momenteel betreft minder dan de helft van de 

hypotheekaanvragen een lening boven deze grens. Eerder 

was dit nog méér dan de helft. Deze verschuiving leidt ertoe 

dat de gemiddelde Loan to Value ratio van de 

hypotheekoffertes is gedaald tot 85% in het eerste kwartaal 

van 2014. Vóór 2013 lag de LTV-ratio nog royaal boven 90. De 

grotere voorkeur om eigen geld in te brengen hangt behalve 

met een grotere risicoaversie onder de aanvragers ook samen 

met de aantrekkelijkere rentetarieven op hypotheken met een 

lage LTV-ratio.

Grens NHG verder verlaagd

Tegenover deze risicobeperkende factoren staat dat het 

aandeel NHG in de nieuw uitgegeven hypotheken slinkt. De 

daling houdt verband met de geleidelijke verlaging van de 

NHG-grens. Hierdoor komen er bij de nieuwe transacties 

minder woningen in aanmerking voor NHG. Tot 1 januari 2011 

lag de grens nog bij EUR 350.000. Sindsdien is deze grens in 

twee stappen verlaagd naar EUR 290.000. Vanaf 1 juli ligt de 

grens op EUR 265.000. Al met al blijft NHG in trek. Eind juni 

stonden er in totaal 1,1 miljoen garanties uit over een 

woningvermogen van EUR 168 mld. Dit bedrag zal 

waarschijnlijk verder stijgen, zeker wanneer doorstromers 

vaker gebruik maken van de mogelijkheid om restschuld op 

hun NHG-hypotheek mee te financieren.

De toename van de hypotheekaanvragen wordt weerspiegeld 

in de daadwerkelijk afgesloten hypotheken. Deze hadden op 

basis van Kadastercijfers over de eerste vijf maanden van het 

jaar een omvang van EUR 16 mld, EUR 2,5 mld meer dan in 

de periode januari tot mei 2013. De stijging suggereert dat er 

een eind is gekomen aan een aanhoudende daling van het 

bedrag dat met nieuwe hypotheekleningen is gemoeid. Vorig 

jaar werd er volgens het CBS krap EUR 40 mld aan nieuwe 

hypotheken afgesloten, EUR 30 mld minder dan in 2011 en 

liefst EUR 80 mld minder dan in 2006.

De recent doorgevoerde versobering van het beurzenstelsel 

voor studenten hoeft waarschijnlijk geen belemmering te 

vormen voor de toekomstige productie van hypotheken. De 

basisbeurs maakt plaats van het zogenaamde 

studievoorschot. Als gevolg hiervan zal de komende generatie 

studenten de arbeidsmarkt betreden met een hogere 

studieschuld. Deze wijziging betekent echter niet dat deze 

generatie minder hypotheek kan opnemen. Reden hiervoor is 

dat de studenten meer tijd krijgen om hun studieschuld terug te 

betalen, 35 jaar in plaats van 15 jaar. De langere aflostermijn 

beperkt de maandlast van de hogere studieschuld.

Daling uitstaand hypotheekvolume

Volgens het CBS stond er aan het eind van het eerste kwartaal 

voor EUR 661 mld aan hypotheekleningen uit. Dat is EUR 10 

mld minder dan begin 2013 toen het bedrag een recordhoogte 

bereikte. Het uitstaande hypotheekbedrag neemt af door de 

prijsdaling en het lagere transactievolume. De afname wordt 

daarnaast versterkt doordat mensen de rente op hun 

spaarrekening te laag vinden en ervoor kiezen hun deposito op 

te nemen en schuld af te lossen. Het zijn vooral oudere 

huishoudens die extra aflossen op hun aflossingsvrije 

hypotheek. Jongeren met een huis onder water ontbreekt het 

aan financiële buffers hiervoor.

Uitstaande hypotheekschuld licht gedaald

EUR mld

Bron: CBS

Ook de schenkingsregeling sorteert effect. Tot 1 januari 2015

bestaat de mogelijkheid om EUR 100.000 belastingvrij te 

schenken als de gift wordt gebruikt voor aflossing van de 

hypotheek of voor woningaanschaf. De belangstelling voor de 

regeling blijkt groter dan gedacht. Het kabinet hield rekening 

met EUR 1 mld aan schenkingen. Volgens notarissenkoepel 

Netwerk Notarissen ligt het bedrag eerder in de orde van 

grootte van EUR 5 mld. Tot slot wordt het uitstaande 

kredietvolume gedrukt door de aflossingsverplichting op 

nieuwe hypotheken. De aflossing op annuïtaire hypotheken is 

nu nog laag, maar zal in de toekomst hoger uitvallen.

Het feitelijk uitstaande hypotheekbedrag blijkt overigens 

beduidend lager dan de door CBS gerapporteerde EUR 661 
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mld. Aan veel hypotheken zijn spaarrekeningen en 

levensverzekeringen gekoppeld. Tot voor kort bestond er veel 

onduidelijkheid over de waardering van deze effecten. Enkele 

jaren geleden raamde het ministerie van Financiën de omvang 

ervan nog op EUR 60 mld. Een meer recente studie van de 

Erasmus Universiteit komt uit op EUR 80 mld. Hiermee zou de 

eigenlijke hypotheekschuld EUR 581 mld bedragen. Dat 

impliceert dat de hypotheekschuld niet 103% van het BBP is, 

maar 90%.

Met 90% van het BBP is de hypotheekschuld nog altijd relatief 

hoog. Toch hoeft dit geen onoverkomelijk probleem te vormen. 

Wat Nederland uniek maakt, is het pensioenstelsel. In 

tegenstelling tot andere landen vormt in Nederland niet de 

eigen woning, maar het pensioenfonds het belangrijkste 

appeltje voor de dorst. Inclusief pensioenbesparingen is de 

netto-vermogenspositie van huishoudens bijzonder stevig.

Aantal wanbetalingen blijft laag

Wat eveneens helpt, is het sociale vangnet dat een eerste 

buffer vormt bij inkomensdaling. Tel hier bij op de 

betalingsdiscipline. Wanbetaling komt pas voor wanneer 

mensen hun verplichtingen echt niet kunnen nakomen. Het 

aantal personen met een betalingsachterstanden op de 

hypotheek van meer dan 120 dagen is weliswaar drie keer 

hoger dan aan het begin van de crisis. Maar de stijging zwakt 

af en met 101.000 is het aantal personen dat moeite heeft om 

de hypotheekverplichting na te komen relatief laag.

Inkomenstoets beperkt aantal wanbetalingen

Aantal personen

Bron: BKR

De inkomenstoets bij aanvang van de lening is een belangrijke 

reden waarom de betalingsachterstanden beperkt blijven. Het 

risico op betalingsachterstanden is immers het grootst bij 

huishoudens met een in verhouding tot hun inkomen hoge 

hypotheek. Op instigatie van het Nibud is de inkomenstoets de 

afgelopen jaren daarom verder verscherpt. Als vuistregel mag 

maximaal 4½ maal het brutojaarinkomen worden geleend. De 

laatste jaren ligt het gemiddelde bij hypotheekoffertes op 4¼ 

maal. De inkomenstoets werpt zijn vruchten af. Onderzoek van 

de Amsterdam School of Real Estate wijst uit dat het aandeel 

woningeigenaren dat op basis van de Nibud-inkomensnormen 

moeite heeft om de woonlasten te dragen, gedurende de crisis 

stabiel is gebleven op 3 à 4%.

Indien woningbezitters ondanks de preventieve maatregelen 

toch in de problemen komen, bieden aanpassingen in het 

uitgavenpatroon veelal soelaas. Desondanks ontkomen 

sommige huishoudens er niet aan om hun huis in de verkoop 

te zetten en met verlies te verkopen. Dit is terug te zien in de 

verliesdeclaraties bij NHG, die de afgelopen jaren beduidend 

zijn gestegen. In het eerste half jaar zijn er 2.265 declaraties 

ingediend voor een bedrag van EUR 73 mln. Meestal is het 

een onvoorziene verandering in inkomen die wonen 

onbetaalbaar maakt. Echtscheiding is de belangrijkste reden 

voor aanspraak op NHG.

Echtscheiding belangrijkste oorzaak restschuld

% aandeel in verliesdeclaraties NHG

Bron: NHG

Vanwege de lage opbrengst wordt zoveel mogelijk gepoogd 

om bij gedwongen verkoop executieveiling te voorkomen. 

Momenteel zijn er minder dan 2.000 executieveilingen op 

jaarbasis. De noodzaak om executieveiling te voorkomen zou 

wel eens kunnen afnemen. Recent zijn er maatregelen 

getroffen om dit soort veilingen voor een breder publiek 

toegankelijk te maken. Geïnteresseerden kunnen voortaan de 

woning van tevoren bezichtigen. Verder wordt het eenvoudiger 

om huurders uit het pand te krijgen. Deze aanpassingen 

moeten leiden tot hogere veilingopbrengsten. Probleem blijft 

wel dat financiering vooraf geregeld moeten zijn, omdat 

ontbindende voorwaarden bij veiling ontbreken.

Meer perspectief voor securitisaties

De relatief geringe verliezen op hypotheken zorgen ervoor dat 

er op financiële markten weer meer vertrouwen is in verpakte 

hypotheekleningen. Terwijl beleggers genoegen nemen met 

een relatief bescheiden rentepremie op securitisaties, tonen 

beleidsmakers zich bereid om de securitisatiemarkt nieuw 

leven in te blazen. Zo overweegt de ECB de acceptatiecriteria 

van securitisaties te versoepelen op voorwaarde dat de 

transparantie en de liquiditeit van de onderliggende producten 

is gewaarborgd. Als dit gepaard gaat met lagere kapitaal- en 
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liquiditeitsbuffers voor het aanhouden van securitisaties onder 

Basel 3 kan een dergelijke wijziging gunstig uitpakken voor 

Nederlandse hypotheken, waarvan de financiering traditioneel 

zwaar op securitisaties leunt.

Een verbeterde toegang tot financiering via securitisaties 

maakt de oprichting van een Nationale Hypotheek Instelling 

minder dringend. Het argument dat het pensioenfondsen over 

de streep kan trekken om een groter aandeel van de 

portefeuille in hypotheken te beleggen, lijkt bovendien aan 

kracht te verliezen nu steeds meer pensioenfondsen en 

verzekeraars geld in deze markt steken. Een belangrijke reden 

om toch door te gaan met de vorming van de instelling is dat 

deze de toegang tot de kapitaalmarkt kan waarborgen bij een 

eventuele volgende financiële crisis.

Tot besluit

De situatie op de huizenmarkt verbetert zienderogen. Politieke 

duidelijkheid over de fiscale behandeling van de eigen woning 

in combinatie met de gunstigere economische situatie hebben 

het vertrouwen omhoog gestuwd. Na jaren van malaise is het 

vertrouwen terug op het niveau voor de crisis.

Het verbeterde sentiment weerspiegelt zich in de 

woningverkopen. Die zijn in vergelijking met vorig jaar sterk 

toegenomen. Voor de rest van het jaar mag rekening worden 

gehouden met een verdere toename. ABN AMRO verwacht 

dat het aantal transacties dit jaar 25% hoger uitvalt dan vorig 

jaar. Eerder werd nog rekening gehouden met een stijging van 

15%. Deze verbetering ten spijt ligt het aantal transacties nog 

niet in de buurt van het niveau vóór de crisis. Dat niveau zal 

voorlopig buiten bereik blijven, omdat woningbezitters met een 

huis onder water moeite hebben om in beweging komen. Hier 

komt bij dat de vergrijzing van de bevolking de verhuisneiging 

tempert. Oudere huishoudens zijn in de regel minder 

verhuizingsgezind dan jongere huishoudens.

Ook de verwachting voor de prijsontwikkeling is naar boven 

bijgesteld. Naast de toegenomen verkoopactiviteit en de 

verbeterde economische situatie speelt in dit verband de lage 

rente een belangrijke rol. In plaats van een stabilisatie houdt 

ABN AMRO nu rekening met een prijsstijging van 1% in 2014. 

Het prijsherstel blijft voorlopig bescheiden. De grotere kans op 

verkoop stimuleert potentiële doorstromers om hun woning op 

de markt te zetten. Het voorlopig ruime aanbod van woningen 

te koop en de aanhoudende beperking van de kredietruimte 

houden de prijsontwikkeling in bedwang. Met oog op het trage 

prijsherstel zal het lang duren voordat het probleem van 

restschuld definitief achter de rug is.
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