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Op weg naar een gezonde woningmarkt           
Nieuwe inzichten op basis van actueel onderzoek  
 
 
Tegenover een netto hypotheekschuld van € 653,8 miljard stond eind 2012 een voor 
aflossing bedoeld opgebouwd vermogen van € 79,3 miljard. Dit blijkt uit onderzoek 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van Blauwtrust Groep. 
 
Berekeningen van Blauwtrust Groep laten zien dat het opgebouwde vermogen in 
sneltreinvaart stijgt naar € 135,8 miljard in 2018. Daarnaast vertegenwoordigden de 
woningen waarop een hypotheek is gevestigd eind 2012 een waarde van € 830 miljard. 
 
De hypotheeknormen zijn en worden al drastisch aangescherpt. Aflossing vindt 
tegenwoordig plaats op basis van volledige annuïteit. De overheid zou er goed aan 
doen zekerheid te creëren over de LTV-norm1: bij doorzettend herstel van de 
woningmarkt moet deze LTV-norm niet plompverloren worden verlaagd beneden de 
100%. Met (de dreiging van) deze maatregel komt de woningmarkt weer op slot te 
zitten, terwijl het huidige herstel nog broos is. Eventuele verlaging van de LTV 
beneden de 100% is alleen verantwoord als vooraf goed is nagedacht over de vereiste 
begeleidende maatregelen, waaronder fiscaal gefaciliteerd bouwsparen. Ook als er 
randvoorwaarden zijn gecreëerd zijn er overigens grenzen aan de transitie die de 
Nederlandse markt nog binnen redelijke termijnen kan behappen, bovenop wat er 
sinds de kredietcrisis allemaal is gebeurd. 
 
Positieve maatregelen zijn beter voor de economie en de woningmarkt. 
Woningbezitters lossen inmiddels zelf al op grote schaal extra af. Het is effectiever om 
dit te ondersteunen. Dat kan als banken voortaan de boetes voor vervroegd aflossen 
achterwege laten, met name voor mensen met een woning die ‘onder water’ staat.  
Het zou verstandig zijn als de overheid aandringt op het soepeler overnemen van 
restschulden van de ene op de andere bank, terwijl verzekeraars het opgebouwde 
vermogen in levenpolissen zouden kunnen vrijgeven voor hypotheekaflossing voor 
die leningen die onder water staan. De overheid kan zelf een bijdrage leveren door de 
succesvolle verruiming van de schenkingsvrijstelling voor vervroegd aflossen vanaf 
2015 te verlengen. 
 
De reden van dit onderzoek 
Nederland is opgehouden met het opbouwen van overmatige hypotheekschulden waar soms 
niet of nauwelijks op werd afgelost. Ondanks deze positieve ontwikkeling wordt de hoogte 
van de hypotheekschuld in de publieke en politieke discussie nog steeds eenzijdig 
geproblematiseerd. Om een reëel beeld van de stand van zaken te krijgen heeft de Erasmus 
Universiteit Rotterdam daarom in opdracht van Blauwtrust Groep berekend welke 
vermogensopbouw en aanstaande aflossingen er tegenover de hypotheekschuld staan.  
De Blauwtrust Groep heeft vervolgens, uitgaande van conservatieve veronderstellingen, 
uitgerekend hoe deze vermogens zich de komende jaren zullen ontwikkelen.  
De berekeningen tonen aan dat nog strengere normen voor hypotheekverstrekking niet per 
se nodig zijn. Ook weerleggen ze de steeds terugkerende internationale kritiek op de 
Nederlandse schuld.  
 

                                                
1 De loan to value ratio is de waarde van de hypotheeklening als percentage van de waarde van de woning. 



 
- 2 - 

In het Nationaal Hervormingsprogramma van april 2014 geeft het kabinet aan bij ‘robuust’ 
herstel van de woningmarkt met nadere voorstellen te komen voor verdere verlaging van de 
maximale LTV-ratio, bovenop de reeds in gang gezette verlaging van 106% in 2012 naar 
100% in 2018. De kans bestaat dat het voorstel van de commissie Wijffels dan wordt 
gevolgd om de LTV-norm te verlagen naar 80%. Een zo grote verlaging maakt het voor 
starters op de woningmarkt vrijwel onmogelijk een eigen huis te kopen. Sterker nog, precies 
op het moment dat het ‘robuuste herstel’ zijn vruchten zou moeten afwerpen, zet het de 
woningmarkt weer op slot.  
 
Aangedragen alternatieven zoals het introduceren van bouwsparen naar Duits voorbeeld ziet 
het kabinet vooralsnog niet als oplossing om de voorgestelde verlaging van de LTV te 
compenseren. Onzekerheid over eventuele nieuwe ingrepen op de woningmarkt smoort het 
herstel in de kiem. Dit lost de problemen van mensen met een ‘onderwaterhypotheek’ niet 
op, maar maakt ze juist groter. 
 
De feiten op een rij 
Uit het onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat er tegenover een netto 
hypotheekschuld2 van € 653,8 miljard eind 2012 een opgebouwd vermogen stond van € 79,3 
miljard (12,1% van de netto hypotheekschuld). Hiervan zit tussen de € 31,6 en € 32,0 miljard 
in (bank)spaardepots, tussen de € 7,4 en € 7,6 miljard in beleggingsdepots en ca. € 40 
miljard in verpande levenpolissen. De netto hypotheekschuldpositie3 bedroeg daarmee  
€ 574,5 miljard. 
 
Van de netto hypotheekschuld wordt € 335,1 miljard (51%) op diverse manieren afgelost.  
Dit gebeurt naar schatting voor € 140,3 miljard (21%) via (bank)sparen, voor € 75,7 miljard 
(12%) door vermogensopbouw via levenproducten en voor € 62,5 miljard (10%) door 
vermogensopbouw met behulp van beleggingsproducten. Ca. € 19,7 miljard (3%) zou eind 
2012 annuïtair of lineair worden afgelost en € 39,6 miljard (6%) op andere wijze. 

 
De overige € 318,7 miljard (49% van het totaal) aan netto hypotheekschuld was eind 2012 
aflossingsvrij. Dit is een hoog bedrag, maar macro-economisch staat hier één en ander 
tegenover: 
1. Tegenover de hypotheekschuld staat een geschatte waarde van de Nederlandse 

koopwoningvoorraad van € 988 miljard per ultimo 20124. Op 84% hiervan is een 
hypotheek gevestigd. Dit vertegenwoordigt dus een waarde van € 830 miljard.   

2. De eindwaarde van het opgebouwde vermogen in (bank)spaar- en beleggingsdepots en 
verpande levenpolissen zal aanzienlijk hoger uitkomen dan wat reeds aan waarde is 
opgebouwd. Uit berekeningen van Blauwtrust Groep blijkt dat het opgebouwde vermogen 
in hoog tempo stijgt van de eerder genoemde € 79,3 miljard naar € 135,8 miljard in 2018 
(zie Figuur 1). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Netto hypotheekschuld = alle hoofdsommen van lopende leningen (de bruto hypotheekschuld) minus de (directe) aflossingen 
die daarop gedaan zijn. 
3 Netto hypotheekschuldpositie = netto hypotheekschuld minus opgebouwd vermogen in (bank)spaar- en beleggingsdepots en 
verpande levenpolissen. 
4 Totaal aantal koopwoningen per eind 2012: 4.359.777. Gemiddelde woningwaarde per eind 2012 € 226.661. Dit resulteert in 
een totale woningwaarde van € 988 mrd. (bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken) 
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Figuur 1 Ontwikkeling opgebouwde vermogens in miljarden euro’s (extrapolatie EUR-
onderzoek zoals berekend door Blauwtrust Groep)5 
 

 
3. nieuwe schuldopbouw wordt afgeremd doordat nieuwe hypotheken sinds 2013 volledig 

annuïtair moeten worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te 
komen. 

4. de maximale LTV-ratio voor hypothecair krediet gaat al stapsgewijs omlaag van 106% in 
2012 tot 100% in 2018. 

5. huishoudens lossen op grote schaal extra af. Recent heeft de DNB geconstateerd dat het 
spaargeld van huishoudens met ongeveer € 4 miljard is afgenomen. Zo’n omvangrijke 
daling over een periode van twaalf maanden is in Nederland zeer uitzonderlijk, aldus 
DNB. Volgens de banken is een deel van het opgenomen spaargeld gebruikt voor extra 
aflossingen van de hypotheek. Dit is een direct gevolg van de gunstige fiscale regels die 
gelden bij schenking voor aankoop van een woning of extra aflossing op de 
hypotheekschuld voor kinderen. Onlangs gepubliceerde cijfers van Netwerk Notarissen 
bevestigen dit. Uit de gegevens van DNB blijkt dan ook dat de daling van de 
hypotheekschuld is ingezet (zie Figuur 2), en de berichten over het extra aflossen in 2014 
maken aannemelijk dat deze ontwikkeling doorzet. De daling van de hypotheekschuld in 
combinatie met de weer stijgende huizenprijzen leidt ertoe dat de LTV-ratio op 
macroniveau vanzelf daalt. Daar is geen aanscherping van de LTV-norm op microniveau 
voor nodig. 

 
 

                                                
5 Toekomstige waarde (TW) berekening Bank- en Spaarsaldo: Hierbij wordt de oprenting en het premiebedrag volgens 
samengesteld interest verhoogd tot het niveau van ultimo 2018, rekening houdend met 60 rente- en premie opboek momenten. 
Schatting waardeopbouw Leven- en Beleggingshypotheken: Uitgaande van de opgebouwde waarde per ultimo 2012 en het 
verwachte eindkapitaal dat is gelijkgesteld aan de uitstaande hypotheekschuld van leven-, beleggings- en hybride vormen, 
wordt hiervan de waarde per ultimo 2018 geschat, middels samengesteld interest, rekening houdend met 60 rente en premie 
opboek momenten. 
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Figuur 2 Ontwikkeling bruto hypotheekschuld (bron: DNB) 

 
 
We zijn op goede weg… 
De geplande aflossingen, de daarvoor opgebouwde vermogens en de waarde die 
koopwoningen vertegenwoordigen geven zoals hierboven geschetst een genuanceerd beeld 
van de Nederlandse hypotheekschuldpositie. In ieder geval blijkt dat we in Nederland op de 
goede weg zijn met het in de hand houden en verminderen van de hypotheekschuld.  
 
…maar er moet wel iets gedaan worden voor woningen ‘onder water’ 
Voor de categorie woningen die ‘onder water staan’ zouden aanvullende maatregelen 
moeten worden getroffen. Begin 2008 was nog bij 13 procent van de eigenwoningbezitters 
sprake van onderwaarde. Begin 2013 was dat 34 procent. Ook het bedrag van 
de onderwaarde is gestegen: begin 2013 ging het gemiddeld om 61 duizend euro per 
huishouden, tegen 52 duizend euro begin 2012. Deze hypotheken zijn voornamelijk 
geconcentreerd bij de jongere huishoudens. Volgens het Overzicht Financiële Stabiliteit 
Voorjaar 2014 van DNB staat van de dertigers en veertigers met een hypotheek 40% onder 
water. Aangezien deze groep veelal geen mogelijkheden heeft om extra af te lossen en de 
woningmarkt maar zeer langzaam herstelt, blijft deze groep zeer kwetsbaar. Ook voor de 
banken, die indertijd deze leningen verstrekten, is dit een zeer ongewenste situatie. 
 
Aanbevelingen  
Blauwtrust Groep doet drie aanbevelingen om de woningmarkt gezond te maken en de 
hypotheekschuldpositie van huishoudens verder te verbeteren. 
 

1. LTV-norm niet plompverloren verlagen beneden de 100%. De huidige 
verstrekkingsnormen zijn al drastisch aangepast. Aflossing vindt plaats op basis 
van volledige annuïteit. Ook bij ‘robuust herstel’ van de woningmarkt zou het in 
één klap en zonder de noodzakelijke randvoorwaarden verlagen van de maximale 
LTV naar 80% de markt tot stilstand brengen, met alle schade voor de economie 
van dien. Er zijn weliswaar landen waar de LTV al rond de 80% ligt, maar dit kan 
niet los gezien worden van de manier waarop de hypotheekmarkten in deze 
landen zich door de jaren heen hebben ontwikkeld. Zo laat het rapport 
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‘Bouwsparen bij de buren’6 zien dat de lagere LTV in Duitsland, Frankrijk en 
Oostenrijk samengaat met mogelijkheden voor bouwsparen. Starters bouwen zo 
de benodigde eigen financiering op. Het bouwsparen wordt in deze landen door 
de overheid ondersteund via premies en/of fiscale faciliteiten. In Nederland heeft 
zich in de loop der jaren een ander systeem ontwikkeld, met o.a. een Nationale 
Hypotheek Garantie (NHG). Verlaging van de LTV tot onder de 100% is alleen 
verantwoord als ook andere randvoorwaarden en instituties op de woningmarkt 
hierop aansluiten. Als de politiek hiervoor kiest, zal er van tevoren moeten worden 
nagedacht over een integrale aanpak, inclusief het realiseren van alternatieven 
voor starters in de huursector. Alvorens tot verlaging van de LTV-norm over te 
gaan, beveelt de Blauwtrust Groep aan voor de koopsector een vorm van fiscaal 
gefaciliteerd bouwsparen in te voeren. Het is verder verstandig  de 100% 
aflossingsverplichting voor de hypotheekrenteaftrek om te zetten in een 50% 
verplichting. Financiële striktheid enerzijds en flexibiliteit anderzijds gaan op die 
manier beter samen. De lagere kosten van de hypotheekrenteaftrek  van de 
hypotheekrenteaftrek als gevolg van een lagere LTV zijn een mogelijke 
financieringsbron voor de flankerende overheidsmaatregelen die wij suggereren. 
Ook als de vereiste randvoorwaarden voor verlaging van de LTV beneden de 
100% zijn geregeld, achten wij het overigens nog steeds niet verantwoord deze al 
te drastisch te verlagen. Een snelle verlaging onder de 100% zou een 
shocktherapie betekenen die de markt volledig op slot zet. Voor een stapsgewijze 
verlaging zijn zoveel jaren nodig dat de woningmarkt, gerekend vanaf de 
kredietcrisis, in een wel héél lang voortslepende periode van transitie en 
bijbehorende onzekerheden komt. De markt heeft ook duidelijkheid en houvast 
nodig. 

2. Schuldpositie verder verbeteren en balansen (met enerzijds grote 
vermogens en anderzijds hoge schulden) verkorten. De 
hypotheekvoorwaarden voor eigenwoningbezitters zijn nu vaak zodanig dat de 
mogelijkheden om vervroegd (extra) af te lossen te beperkt zijn. Het moet 
consumenten daarom makkelijker worden gemaakt om boetevrij extra en/of 
vervroegd af te lossen. Zeker voor mensen met een hypotheek die onder water 
staat en die wél in staat zijn iets extra af te lossen, moet de boete hiervoor 
verdwijnen. De hypotheekschuld gaat dan versneld omlaag. Dat is gunstig voor 
de consument (minder schuld, minder rentebetaling en hoger rendement van hun 
spaargeld), gunstig voor de overheid (lagere belastingderving door 
hypotheekrenteaftrek en kleiner risico achtervang NHG) en gunstig voor de 
banken (door verlaging van het risico is er minder versterking van het eigen 
vermogen nodig). Verzekeraars kunnen een bijdrage leveren door opgebouwde 
vermogens in levenpolissen vrij te geven voor aflossing van hypotheekschuld. Het 
liquide maken van deze vermogens maakt het mogelijk de schulden te verlagen 
en balansen te verkorten en draagt op die manier bij aan het verminderen van 
risico’s. De overheid moet er daarnaast sterker op aansturen dat banken in 
voorkomende gevallen een restschuld van een andere (bestaande) bank 
overnemen. Momenteel doen zij dit nauwelijks, terwijl het wel gebeurt wanneer 
een bank niet meer actief is. 

                                                
6 Kees Dol & Harry van der Heijden, Bouwsparen bij de buren: Ervaringen met bouwsparen in enkele Werst-Europese landen, 
Onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderzoeksinstituut OTB, Technische 
Universiteit Delft, november 2013. 
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3. Verleng de verruiming van de schenkbelasting. Tot 1 januari 2015 is een 
tijdelijke verruiming van de schenkbelasting van kracht. Onderzoek van Netwerk 
Notarissen bevestigt het vermoeden van DNB dat er door de verruiming op grote 
schaal extra wordt afgelost, zelfs boven de € 4 miljard op jaarbasis. Als deze 
succesvolle schenkingsregeling wordt verlengd, geeft dit mensen met een 
restschuld of een woning die onder water staat blijvend een instrument om uit de 
problemen te komen. 

    
       
 
 
Over Blauwtrust Groep 
Blauwtrust Groep B.V. is een onafhankelijke holding organisatie van financiële 
dienstverleners. Blauwtrust Groep is sinds 1985 actief op het gebied van hypotheken.  
De Hypotheker, Quion en Hypotrust maken onderdeel uit van de Blauwtrust Groep.   
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