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Dit kwartaalbericht is onderdeel van vier publicaties over de kwartaalcijfers van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Met deze publicaties 
geeft de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) inzicht in de trends en ontwikkelingen van NHG in relatie tot de koopwoning- en 
hypotheekmarkt in Nederland. De analyses zijn gemaakt op basis van gegevens van het WEW. 

 

 
NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE 

1 
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

 

Kwartaalcijfers NHG in lijn met verwachtingen 
In het eerste kwartaal van 2012 zijn in overeenstemming met de prognoses van het WEW de gedwongen verkopen met verlies 

verder toegenomen en is het aantal nieuwe garanties afgenomen. De uitgaven in verband met verliezen worden echter 

ruimschoots gecompenseerd door de premie-inkomsten uit nieuwe garanties. Onder invloed hiervan is het garantievermogen 

van het WEW in het eerste kwartaal van 2012 gegroeid met € 10 miljoen naar in totaal € 740 miljoen. 

 

De groei van het aantal gedwongen verkopen met verlies wordt grotendeels veroorzaakt door de toename van het aantal 

huishoudens dat na echtscheiding de woning met verlies moet verkopen. Het betreft voornamelijk huishoudens waarin geen 

van beide partners afzonderlijk de woonlasten kan betalen. 

 

De afname van het aantal nieuwe garanties houdt gelijke tred met de daling van de woningverkopen in Nederland. Het aantal 

nieuwe garanties blijft echter op een hoog niveau omdat kopers onder onzekere economische omstandigheden behoefte 

hebben aan een veilige en verantwoorde financiering. 

 

Thans wordt meer dan ooit de meerwaarde van de Nationale Hypotheek Garantie aangetoond. Enerzijds door het kunnen 

opvangen van restschulden na gedwongen verkoop en anderzijds door te voorzien in een toenemende behoefte aan veilige en 

verantwoorde leningen. Daarbij vormt het garantievermogen van het WEW de solide basis voor het beheersbaar maken van de 

financiële risico’s van het eigenwoningbezit in Nederland. 

Ontwikkeling garanties 

Kwartaal 1 Jaar 

(Aantallen afgerond op 100-tallen) 2012 2011 2011 

NHG Totaal 28.200 37.800 136.500 

    

NHG aankoop woning 20.300 25.600 97.500 

NHG woningverbetering 6.600 10.500 32.800 

NHG overige 1.300 1.700 6.200 

    

NHG ≤ € 265.000 25.500 33.400 121.200 

NHG € 265.000 - € 350.000 2.700 4.400 15.300 

Figuur 1: aantal garanties aankoop verdeeld naar kostengrens 
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Minder garanties  

Het totale aantal nieuwe garanties is in het eerste kwartaal 

van 2012 met 25% gedaald ten opzichte van dezelfde 

periode in 2011. Deze dalende trend hangt samen met het 

teruglopen van de woningverkopen in Nederland. Het totaal 

aantal nieuwe garanties blijft echter op een hoog niveau als 

gevolg van het feit dat het overgrote deel van de kopers 

(ruim 80%) ervoor kiest de woning te financieren met NHG. 

Bij onzekere economische omstandigheden blijken kopers 

meer behoefte te hebben aan een veilige en verantwoorde 

lening.  

 

In het prijssegment boven € 265.000 is de afname van het 

aantal nieuwe garanties 39%. Deze dalende trend is al 

sinds begin 2011 zichtbaar.  

Achtergrond hiervan is dat het aantal verkopen van duur-

dere woningen sterker is gedaald dan het aantal verkopen 

van goedkopere woningen. Ook is de afgenomen nieuw-

bouwproductie van invloed op deze trend. 

 

Blijvende behoefte aan NHG voor woningverbetering 

Het aantal nieuwe garanties in verband met 

woningverbetering is in het eerste kwartaal van 2012 in 

vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 met 37% 

afgenomen. Deze daling kan worden verklaard door de 

beëindiging van de tijdelijke BTW-verlaging op de 

arbeidskosten bij woningverbetering. Het aantal nieuwe 

garanties in verband met woningverbetering ligt weer op 

ongeveer hetzelfde niveau als in 2010. Met een aandeel van 

23% van het totale aantal garanties blijft deze 

garantiefaciliteit substantieel voorzien in de financierings-

behoefte van eigenaar-bewoners.  
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De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft tot doel het creëren van een duurzaam gunstig klimaat voor de financiering van het eigen 
woningbezit in Nederland. De Stichting verstrekt daartoe de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG is een garantie op hypothecaire 
leningen voor de aankoop en verbetering van een eigen woning.  
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Aanspraken op de borgstelling 

Kwartaal 1 Jaar 

 2012 2011 2011 

Aantal ingediende verliesdeclaraties 765 491 2.004 

% afgehandelde verliesdeclaraties 80% 100% 99% 

Aantal gehonoreerde verliesdeclaraties 523 443 1.754 

    

Totaal geborgd verliesbedrag (A)*  17,5 16,1 61,7 

Totaal uitgekeerd verliesbedrag (B)* 16,5 15,3 58,5 

Gemiddeld uitgekeerd verliesbedrag (€) 31.549 34.537 33.352 

Pay-out ratio (B/A) 94% 95% 95% 

* o.b.v. gehonoreerde verliesdeclaraties (x € 1.000.000)  

Figuur 2: oorzaak verliesdeclaraties  
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Meer gedwongen verkopen met verlies  

Zoals verwacht, is onder invloed van de prijsdaling van 

woningen het aantal gedwongen verkopen met verlies 

verder toegenomen. De toename van het aantal in het 

eerste kwartaal van 2012 ontvangen verliesdeclaraties is in 

lijn met de prognoses van het WEW. 

 

Vooral (echt)scheiding oorzaak verliezen 

De groei van het aantal gedwongen verkopen vloeit 

grotendeels voort uit het toenemende aantal gedwongen 

verkopen in verband met (echt)scheiding. In 61% van de 

gevallen blijkt (echt)scheiding de achterliggende oorzaak te 

zijn.  

Het betreft hierbij voornamelijk huishoudens waarin geen van 

beide partners afzonderlijk de woonlasten kan betalen. De 

alsdan onvermijdelijke verkoop leidt vervolgens onder invloed 

van dalende woningprijzen in toenemende mate tot een 

verlies. 

 

Gemiddeld verlies lager 

De verliezen bij echtscheiding zijn lager dan bij de andere 

gedwongen verkopen. Veelal is er geen sprake van 

opgelopen betalingsachterstanden en meestal vindt de 

verkoop onderhands plaats in plaats van via de veiling. Dit 

verklaart waarom het gemiddeld uitgekeerde verlies in het 

eerste kwartaal van 2012 is gedaald. 

Waarborgfonds 

 

Per 
31-03-2012 

Per 
31-12-2011 

Per 
31-12-2010 

Aantal actieve garanties 949.000 974.000 920.000 
    

Gegarandeerd vermogen* 138.675 140.700 126.422 

Garantievermogen* 740 730 643 

Kapitaalratio 0,53% 0,52% 0,51% 

* (x € 1.000.000) 

Figuur 3: ontwikkeling garantievermogen (x € 1.000.000) 
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Garantievermogen blijft groeien  

In het eerste kwartaal van 2012 is het garantievermogen 

van het WEW met € 10 miljoen verder gegroeid tot in totaal 

€ 740 miljoen. Dit is conform de prognoses van het WEW 

omdat zowel het aantal nieuwe garanties als de aanspraken 

op de borg zich in lijn met de verwachtingen ontwikkelen. 

 

In het eerste kwartaal van 2012 is ondanks het aantal 

nieuwe garanties, het totaal aantal actieve garanties 

afgenomen. In samenhang hiermee is het gegarandeerd 

vermogen gedaald.  

Dit vloeit voort uit het proces van periodieke afstemming van 

de garantieportefeuille van het WEW en de hypotheek- 

 

portefeuilles van de geldgevers. Op basis hiervan kon in het 

eerste kwartaal van 2012 een substantieel aantal garanties 

worden afgeboekt omdat de desbetreffende leningen 

inmiddels bleken te zijn afgelost. 

 

Kapitaalratio stabiel 

De kapitaalratio, die de verhouding weergeeft tussen het 

gegarandeerd vermogen en het garantievermogen, is een 

belangrijke indicator voor de ontwikkeling van het 

weerstandsvermogen van het garantiefonds van het WEW. 

Dit is in het eerste kwartaal van 2012 op hetzelfde niveau 

gebleven. 


