
Inleiding 
De inkt van het Kunduzakkoord is nog niet opgedroogd en de gevolgen worden al merkbaar. In 
slechts twee dagen tijd werd er een akkoord bereikt waar heel summier ook iets in stond over de 
woningmarkt. Verder geen uitleg wat de gevolgen zijn en hoe de besparing precies tot stand komt.  
Den Haag komt dus met een drastische ingreep welke niet is uitgewerkt. Dit is natuurlijk niet 
verkoopbaar aan de kiezers. Hieronder de letterlijke tekst van de maatregel. Hierna zal ik stapsgewijs 
op de gevolgen van deze maatregel ingaan met daarbij rekenvoorbeelden ter verduidelijking. 
 

Kunduzakkoord 

Op de woningmarkt vinden belangrijke structurele hervormingen plaats. Het is essentieel om 

de hypotheekschulden te verminderen,  zowel vanuit micro- als vanuit macro-perspectief. 

Tegelijkertijd is het van belang om het vertrouwen op de woningmarkt te bevorderen. De 

regering is daarom voornemens om de hypotheekrenteaftrek te handhaven. Vanaf januari 

2013 moeten nieuwe hypotheken gedurende de looptijd in 30 jaar volledig en ten minste 

annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek 

(structurele besparing 5,4 mld). Om de risico’s van hoge hypotheekschulden verder te 

beperken, wordt de Loan-to-Value ratio geleidelijk beperkt tot 100%. Om de doorstroming op 

de woningmarkt te verbeteren, wordt de overdrachtsbelasting op woningen permanent 

verlaagd tot 2%. Dat draagt bij aan langdurige zekerheid op de woningmarkt en lagere 

financiële risico’s. De maatregel wordt gefinancierd uit de afschaffing van de onbelaste 

reiskostenvergoeding, inclusief het onbelaste privégebruik van lease-auto’s. 

 

Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar als 

het een lening betreft, die gedurende looptijd volledig en ten minste annuïtair / lineair 

wordt afgelost. 

 

Op het eerste gezicht lijkt dit een simpele stap die gemakkelijk uit te voeren valt. In de 

praktijk zal blijken dat er diverse problemen ontstaan die voor veel Nederlanders niet te 

begrijpen zijn. Hieronder een korte opsomming van de voor- en nadelen. 

 

-  netto maandlasten stijgen bij verplichte gehele aflossing bij een annuïtaire hypotheek, 

waardoor mensen die met pensioen gaan behoorlijk meer gaan betalen (inkomen daalt 

bij bereiken van pensioendatum). Ook bij starters stijgen de maandlasten. 

- lineaire hypotheek mag ook (nieuwe kopers krijgen dan ook het fiscaal rentevoordeel) 

- andere hypotheekvormen zoals banksparen, spaarhypotheek komen niet meer in 

aanmerking voor renteaftrek 

- nieuwe en oude gevallen gaan door elkaar lopen (problemen met administratie)  

- hoe is de renteaftrek bij verhogingen van bestaande hypotheken / tweede hypotheken 

- banken zullen stoppen met het aanbieden van andere hypotheekvormen 

- bijleenregeling  

 

Maandlasten stijgen bij annuïtaire hypotheek 

Bij een verplichte annuïtaire aflossing stijgen de maandlasten. Hoeveel deze precies stijgen, is 

het beste te vergelijken met een bankspaarhypotheek die op het ogenblik het meest wordt 

afgesloten. Voor de berekening zijn de volgende gegevens als uitgangspunt genomen: 

 

Benodigde hypotheek  200.000 

Hypotheekrente 5% 

WOZ-waarde    200.000 

Inkomen persoon    45.000 (42% belastingvoordeel) 



 

Uitwerking 1 (huidige situatie) 

Bankspaarhypotheek    100.000 euro, rente 5%, duur 30 jaar 

Aflossingsvrij hypotheek 100.000 euro, rente 5%, duur 30 jaar 

Bruto per maand      953 

Netto per maand      645 

Rentevoordeel over de gehele looptijd 110.880 euro (308 euro x 360 maanden) 

Voordeel hypotheekvorm: gelijke maandlasten  

Nadeel hypotheekvorm: geen volledige aflossing 

Uitwerking 2 (volledig aflossen dmv. bankspaarhypotheek) 

Bankspaarhypotheek 200.000 euro, rente 5% 

Bruto per maand      1074 

Netto per maand         766 

Rentevoordeel over de gehele looptijd: 110.880 (308 euro x 360 maanden) 

Voordeel hypotheekvorm: gelijke maandlasten 

Nadeel hypotheekvorm: deze hypotheekvorm is niet mogelijk vanaf 1-1-2013 omdat dan de betaalde 

hypotheekrente niet fiscaal aftrekbaar is. 

Uitwerking 3 (volledig aflossen dmv. lineaire hypotheek) 

Lineaire hypotheek 200.000 euro, rente 5% 

 

               1
e
 jaar 5

e
 jaar 10

e
 jaar  15

e
 jaar  20

e
 jaar  25

e
 jaar 

Bruto      1.375  1.264 1.125  973  848  709 

Netto      1.072  1.007     926  835  766  685 

 

Rentevoordeel over de gehele looptijd 49.861 euro 

Voordeel hypotheekvorm: betaalde hypotheekrente is aftrekbaar 

Nadeel hypotheekvorm: hoge maandlasten in het begin (voor starters niet op te brengen) en bijna geen 

fiscaal voordeel meer in de laatste jaren 

Uitwerking 4 (volledig aflossen dmv. annuïteiten hypotheek) 

Annuïteiten hypotheek 200.000 euro, rente 5% 

               1
e
 jaar 5

e
 jaar 10

e
 jaar  15

e
 jaar  20

e
 jaar  25

e
 jaar 

Bruto      1.074  1.074 1.074  1.074  1.074  1.074 

Netto          766    794     830      877     937  1.014 

 

Rentevoordeel over de gehele looptijd 64.180 euro 

Voordeel hypotheekvorm: betaalde hypotheekrente is aftrekbaar 

Nadeel hypotheekvorm: maandlasten lopen op en bijna geen fiscaal voordeel meer in de laatste jaren 

Voor de duidelijkheid de netto maandlasten in een tabel gezet. 

 1
e
 jaar 5

e
 jaar 10

e
 jaar 15

e
 jaar 20

e
 jaar 25

e
 jaar 

Huidige situatie 50% bankspar 645 645 645 645 645 645 

Banksparen 100% aflossen 766 766 766 766 766 766 

Lineair 100% aflossen 1.072 1.007 926 847 766 685 

Annuitair 100% aflossen 766 794 830 877 937 1.014 

 



Het voordeel voor het kabinet is nu doorberekend over een periode van 30 jaar. Als we dit voordeel 

doorberekenen over een periode van 10 jaar dan zijn de cijfers niet zo “ rooskleurig” meer.  In de 

eerste 10 jaar is de betaalde hypotheekrente: 

Banksparen 100.000 

Annuitaire hyp.   91.521 

Verschil  8.479 

42%     3.561 

Hieronder de tabel over alle jaren. 

Besparing Staat na 5 jaar 10 jaar 15 jaar 30 jaar 

  4,37% 9,63% 15,89% 42,12% 

HRA 50% bankspaar, 50% aflos € 18.480 € 36.960 € 55.440 € 110.880 

HRA 100% annuiteit € 17.672 € 33.399 € 46.630 € 64.181 

          

Hoogte hypotheek na 5 jaar 10 jaar 15 jaar 30 jaar 

HRA 100% annuiteit € 183.657 € 162.684 

€ 

135.768 € 0 

Afgelost 8% 19% 32% 100% 

Mnd.last 50% banksp, 50% afloss € 645 € 645 € 645 € 645 

Netto maandlast 100% annuiteit € 794 € 830 € 877 € 1.072 

Stijging maandlasten 22,96% 28,62% 35,89% 66,04% 

 

Na 10 jaar is het voordeel slechts 3.561 euro voor het kabinet. Na 20 jaar is bij de annuitaire 

hypotheek pas de helft van de hypotheek afgelost. Dit betekent dat in de laatste 10 jaar het kabinet het 

meest verdiend omdat dan de renteaftrek beperkt is. Ik zou niet weten hoe Den Haag de structurele 

besparing van 5,4 miljard wil behalen.  

 

Conclusie berekeningen 

De lineaire hypotheek is voor de banken de beste oplossing. Bij deze hypotheekvorm is de 

maandelijkse aflossing het hoogst. Voor de consument is deze hypotheekvorm door zijn hoge 

maandlasten niet te betalen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat politieke partijen dit voorstellen.  

Bij de annuïteiten hypotheek zijn de maandlasten in de eerste jaren nog gelijk met de 

bankspaarhypotheek (vergeleken met een volledige aflossing bij banksparen). Hierna stijgen deze 

behoorlijk waardoor de kans groot is dat huizenbezitters alsnog in financiële problemen komen. Het 

kabinet heeft duidelijk gekozen voor minder renteaftrek anders hadden zij bijvoorbeeld de 

bankspaarhypotheek ook wel meegenomen als hypotheekvorm bij volledige aflossing (geldend als 

fiscale renteaftrek).  

Voor toekomstige huizenkopers ontstaat er een groot probleem. Deze moeten vooraf goed rekening 

gaan houden met hun toekomstige maandlasten terwijl zij niet weten hoe hun inkomen en uitgaven 

zich zullen ontwikkelen. Natuurlijk zal dan het woord “inflatie” worden gebruikt door de voorstanders 

van deze maatregel. In de praktijk blijkt gewoon dat het inkomen moet stijgen of dat er bezuinigd 

moet worden op andere uitgaven. In het laatste geval zal er een situatie ontstaan dat het kabinet minder 

inkomsten ontvangt vanuit andere bronnen. Een simpel voorbeeld is dan een kledingszaak die 

belasting betaalt. Als de omzet minder wordt, wordt de betaalde belasting ook minder. De verwachte 

besparing van een verplichte aflossing door middel van de annuïteiten hypotheek kan (grotendeels) 



wegvallen door flinke belasting tegenvallers door minder uigaven van de huizenbezitters.  

 

De hypotheekrenteaftrek blijft ongewijzigd voor bestaande gevallen. 

Bestaande gevallen hoeven hun hypotheek niet om te zetten naar een annuïteiten – lineaire 

hypotheek. Dit lijkt op het eerste gezicht aantrekkelijk. Echter bij een verhuizing kunnen er 

(administratieve) problemen ontstaan en zijn er nog veel onduidelijkheden namelijk: 

- Gaat de verplichte 100% aflossing gelden voor de nieuwe woning 

- Wat gaan banken doen met hypotheekvormen die niet meer van toepassing zijn voor 

nieuwe klanten (kosten zijn hoog om hypotheekvormen aan te houden die niet meer 

worden afgesloten) 

- Er wordt door een doorstromer (oude maatregel) en een starter (nieuwe maatregel) 

samen een woning gekocht. 

 

Wie vanaf 2013 een andere woning gaat kopen, weet nog niet of de oude regeling 

gehandhaafd blijft. Den Haag moet nog antwoord geven wat dan van toepassing gaat worden. 

Stel: de verplichte 100% aflossing wordt van toepassing, dan zullen heel veel mensen 

besluiten geen andere woning te kopen. Het is ook mogelijk dat de verplichte 100% aflossing 

alleen gaat gelden voor het hogere hypotheekbedrag. Dit betekent dat de oude en nieuwe 

regeling van toepassing zijn. 

 

In het verleden is gebleken dat banken hypotheekvormen uit hun assortiment halen als deze 

niet meer worden afgesloten / aangeboden. Dit zou betekenen dat vanuit het kabinet de 

mogelijkheid wordt geschapen om de bankspaarhypotheek mee te nemen, maar dat banken dit 

niet meer doen (vanwege kostenbesparing). De doorstromer is dan verplicht zijn 

bankspaarhypotheek af te kopen. Hoe zit het dan met de fiscale regels en de fiscus? Op het 

ogenblik komt in veel gevallen de fiscus om de hoek kijken waardoor er 52% belasting 

betaald moet worden over een groot gedeelte van het afkoopbedrag! 

 

Een mooi toekomstig praktijkvoorbeeld is een doorstromer en een starter die een woning gaan 

kopen. De doorstromer valt nog onder de oude maatregel (mag nog een aflossingsvrije hebben 

tot 50% van de waarde van de woning) en heeft bijvoorbeeld een bankspaarhypotheek. De 

starter valt onder de nieuwe maatregel en moet dus volledig aflossen door middel van een 

annuïteiten – lineaire hypotheek. Hoe gaat het kabinet dit oplossen?  

 

- gaat de nieuwe regel gelden dus volledig aflossen (bankspaarhypotheek moet dan 

worden afgekocht met alle fiscale gevolgen die om de hoek komen kijken) 

- blijft de oude regel gelden waardoor de aflossingsvrije hypotheek nog 50% van de 

waarde van de woning mag zijn en de bankspaarhypotheek gehandhaafd kan blijven  

- gaat voor ieder zijn eigen regeling gelden, dus voor de doorstromer de oude regeling 

en voor de starter de nieuwe regeling. Dit levert leuke situaties op. 

 

Drie regelingen aflossingsvrije hypotheek 
Door nu de aflossingsvrije hypotheek te verbieden, ontstaan er drie soorten regelingen 

namelijk: 

 

- aflossingsvrije hypotheken van voor 1-8-2011 

- aflossingsvrije hypotheken van na 1-8-2011 en voor 1-1-2013 

- geen aflossingsvrije hypotheken meer na 1-1-2013 

 



Voor 1-8-2011 was het nog de mogelijk om maximaal 90% / 100% van de executiewaarde 

aflossingsvrij af te sluiten bij de banken. Hierbij gaat het over hypotheken zonder NHG.  

Mensen die deze hypotheekvorm hebben, kunnen bij het oversluiten van hun hypotheek de 

hoogte van hun aflossingsvrije hypotheek handhaven.  

 

Na 1-8-2011 is maximaal 50% aflossingsvrij nog mogelijk. En per 1-1-2013 is de 

aflossingsvrije hypotheek verboden. Adviseurs en banken krijgen dus met drie verschillende 

mogelijkheden te maken. Bovendien kan verwacht worden dat de banken de aflossingsvrije 

hypotheek definitief uit hun assortiment halen (bespaart namelijk kosten). Dit betekent dat 

oversluiting (hypotheek naar andere geldgever) niet meer mogelijk wordt. Klanten moeten 

dan bij hun bank blijven om hun aflossingsvrije hypotheek te kunnen behouden.  

Er van uitgaande dat banken niets verwijderen uit hun assortiment, moeten we (banken en 

adviseurs) rekening houden met drie mogelijkheden.  

 

Om de risico’s van hoge hypotheekschulden verder te beperken, wordt de Loan-to-

Value ratio geleidelijk beperkt tot 100%.  
Wie nu een huis koopt, kan 6% kosten koper meefinancieren in de hypotheek. Dit percentage 

wordt geleidelijk verlaagd naar 0% waardoor kopers eigen middelen moeten in brengen om 

een woning te kopen. Wie geen eigen middelen heeft, kan dus geen woning kopen. Om de 

kosten koper nog lager te maken, is het afschaffen van de 2% overdrachtsbelasting een optie.  

Kopers hebben dan nog met de advieskosten, taxatiekosten en notariskosten te maken. De 

kans blijft in ieder geval groot dat veel kopers even een paar duizend euro lenen bij een 

vriend, kennis of familielid om zo toch een woning te kunnen kopen. Voor studenten die lang 

hebben doorgestudeerd, is sparen niet mogelijk geweest. Deze hebben meestal een (flinke) 

studieschuld die nog moet worden afgelost. Deze groep zal eerst een goede baan moeten 

zoeken en daarna kunnen zij een woning kopen. Veel starters zullen dus een paar jaar moeten 

wachten alvorens zij kunnen kopen. Dit betekent dat veel doorstromers hun huis niet kunnen 

verkopen en ook geen andere woning kunnen kopen. 

 

Dan de waarde van de woning. Dit is en blijft een momentopname. Door de nieuwe maatregel 

gaan de huizenprijzen (flink) dalen. Wat gaan banken doen als de waarde van de woning is 

gedaald of meer daalt dan de hoogte van de eigenwoningschuld. Gaan de banken dan hun 

voorwaarden (kleine lettertjes) hanteren en dus hertaxatie plegen. Dit heeft grote gevolgen 

voor heel veel huizenbezitters. Hieronder de voorwaarden van een bank in Nederland, waarbij 

de laatste zin heel opvallend is: 

30 Executiewaarde en verplichte aflossing 

a Als de bank daartoe aanleiding ziet, kan zij de executiewaarde van het registergoed (laten) 

vaststellen. De executiewaarde is de verwachte opbrengst van het registergoed bij 

executoriale verkoop. De bank mag het registergoed voor uw rekening laten taxeren wanneer 

zij op grond van dit artikel de executiewaarde vaststelt. Als naar het oordeel van de bank de 

executiewaarde van een registergoed daartoe aanleiding geeft, kan zij u verplichten door 

haar vast te stellen bedragen op de geldlening af te lossen. Als de geldlening op basis van dit 

artikel (al dan niet gedeeltelijk) moet worden terugbetaald, dan wordt die terugbetaling 

aangemerkt als een vervroegde aflossing waarvoor een vergoeding verschuldigd kan zijn. 

De nieuwe maatregel zal zeker voor een daling van de huizenprijzen zorgen. De 100% LTV 

(die stapsgewijs wordt ingevoerd) is dan niet meer van toepassing en banken krijgen ook een 

soort scheefgroei in hun portefeuille. Als de WOZ waarde openbaar gaat worden dan is het 

heel gemakkelijk voor de banken om deze waarde te vergelijken met de uitstaande 



hypotheekschuld van een klant. Natuurlijk wordt de hypotheek volledig afgelost volgens de 

verplichte nieuwe regels, maar bij een daling van de huizenprijzen is het ook mogelijk om nog 

eerder een gedeelte van de hypotheek verplicht af te laten lossen. De druk op de 

huizenbezitter neemt met deze voorwaarden (die zij meestal niet weten) verder toe. De 

banken hebben de touwtjes al in handen en afhankelijk van hun situatie gaan zij aan die 

touwtjes trekken.  

 

Annuïtaire hypotheek en verbouwen 
Bij de annuïteiten hypotheek wordt er iedere maand afgelost. Dit betekent dat de 

eigenwoningschuld (voor veel lezers de hypotheekschuld) steeds minder wordt. Het gevolg 

hiervan is dat het gemakkelijker wordt om te kunnen verbouwen. Dit laatste zal ik aantonen 

door middel van een voorbeeld waarbij de waarde van de woning in de afgelopen jaren gelijk 

is gebleven: 

 

Voorbeeld 1 (huidige situatie) 

Totale hypotheek   200.000  

Bankspaarhypotheek  105.000 

Aflossingsvrije hypotheek   95.000 

Waarde spaarrekening   20.000 (in het tiende jaar) 

Waarde woning  200.000 

 

De waarde van de woning is in 10 jaar niet gestegen. Het is voor deze persoon niet mogelijk 

om een verbouwing te financieren  door middel van een tweede hypotheek. De reden is dat de 

hypotheek nog even hoog is als de waarde van de woning. De opgebouwde waarde op de 

spaarrekening wordt niet verrekend met de uitstaande hoogte van de hypotheek. Een 

verbouwing moet dus uit eigen middelen betaald worden. Ik ben dan uitgegaan dat iemand 

niet meer mag lenen dan de waarde van zijn woning (100% LTV). 

 

Voorbeeld 2 (volledig aflossen door middel annuïtaire hypotheek) 

Totale hypotheek (begin) 200.000 (volledig annuïtair) 

Hypotheekschuld na 10 jaar 180.000 

Verbouwen     20.000 

 

Door de aflossing is de hypotheekschuld (eigenwoningschuld) lager dan de waarde van de 

woning (180.000 euro versus 200.000 euro). Nu is het mogelijk om de verbouwing te 

financieren door middel van een tweede hypotheek. De betaalde hypotheekrente over deze 

verbouwing is nu weer voor 30 jaar fiscaal aftrekbaar als voor deze tweede hypotheek een 

annuïtaire of lineaire hypotheek wordt afgesloten. Het fiscale voordeel voor het kabinet 

verdwijnt door deze “verbouwingstruc” gedeeltelijk. Zij moeten over de tweede hypotheek (in 

dit geval van 20.000 euro) fiscaal tegemoet komen aan de huizenbezitter.  

 

Zorgplicht AFM 
De AFM controleert als toezichthouder de banken en de hypotheekadviseurs of zij hun 

zorgplicht naar de consument goed nakomen. Vorig jaar werd een bank door de AFM 

gewaarschuwd dat zij teveel dezelfde hypotheekvorm (bankspaarhypotheek) hadden 

afgesloten bij hun klanten. Volgens de AFM was een andere soort hypotheekvorm 

(misschien) beter geweest bij bepaalde klanten. Nu vanuit Den Haag alleen de lineaire – en 

annuïteitenhypotheek verplicht gaan worden, kan de zorgplicht in de prullenbak worden 

gedeponeerd. Bovendien heeft het geen nut meer dat de AFM adviseurs en banken gaat 

controleren op de zorgplicht met daarbij het onderwerp de verschillende hypotheekvormen. 



De AFM heeft met zijn uitspraak aangegeven dat het niet goed is dat er slechts 1 - 2 

hypotheekvormen zijn / komen in de markt. Het is natuurlijk vreemd dat dit nu wel gaat 

gebeuren, want dan sluiten veel mensen een hypotheekvorm af die niet bij hen past alleen 

maar om nog renteaftrek te kunnen hebben.  

 

Daling woningprijzen 
Door de hogere maandlasten zullen meer mensen (verplicht) een woning zoeken in een lagere 

prijsklasse. Hierbij is natuurlijk ook van belang de maximale leencapaciteit van de mensen. 

Deze is in de afgelopen jaren al flink verlaagd en de kans dat men minder kan lenen wordt 

steeds groter. Als dan de LTV ook nog verlaagd wordt naar 100% in combinatie met de 

nieuwe gedragscode van 1-8-2011 zullen veel woningen niet verkocht worden. Door de 

nieuwe maatregel van volledig aflossen, gaan de woningprijzen nog verder dalen. Je kunt 

deze daling (grotendeels) terugrekenen naar de maandlasten die nu betaald worden. Hierbij 

heb ik uitwerking 1 (huidige mogelijkheid met banksparen als aflossing) met uitwerking 4 

(verplicht 100% annuitair aflossen) vergeleken. Bij 4 stijgen de maandlasten jaarlijks dit in 

tegenstelling tot uitwerking 1. De vraag is hoeveel de koopprijs van uitwerking 4 moet zijn, 

om met gelijke netto maandlasten te beginnen (645 euro in het eerste jaar). 

 

Uitwerking 1 

Bankspaarhypotheek 100.000 euro, rente 5% 

Aflossingsvrij 100.000 euro, rente 5% 

Bruto      953 

Netto      645 

 

Uitwerking 4 

Annuïteiten hypotheek 200.000 euro, rente 5% 

Bruto      1074 

Netto        766 naar 1.074 

 

Uitgaande dat de kosten koper 5% bedragen, zal de koopprijs 160.000 worden. De hypotheek wordt 

dan 168.000. Anders gezegd: bij een annuïtaire hypotheek van 168.000 euro met een rente van 5% is 

de netto maandlast in het eerste jaar 645 euro. Dit is dus hetzelfde bedrag als iemand die nu een 

bankspaarhypotheek / aflossingsvrije hypotheek afsluit van totaal 200.000 euro. De koopprijs van de 

woning moet  in dit voorbeeld (voor gelijke lasten) dus zakken naar 160.000 euro (was 190.000 euro). 

Procentueel is deze 30.000 euro daling bijna 16%. Een daling van de huizenprijzen van 15% - 20% 

behoort tot de mogelijkheden als de nieuwe maatregel wordt doorgevoerd. Dit betekent dat een steeds 

grotere groep bestaande huizenbezitters een hogere hypotheek gaat krijgen dan de waarde van de 

woning. Deze mensen zullen terecht met een vinger naar Den Haag wijzen, want deze heeft de 

beslissing genomen. Er gaat in ieder geval veel geld (rond de 200 miljard) verloren door deze 

maatregel.  

Politieke partijen 

De standpunten van alle politieke partijen zijn bekend. Het is dan ook zeer vreemd (en niet 

verkoopbaar aan de kiezers) dat er een maatregel wordt voorgesteld, die in geen enkel standpunt van 

een politieke partij is opgenomen (op hun website staat). De politiek zet hiermee de kiezer te kijk, 

want deze heeft zijn stem uitgebracht naar aanleiding van de standpunten. Een verplichte aflossing 

(annuïtair en / of lineair) kan gezien worden als een nog hardere ingreep dan bijvoorbeeld een lager 

percentage renteaftrek voor iedereen die veel politieke partijen in hun standpunten hebben staan. 

 

Conclusie 



Op het ogenblik is Nederland er nog niet aan toe om deze drastische stap te nemen. De 

maandlasten om volledig af te lossen zijn gewoonweg voor een te grote groep Nederlanders te 

hoog. Dit heeft ook te maken met andere maatregelen die iedere Nederlander gaat treffen. Het 

uitgavenpatroon wordt flink duurder. Dit betekent dat in de toekomst veel mensen het kopen 

van een woning gaan uitstellen. De verdere daling van de woningprijzen in de toekomst en het 

verplicht meenemen van eigen middelen bij aankoop van een woning is hier debet aan. Voor 

doorstromers is deze maatregel nog erger. Hun te verkopen woning daalt nog meer in waarde 

waardoor veel mensen hun woning alleen nog kunnen verkopen met verlies. Dit verlies kan 

niet worden meegenomen in de hypotheek van hun volgende koopwoning. Als men ook nog 

eigen middelen moet inbrengen bij aankoop van de volgende woning, zal dat betekenen dat 

deze mensen hun woning niet gaan verkopen. Er wordt door deze maatregel een definitief slot 

gezet op de koopwoningmarkt. Ik kan mij niet voorstellen, als ik alle standpunten van de 

politieke partijen lees, dat zij de woningmarkt nog meer op slot willen zetten dan dat deze nu 

is. De vraag blijft waarom dit voorstel is gedaan en geaccepteerd door vijf politieke partijen.   

 

Zijn de gevolgen doorberekend / bekeken door een instantie? 

Kunnen er cijfers overlegd worden wat daadwerkelijk de gevolgen zijn?  

Waarom deze maatregel en niet andere voorstellen van kenners die er verstand van hebben? 

 

De cijfers over de opbrengst (structureel 5,4 miljard) van deze maatregel zijn bekend maar 

kloppen totaal niet. Ik ben echter ook zeer benieuwd wat deze maatregel gaat kosten. Bij een 

daling van huizenprijzen van gemiddeld 15% “verdampt” er een (over)waarde van rond de 

200 miljard. Hierbij wil ik niet eens ingaan op de “fictieve” scheidingen die gaan plaatsvinden 

voor hypotheken met NHG. De kosten hiervan zullen een enorme tegenvaller zijn voor Den 

Haag. Ik verwacht dat Minister de Jager niet meer zo vrolijk zal rond lopen als na dit 

Kunduzakkoord. Ik blijf van mening dat we naar een oplossing moeten zoeken waarbij er 

sprake is van een win-win situatie.  

 

Jos Koets 

jjkoets@chello.nl 

Columnist van de iex en blogger op de website Homefinance 
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