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Geachte mevrouw Ollongren, 

 

 

 
 

Gezien de positieve financiële ontwikkelingen bij het Waarborgfonds Eigen Woningen 

(WEW) is er volgens Vereniging Eigen Huis alle aanleiding om op de kortst mogelijke 

termijn de premie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te 

laten dalen. De cijfers in het jaarverslag van het WEW over het jaar 2017 lieten al zien 

dat de organisatie op alle vlakken de wind in de rug heeft. De premie-inkomsten nemen 

sneller toe dan verwacht, het verzekeringsrisico neemt af en het aantal 

verliesdeclaraties daalt sterk. Uit de recente kwartaalcijfers van NHG blijkt dat deze 

trend zich verder doorzet in 2018.  

 

NHG vermogen is in 10 jaar verdrievoudigd 

Door de groei van het aantal hypotheken met NHG en de forse premie-inkomsten is 

het vermogen van het waarborgfonds sinds 2008 zo ongeveer verdrievoudigd. Deze 

enorme vermogensgroei hield in 2017 aan en zet zich door in 2018. Ondanks de groei 

van de garantieportefeuille is de kapitaalratio, de maatstaf die aangeeft in welke mate 

het Waarborgfonds in staat is verliesdeclaraties van mensen met een NHG-hypotheek 

op te vangen, in tien jaar tijd niet zo gunstig geweest. Uit de laatste kwartaalcijfers blijkt 

dat het garantievermogen het eerste halfjaar met € 71 miljoen is doorgestegen tot een 

historisch hoog niveau van bijna € 1,2 miljard. 

 
Verliesdeclaraties gehalveerd 

Het aantal verliesdeclaraties en het gemiddelde verliesbedrag van huiseigenaren die 

hun huis gedwongen moesten verkopen, neemt steeds verder af. Ondanks het dalende 

schaderisico blijft de NHG-premie tot op heden onverminderd hoog. Vorig jaar keerde 

NHG ruim € 48 miljoen uit aan 1.940 verliesdeclaraties van huiseigenaren. In 2016 

werd nog € 105 miljoen uitgekeerd aan 3.182 huiseigenaren die door omstandigheden 

gedwongen hun huis met verlies moesten verkopen. In haar kwartaalbericht bevestigt 

NHG dat ook in geval van conjuncturele tegenslag het garantiefonds groot genoeg is 

om huiseigenaren te blijven helpen. 
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Hoge bijkomende kosten zijn voor starters een struikelblok 
Naast de stijgende huizenprijzen zijn voor steeds meer starters de hoge bijkomende 
kosten bij het kopen van een huis een struikelblok. Deze bijkomende kosten (totaal 
ongeveer 6%) moeten uit eigen middelen worden betaald en bestaan naast de huidige 
NHG-premie van 1% uit overdrachtsbelasting en de kosten voor notaris, 
hypotheekadvies en makelaar. Vooral voor starters is het dus belangrijk dat de 
bijkomende kosten niet onnodig hoog zijn.  
 

Kortom 

Vereniging Eigen Huis verzoekt u te bewerkstelligen dat de NHG premie voor 

huizenkopers wordt verlaagd tot een niveau dat niet hoger is dan strikt noodzakelijk. 

De vereniging heeft hier al eerder voor gepleit. Gezien de financiële cijfers van het 

WEW en de moeilijke positie van starters op de woningmarkt zou deze verlaging nu 

toch echt op de kortst mogelijke termijn moeten ingaan.  

 

Een afschrift van deze brief verzenden wij naar uw overlegpartners NHG 

(Waarborgfonds Eigen Woningen) en de minister van Economische Zaken, alsmede 

naar de vaste kamercommissies van BZK en EZ. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis 

 

 

 

 

 

 

Steven Wayenberg 

juridisch beleidsadviseur 

 

 

 


