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Geachte heer Gielen, 

 

 

 
 

 
 

Vereniging Eigen Huis is van mening dat er aanleiding is om de 

borgtochtprovisie van één procent voor hypotheken met Nationale 

Hypotheekgarantie (NHG) te verlagen.  De omvang van de reserves van 

het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) biedt hiervoor voldoende 

ruimte.  

 

Koopstarters moeten door de afbouw van de loan to value (LTV) steeds 

meer eigen geld meenemen bij de aankoop van een woning. Per 1 

januari 2018 geldt een maximum LTV van 100%, wat betekent dat een 

koper alle bijkomende kosten van de aankoop van een woning uit eigen 

middelen moet betalen. De hoogte van borgtochtprovisie is hierin een 

belangrijke factor. Immers eén procent premie betekent bij de aankoop 

van een woning van € 225.000,- de inbreng van € 2.250,- eigen 

middelen. Vereniging Eigen Huis ziet dat hypotheekadviseurs hun 

advies verleggen naar hypotheken zonder borging van NHG als de 

premie een probleem vormt en dat is steeds vaker het geval. Een 

ongewenste ontwikkeling daar waar het gaat om koopstarters op de 

woningmarkt. Aan hen worden hiermee belangrijke zekerheden en een 

lagere rente onthouden. 

 

Het garantievermogen van het WEW is de afgelopen jaren fors 

toegenomen. In de afgelopen 10 jaar is dit vermogen ruim verdubbeld. 

Uit de cijfers over het tweede kwartaal 2017 blijkt dat het  

garantievermogen inmiddels ruim boven 1 miljard euro uitstijgt (was in 

2007 nog 407 miljoen). Zelfs gedurende de crisis is het 

garantievermogen – 1 jaar uitgezonderd – alleen maar gestegen. Verder 

blijkt uit de liquiditeitsprognose 2017 – 2022  van het WEW dat het 

garantievermogen bij ongewijzigd beleid kan oplopen tot ruim 1,5 miljard 

euro in 2022. 
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De premie die huiseigenaren moeten betalen voor de zekerheid van een 

hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie is opgelopen van 0,4% van 

het hypotheekbedrag in 2007 naar 1% in 2017. Voor een starter gaat het 

bij de aankoop van een woning van € 225.000,- om een extra inbreng 

aan eigen middelen van € 1.350,- ten opzichte van 2007. Tijdens de 

crisis was de verhoging van de premie te billijken vanwege de dreiging 

van oplopende verliesdeclaraties, dalende huizenprijzen en de 

verhoging van de kostengrens. Het verloop van het garantievermogen 

laat zien dat deze bedreigingen probleemloos zijn opgevangen. 

 

De laatste jaren zien we dat de risico’s voor het WEW (zeer) snel 

afnemen door onder andere de  stijgende huizenprijzen, de jaarlijkse 

afbouw van de LTV naar 100% marktwaarde in 2018 en het ingezette 

beleid om restschulden zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen 

(bijzonder beheer).  De afname van het risico blijkt ook duidelijk uit het 

jaarverslag 2016 van het WEW. Zoals hierboven geschetst daalt het 

risico voor het WEW en het Rijk als achtervang, door de positieve 

ontwikkeling van het garantievermogen. Het werkelijke risico is echter 

fors lager. Bedacht moet worden dat tegenover de leningen de waarde van 

de desbetreffende woningen staan en de borgstelling uitsluitend de 

eventuele restschuld na gedwongen verkoop betreft. Indien deze 

factoren worden meegenomen bedroeg het risicodragend gegarandeerd 

vermogen eind 2016 € 9,0 miljard (2015: € 18,1 miljard). Deze daling 

geeft de afname van de risico’s voor het WEW door het herstel van de 

woningmarkt en de economie weer. 

 

In één jaar is het werkelijke risico voor het WEW gehalveerd. Als het 

garantievermogen van ruim 1 miljard wordt gerelateerd aan het 

risicodragend gegarandeerde vermogen dan is er sprake van een 

kapitaalratio van ruim 10%. Gezien de huidige ontwikkelingen op de 

woningmarkt mag verwacht worden dat het risicodragend gegarandeerd 

vermogen de komende jaren verder zal dalen, waardoor de kapitaalratio 

bij een gelijkblijvende premie nog verder zal stijgen. Op basis deze 

cijfers en ontwikkelingen is Vereniging Eigen Huis van mening dat de 

premie die huizenkopers moeten betalen in 2018 omlaag kan en moet.  

 

Uiteraard begrijpt de vereniging dat het WEW voldoende vermogen 

moet hebben voor slechtere tijden en om maatwerkoplossingen te 

creëren voor groepen die op dit moment niet of nauwelijks toegang 

hebben tot de hypotheekmarkt. Maatwerkoplossingen moeten uiteraard 

wel tot veilige en verantwoorde hypotheken leiden, waardoor het effect 

op het garantievermogen beperkt zal zijn.  
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Handhaven van het huidige niveau van de premie leidt echter tot een 

onnodig hoog garantievermogen en belemmert starters bij de aankoop 

van de eerste woning met NHG. Daarbij is de ontwikkeling dat starters 

vanwege de hoge premie uitwijken naar een hypotheek zonder de 

zekerheid van NHG ongewenst. De borging van NHG zou tegen een 

redelijke prijs voor iedere starter toegankelijk moeten zijn. 

 

Graag vernemen graag van u of u bereid bent om de premie voor NHG 

te verlagen.  

 

 

 

Met vriendelijke groet,              

Vereniging Eigen Huis  

  

 

 

 

 

 

Cindy van de Velde - Kremer 

Algemeen Directeur 

Rob J. Mulder 

Directeur Kennis & Belangenbehartiging 

 

 


