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Heeft u eigen geld dan is een Duitse hypotheek misschien iets voor u

Van de paar 
100 aanvragen 

voor Duitse 
hypotheken 
konden we 

er slechts 
8 honoreren
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Duitse 
hypotheek 
nog lastig
Nederlandse banken verstrekken momenteel moeizaam een 
hypotheek, en dan ook nog eens tegen een relatief hoge rente. 
Het lijkt daarom logisch om eens een poging over de grens te 
wagen. Maar dat valt nog niet mee.
TEKST ANTON VAN TUYL  ILLUSTRATIE CENSUUR.COM

‘P
rijsoorlog op markt 
hypotheken. Duitse 
banken komen naar 
Nederland’, kopte de 
Volkskrant eind mei. 

Dat bleek voorbarig. Giganten als 
Deutsche Bank en Commerzbank 
ontkenden deze zomer categorisch 
dat ze de Nederlandse markt willen 
veroveren met hun hypotheken, die 
strengere voorwaarden én lagere 
rentes hebben dan de Nederlandse. 

Nederlanders die zelf een Duitse 
bank opzoeken, stuiten vaak op een 

muur. Math Koll uit het Limburgse 
Bocholtz heeft zo’n ervaring. Hij 
probeerde onlangs zijn hypotheek 
over te sluiten naar de Aachener 
Bank, maar kreeg nul op het rekest. 
‘Die bank eiste dat ik minstens 30 
procent van de marktwaarde van de 
woning zou financieren met eigen 
geld. Dat kon ik niet.’

Het voorbeeld van Koll staat niet 
op zichzelf. Duitse banken hebben 
als regel dat zij maximaal 70 pro-
cent van de woningwaarde als hy-
potheek verstrekken. Zo lopen zij 

Lage rente vaak onbereikbaar

minder risico en kunnen ze gemak-
kelijker een lage rente o�reren. In 
België is 80 procent gebruikelijk. 
Europese banken hebben jaren met 
verwondering gekeken naar de Ne-
derlandse markt, waar banken zon-
der blikken of blozen de volledige 
woning én bijkomende kosten fi-
nancierden, en tijdens de looptijd 
amper om aflossing vroegen. In-
middels zijn ook Nederlandse ban-
ken voorzichtiger geworden, onder 
druk van de crisis en de overheid. 
Als je 30 procent eigen geld op zak 
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hebt, is het overigens niet zo inge-
wikkeld om gewoon in Nederland 
een Duitse hypotheek af te sluiten. 
Dat kan bijvoorbeeld via De Hypo-
theker, met honderdvijftig vestigin-
gen een grote hypotheekbemidde-
laar in Nederland. Deze keten 
verkoopt al ruim een jaar hypothe-
ken van de Duitse Volksbank, tegen 
een iets lagere rente dan in Neder-
land gemiddeld is. Leslie Hogeveen 
van De Hypotheker: ‘We hebben 
het afgelopen jaar een paar hon-
derd aanvragen voor een Duitse hy-
potheek ontvangen, maar daarvan 
konden we er slechts acht honore-
ren. Meestal ketst het af op de eis 
om, inclusief bijkomende kosten, 
zelf zo’n 35 procent te betalen.’

Tekenen in Duitsland 
Toch zijn er wel Nederlanders die 
met succes een Duitse hypotheek 
afsluiten. Neem bijvoorbeeld een 
echtpaar uit Winterswijk (naam bij 
de redactie bekend). Ze vertellen: 
‘In Nederland zaten we bij ING, 
maar we hebben onze hypotheek in 
februari overgesloten naar de VR-
Bank Westmünsterland, net over de 
grens. Daar zijn we twee keer ge-
weest voor advies. Nu hebben we 
een rente van 3,23 procent, voor 
tien jaar vast. Bij ING zouden we 
bijna 2 procentpunt duurder zijn 

uitgekomen. Over die tien jaar 
scheelt dat duizenden euro’s.’ 

Woningkopers die bij een Duitse 
bank een hypotheek sluiten, moe-
ten doorgaans minstens één keer 
naar Duitsland, om een handteke-
ning te zetten. Klanten die via De 
Hypotheker een hypotheek afslui-
ten bij de Volksbank, tekenen de of-
ferte in Nederland, maar de hypo-
theekakte in Duitsland. Een 
hypotheek van een Duitse bank valt 
onder Duits recht, dus bij geschil-
len geldt het recht van dat land. Ne-
derlanders die bij een Duitse bank 
een hypotheek afsluiten, behouden 
hun recht op hypotheekrenteaftrek. 
Maar Nationale Hypotheek Garan-
tie (NHG) kun je niet krijgen voor 
een Duitse hypotheek. 

Buitenlandse banken hebben in 
totaal een marktaandeel van hoog-
uit 6 procent op de Nederlandse hy-
potheekmarkt, zegt mededingings-
autoriteit ACM (Autoriteit 
Consument & Markt). De grootste 
buitenlandse aanbieder is de Belgi-
sche bank Argenta, met een markt-
aandeel van bijna 5 procent en een 
kantoor in Breda. De hypotheken 
van Argenta kennen vaak een iets 

lagere rente dan die van Nederland-
se banken.

Concurrentie
De ACM ziet graag meer concur-
rentie op de markt, en onderzoekt 
welke drempels daar mogelijk nog 
voor zijn. Marc de Moor, directie-
voorzitter van de Nederlandse tak 
van Argenta, heeft wel een idee. 
‘Om op een gezonde manier hypo-
theken te verstrekken, moet je een 
markt goed kennen. Daarom blijven 
we dicht bij huis’, zegt De Moor. 
Argenta verkoopt haar hypotheken 
via bemiddelaars die de Nederland-
se markt goed kennen. De Moor 
vervolgt: ‘Bovendien speelt de crisis 
een rol. Banken moeten voldoen 
aan steeds strengere Europese wet-
geving en daarom hun kapitaalposi-
tie versterken. Daarom willen ze 
eerst hun thuismarkt op orde bren-
gen. Dat tekent zich ook af in ande-
re Europese landen.’ 

Ook Maarten Pieter Schinkel 
(hoogleraar Mededinging aan de 
Universiteit van Amsterdam) signa-
leert dat banken vooral op hun 
thuismarkt blijven. Nederlandse 
banken hebben de laatste jaren  

Europese banken 
hebben jaren 
met verwondering 
gekeken naar 
de Nederlandse 
markt

 ‘ Ik zeg: Mooi werk schilder.  
Hier, laat dat tientje maar zitten.’

Jazeker, dat is lekker wonen: nooit meer grote uitgaven voor uw 

schilderwerk. Laat uw woning nu schilderen en betaal een vast, laag  

bedrag per maand. Alléén bij de GlansGarant schilder profiteert u 

van een tienjarig onderhoudsabonnement. Het werkt eenvoudig 

in jaar 1 wordt uw huis piekfijn in de verf gezet. In de jaren 2 t /m  

en zelfs een complete herschilderbeurt! Tien jaar lang een perfect  

geschilderd huis dat zijn waarde behoudt. Woongenot in optima forma! 

Wilt u weten hoe weinig een GlansGarant abonnement voor úw woning

per maand kost? Vraag een vrijblijvende offerte op glansgarant.nl 
of bel 085-2100895 en zie: het is lekker zakendoen met GlansGarant.

:

10 komt de GlansGarant schilder langs voor inspectie, onderhoud 
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#1
WONING TAXEREN?
Leden van Vereniging 
Eigen Huis profiteren 
van een zeer laag tarief:
€ 320,- ALL-IN*

Maar NTS heeft meer toegevoegde waardes:
#2 Ruim 500 gecertificeerde taxateurs die zijn aange  
 sloten bij NVM, VBO of VastgoedPro. Er is dus altijd  
 een taxateur bij u in de buurt die aan onze strenge  
 kwaliteitseisen voldoet. 
 Een van deze eisen is het opstellen van een 
 volstrekt onafhankelijk taxatierapport.
#3 Het taxatierapport wordt bij uw hypotheekaanvraag  
 gegarandeerd door iedere bank geaccepteerd. 
 Dit geldt ook als uw hypotheek met 
 Nationale Hypotheek Garantie is aangevraagd.

Een taxatie aanvragen?
Ga naar www.eigenhuis.nl/taxaties, klik op NTS taxaties 
en vul uw gegevens in. Binnen één werkdag maakt de 
taxateur een afspraak. 
Na de taxatie krijgt u het rapport, in tweevoud, binnen 
vijf werkdagen toegestuurd.

Postbus 269, 6800 AG Arnhem   T  (026) 352 88 40   E  info@dnts.nl   www.dnts.nl

* Dit bedrag is ongeacht de vrije verkoopwaarde  
 van uw woning en inclusief 21% BTW, maar  
 exclusief evt. verschotten en aanvullende  
 kadasterkosten en indien van toepassing excl.  
 toeslag i.v.m. NWWI validatie.

toegevoegde waarde

achteraf bezien vrij gedurfd gefi-
nancierd, maar ze kijken net als de 
meeste Europese banken weinig 
over de grenzen, zegt hij. Banken 
durven pas hypotheken te verstrek-
ken als ze de risico’s van een markt 
goed kunnen inschatten. Het omge-
keerde geldt ook. Schinkel: ‘De Ne-
derlandse grootbanken genieten 
een hoge mate van merkentrouw. 
Woningkopers vinden het al een 
hele stap om een hypotheek te slui-
ten, en doen dat liever bij een be-
kende Nederlandse bank.’ 

Peter Boelhouwer, hoogleraar 
woningmarkt aan de TU Delft: ‘Ver-

geet niet dat er forse verschillen 
zijn tussen Europese landen. Duits-
land en Groot-Brittannië kennen 
bijvoorbeeld geen hypotheekrente-
aftrek. Verder is Nederland het eni-
ge Europese land waar hypotheek-
verstrekkers naast de waarde van 
de woning ook op je inkomen let-
ten. En waar het nog steeds gebrui-
kelijk is boven de woningwaarde te 
financieren. Dat geeft ons het imago 
van een riskante markt.’  

Zie ook eigenhuismagazine.nl/
duitsehypotheken.

Relatief hoge rente

De laatste jaren liggen de 
hypotheekrentes in Neder-
land  circa 1 procentpunt 
hoger dan op basis van een 
redelijke kostenschatting 
normaal zou zijn. Onze 
rentestanden zijn ook 
duidelijk hoger dan 
bijvoorbeeld de Duitse. De 
laatste maanden nemen de 
overwinsten iets af.

Zie ook eigenhuismagazine.nl/
rentebarometer.
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'Bij ING zouden we bijna 
2 procentpunt duurder zijn 
uitgekomen'

www.eigenhuis.nl/nuon of bel gratis 0800 20 21.

Isoleer… juist nu 

Laat u dit jaar niet verrassen door een 

vroege winter. Kies daarom nu voor Nuon 

Isolatie. Geniet van comfort in uw huis 

en besparing op uw energierekening. 

Waarom Nuon Isolatie? 

�  € 75 ledenkorting plus € 50 reiswaardebon.

�   Scherpe prijs, btw blijft 6%.

� Gratis en vrijblijvend deskundig advies.

� In één dag uitgevoerd. 

� Zonder overlast en rommel. 

Extra voordeel 

Maak voor 31 oktober aanstaande een 

afspraak en ontvang een reiswaardebon 

ter waarde van € 50. Bovendien krijgt u 

als VEH-lid € 75 korting op uw offerte.

Met Nuon 
Isolatie.

Laat u niet 
verrassen
door een 
vroege winter.

Nu met een 
reiswaardebon 

van € 50!*

*Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op www.nuon.nl/isolatie
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