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Samenvatting 

 

 

 In het derde kwartaal van 2012 stonden zo’n 800.000 huishoudens onder water. 

 

 

 De gemiddelde restschuld per huishouden bedroeg € 39.000. 

 

 

 De regels en mogelijkheden omtrent financiering van de restschuld zijn onduidelijk: 

duidelijke afspraken over de voorwaarden waaronder de restschuld 

meegefinancierd kan worden, zijn gewenst. 

 

 

 Aangeraden wordt om (potentiële) doorstromers die op hun hypotheek willen 

aflossen hun restschuld mee te laten financieren in een nieuwe hypotheek en de 

eerste aflossingen op de nieuwe lening fiscaal volledig ten laste van de restschuld 

te laten komen. 

 

 

De woningprijzen in Nederland dalen nog altijd. Als gevolg van de dalende prijzen 

staan steeds meer huishoudens onder water. In het derde kwartaal van 2012 stonden 

naar schatting ongeveer 800.000 huishoudens onder water: bij de verkoop van hun 

woning zouden zij geconfronteerd worden met een restschuld. Met name jongere 

huishoudens worden flink geraakt door de crisis op de woningmarkt: zij kochten hun 

woning in een dure periode en moesten daarvoor een hoge hypotheek afsluiten. Bij een 

gewenste verhuizing levert de verkoop van de woning waarschijnlijk minder op dan dat 

er voor de woning betaald is. De gemiddelde potentiële restschuld bedroeg in het derde 

kwartaal van 2012 ongeveer € 39.000.  

 

Voor veel huishoudens is een potentiële restschuld een reden om een verhuizing uit te 

stellen. Een van de oorzaken hiervoor is de problematische financiering van de 

restschuld. De Gedragscode Hypothecaire Financiering stelt weliswaar dat de 

restschuld van de oude woning meegefinancierd mag worden bij de nieuwe woning, 

maar niet hoe dat moet gebeuren. Banken hebben hierdoor veel mogelijkheden om de 

restschuld te financieren: als consumptief krediet, of als krediet met hypothecair 

onderpand, een looptijd van 10 jaar of juist wat langer en zo voorts. Met name de 

aflossingsverplichting drukt zwaar op het resterend bedrag van de NIBUD-woonquote. 

Afhankelijk van de invulling die banken geven aan de financiering van de restschuld 

kunnen huishoudens zeer sterk in hun mogelijkheden worden beperkt. 
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Het kabinet Rutte II heeft aangetoond de problemen op de woningmarkt serieus te 

nemen. De eerste voorstellen voor het gezonder maken van de woningmarkt liggen al 

op tafel: het stimuleren van aflossen en fiscale aftrekbaarheid van de restschuld. Er 

blijft echter een aantal losse eindjes achter. De koopwoningmarkt zou gebaat zijn 

indien er meer duidelijkheid bestond over de wijze waarop de restschuld gefinancierd 

kan worden. Verder zou een minder strikte (impliciete) aflossingsverplichting op de 

restschuld veel huishoudens vooruit kunnen helpen, juist indien deze huishoudens hun 

huidige hypotheek willen omzetten naar een nieuwe hypotheek waarop afgelost zal 

worden. In dat geval is het wenselijk dat banken en overheid  alle aflossingen op de 

totale lening toe kunnen rekenen aan het deel van de lening waarmee de restschuld is 

gefinancierd. Doorstromers met een potentiële restschuld wordt zo meer ruimte 

gegeven voor een nieuwe start op de woningmarkt. 
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1 Inleiding 

 

De stagnatie op de Nederlandse woningmarkt is in vele opzichten historisch. De NVM 

rapporteerde in het derde kwartaal van 2012 maar liefst 17% minder transacties dan in 

hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. Gemiddeld verwisselden in de eerste drie kwartalen 

van 2012 zo’n 9.000 woningen per maand van eigenaar. Hiermee samenhangend daalt 

de prijs van woningen steeds verder. In reële termen heeft de gemiddelde eigenaar-

bewoner sinds medio 2008 de waarde van zijn woning al ruim 20% zien dalen; hiervan 

is 70% toe te schrijven aan nominale prijsdaling en de rest aan inflatie. De neerwaartse 

spiraal heeft daarnaast een zichzelf versterkend effect via de restschuld: dalende 

woningprijzen zetten steeds meer huiseigenaren onder water. 

 

Het fenomeen van de restschuld is relatief nieuw. De Gedragscode Hypothecaire 

Financiering (GHF) geeft hypotheekverstrekkers veel ruimte om de restschuld te 

financieren. In de GHF staan echter geen duidelijke richtlijnen voor banken om de 

restschuld te financieren. Hierdoor ontstaat ook voor de consument onduidelijkheid 

omtrent de te verwachten financieringsmogelijkheden bij een verhuiswens met een 

potentiële restschuld. In dit onderzoek wordt onderzocht wat er binnen de GHF aan 

financieringsmogelijkheden bestaat voor banken. Tevens wordt voor een aantal 

voorbeeldsituaties de financiële ruimte berekend. Het rapport eindigt met een concreet 

voorstel om de financiële ruimte voor financiering van de restschuld optimaal in te 

zetten binnen de bestaande kaders van de GHF. 
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2 Restschuld in Nederland: een update 

 

In dit onderzoek wordt de relatie tussen de restschuld en financieringsmogelijkheden 

beschreven. Eerder onderzoek over de restschuld in Nederland beschreef de situatie 

medio 2011 (Schilder & Conijn, 2012). Sindsdien zijn de woningprijzen fors gedaald en 

staan aanzienlijk meer huishoudens onder water dan destijds. De eerste stap in dit 

onderzoek is daarom een actualisatie van de restschuld berekeningen uit het eerdere 

onderzoek. 

 

 

2.1 Korte recapitulatie: schatting restschuld 
 

De restschuld van huishoudens wordt in lijn met het eerdere onderzoek geschat op 

basis van het WoON2009. Dit heeft een belangrijke beperking omdat het zicht op 

recent gedrag van huishoudens zeer beperkt is. Zowel van extra aflossingsgedrag als 

de situatie van nieuwe starters is niets te zeggen. Als gevolg hiervan is de schatting 

van de restschuld in dit onderzoek waarschijnlijk wat aan de voorzichtige kant.  

 

De belangrijkste elementen bij het inschatten van de restschuld op basis van de 

gegevens uit WoON zijn de waarde van de woning, de omvang en het type hypotheek 

en de eventueel daarmee samenhangende kapitaalverzekering. De gehanteerde 

methode wordt in de bijlagen van Schilder en Conijn (2012) uitgebreid beschreven. In 

dit hoofdstuk beschrijven we kort welke data gebruikt worden om het WoON2009 zo 

goed mogelijk te actualiseren. 

 

De waarde van de woning in WoON2009 is de woz-waarde met peildatum 1 januari 

2009. Deze woz-waarde geeft een indicatie van de marktwaarde van de woning begin 

2008. Sindsdien zijn de prijzen in heel Nederland fors gedaald. Om een inschatting te 

krijgen van de waarde van de woningen aan het einde van het derde kwartaal van 2012 

gebruiken we de prijsindex van het CBS, verbijzonderd naar provincie en woningtype. 

 

De waarde van de hypotheek wordt doorgerekend op basis van de gegevens uit het 

WoON: bij aflossingsvrije hypotheken wordt aangenomen dat de uitstaande 

hypotheekschuld ongewijzigd is (d.w.z. geen incidentele aflossingen). In het geval van 

aflossende hypotheken is de uitstaande hypotheeksom verminderd met 45 

maandelijkse betalingen zoals is af te leiden uit de gegevens van het WoON. Bij 

huishoudens met meerdere typen hypotheken is uitgegaan van een gelijke verdeling 

van de totale hypotheeksom over de typen. 
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Het opgebouwde vermogen in de kapitaalverzekering is op identieke wijze geschat als 

eerst. De maandelijkse hypotheeklasten boven de rentelasten vormen de basis voor de 

inleg. Deze inleg wordt constant geacht gedurende de hele bewoningsduur. Vervolgens 

wordt aan de hand van de lange rente met een kleine opslag een inschatting gemaakt 

van het opgebouwde vermogen: er wordt een cumulatieve rentefactor berekend. Deze 

rentefactor is simpelweg het product van de lange rente gedurende het aantal jaar dat 

een huishouden de huidige woning bewoont, inclusief “rente-op-rente-effect”. Hierbij 

geldt dat gegevens van het CBS en DNB de basis vormen voor de cumulatieve 

rentefactor. 

 

 

2.2 Kort overzicht: restschuldcijfers derde kwartaal 2012 
 

De berekening van de restschuld van huishoudens in Nederland in het derde kwartaal 

van 2012 toont grote overeenkomsten met de berekeningen van de restschuld medio 

2011. Deels wordt dit veroorzaakt door het feit dat we met hetzelfde databestand 

werken. De huishoudens die in 2011 onder water stonden, staan nu vanzelfsprekend 

nog steeds onder water en met een hogere restschuld.. Het aantal huishoudens met 

een potentiële restschuld is echter toegenomen. De geactualiseerde schatting van het 

aantal huishoudens dat op dit moment een potentiële restschuld heeft is 800.000. In 

het vervolg van deze paragraaf herhalen we een aantal tabellen met kerncijfers over de 

restschuld. 

 

 

2.2.1 Restschuld en omvang 
 

Het totaal aantal huishoudens met een potentiële restschuld is toegenomen tot 

800.000. Hier staan 3 miljoen huishoudens zonder potentiële restschuld tegenover. In 

totaal staat dus een kwart van alle eigenaar-bewoners onder water. De gemiddelde 

restschuld van deze huishoudens in € 39.000. Opvallend is vooral dat ongeveer 2 op 3 

huishoudens een restschuld boven het hoofd hangt van meer dan € 20.000. 

 

Tabel 2.1: Verdeling huishoudens naar omvang restschuld  

  Restschuld 

Gemiddeld bedrag 
(x € 1.000) 

Aantal 
(x 1.000) 

R
e

s
ts

c
h

u
ld

g
ro

e
p

 0 - 9.999 5 120 

10.000 - 19.999 15 143 

20.000 - 29.999 25 135 

30.000 - 49.999 39 202 

boven 50.000 86 196 

Totaal 39 796 

Bron: WoON2009, eigen berekening 
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Een korte enquête onder tussenpersonen in het kader van onderzoek naar de 

restschuld toonde eerder aan dat banken erg terughoudend zijn met het financieren 

van restschulden (Schilder & Conijn, 2012).  Het lijkt erop dat het minste of geringste 

smetje op de hypotheekaanvraag reden is voor een afwijzing. Mede onder druk van de 

verslechterde omstandigheden op de kapitaalmarkt lijken banken onder meer de 

hypotheekverstrekking te rantsoeneren (b.v. Boot & Bovenberg, 2012). Een zeer groot 

aantal eigenaar-bewoners, zeker meer dan 680.000, lijkt daardoor in grote mate 

beperkt te worden in hun verhuismogelijkheden. In een volgend hoofdstuk gaan we 

dieper in op de mogelijkheden en beperkingen die deze huishoudens kennen in hun 

verhuismogelijkheden en in welke mate recente kabinetsplannen een bijdrage leveren 

aan de oplossing van deze problemen. 

 

 

2.2.2 Restschuld en leeftijd 
 

Vooral jongere eigenaar-bewoners hebben last van potentiële restschulden. Zij hebben 

hun woning gekocht in een markt met hoge prijzen en hebben daardoor een hoge 

hypotheek. Sindsdien hebben deze huishoudens de waarde van hun woning alleen 

zien dalen, waardoor een toenemend aantal van hen onder water is komen staan. 

 

Tabel 2.2: Restschuld naar leeftijdscategorie 

  Restschuld Geen restschuld Relatief aantal 
huishoudens 

met restschuld 
Gemiddeld bedrag 

(x € 1.000) 
Aantal 

(x 1.000) 
Gemiddeld bedrag 

(x € 1.000) 
Aantal 

(x 1.000) 

L
e

e
ft

ij
d

s
c

a
te

g
o

ri
e
 t/m 25 jaar 32 40 0 18 69 % 

26 t/m 35 jaar 34 310 0 245 56 % 

36 t/m 45 jaar 41 265 0 643 29 % 

46 t/m 60 jaar 46 150 0 1.117 12 % 

ouder dan 60 jaar 45 31 0 984 3 % 

Totaal 39 796 0 3.007 21 % 

 Bron: WoON2009, eigen berekening 

 

In de leeftijdscategorieën tot 35 jaar heeft meer dan de helft van alle eigenaar-

bewoners een potentiële restschuld. De gemiddelde restschuld bij deze huishoudens is 

wel wat lager dan bij oudere huishoudens. Dit komt voor een belangrijk deel doordat de 

restschuld voornamelijk het gevolg is van prijsdalingen. Oudere eigenaar-bewoners 

hebben derhalve weliswaar een veel lagere kans op een restschuld, maar als zij een 

restschuld hebben, is deze doorgaans iets groter dan bij de jongste huishoudens. 
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2.2.3 Restschuld en aankoopperiode 
 

De aankoopprijs van de woning is, samen met de prijsontwikkeling, de belangrijkste 

oorzaak in het ontstaan van een restschuld. Met name huishoudens die op de piek van 

de markt in 2007/2008 hebben gekocht worden geconfronteerd met restschulden. 

Hierbij merken we op dat we geen gegevens hebben van recentere starters. Van hen 

mogen we aannamen dat een flink aantal ook onder water staat, conservatiever 

kredietverlening (b.v. regelgeving over maximaal deel aflossingsvrij) ten spijt. 

 

Tabel 2.3: Restschuld naar aankoopperiode 

  Restschuld Geen restschuld Relatief aantal 
huishoudens met 

restschuld 
Gemiddeld bedrag 

(x € 1.000) 
Aantal 

(x 1.000) 
Gemiddeld bedrag 

(x € 1.000) 
Aantal 

(x 1.000) 

A
a

n
k

o
o

p
p

e
ri

o
d

e
 

t/m 1980 52 10 0 600 2 % 

1981 t/m 1990 39 20 0 549 4 % 

1991 t/m 1995 44 19 0 397 5 % 

1996 t/m 2000 38 71 0 591 11 % 

2001 t/m 2005 35 321 0 567 36 % 

2006 e.v. 42 355 0 305 54 % 

Totaal 39 796 0 3.007 21 % 

Bron: WoON2009, eigen berekening 

 

Uit Tabel 2.3 blijkt, in lijn met de bevindingen bij de leeftijd van de eigenaar-bewoner, 

dat de omvang van de restschuld niet afhankelijk is van de aankoopperiode. De kans 

op een restschuld daarentegen neemt over tijd flink toe. Huishoudens uit WoON2009 

die na 2006 zijn verhuisd hebben in meer dan de helft van de gevallen een restschuld: 

dit betreft echter niet alleen starters, maar ook doorstromers. 
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3 Financiering van de restschuld: huidige 
mogelijkheden 

 

De onduidelijkheid omtrent de rol die restschuld speelt in de woningfinanciering draagt 

ertoe bij dat consumenten vooraf weinig zicht hebben op de mogelijkheden die zij 

hebben om te verhuizen. Binnen de regels van de Gedragscode Hypothecaire 

Financiering (GHF) mogen banken de restschuld met de nieuwe hypotheek 

meefinancieren. Uit het onderzoek naar de restschuld uit 2012 bleek echter dat banken 

dat zelden doen. Dit leidt tot frustraties bij consumenten, makelaars en 

tussenpersonen. In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden 

huishoudens precies hebben gegeven de voorwaarden uit de GHF. Hierbij dient te 

worden opgemerkt dat dit de minimale mogelijkheden zijn. Doordat banken af mogen 

wijken van de normen is het mogelijk dat banken meer hypotheek verstrekken dan de 

berekeningen in dit hoofdstuk. We berekenen zowel de mogelijkheden zoals deze 

bestonden voor 1 januari 2013 als de mogelijkheden die ontstaan zijn als gevolg van de 

kabinetsplannen voor de woningmarkt die ingegaan zijn per 1 januari 2013. 

 

 

3.1 De NIBUD-norm 
 

De GHF stelt twee belangrijke eisen aan de financiering van de eigen woning: een 

maximale loan-to-value ratio van de financiering en een maximale loan-to-income ratio 

van de financiering. Deze twee bepalingen vormen samen het dubbele slot op de 

woningmarkt (Schilder & Conijn, 2012). De GHF stelt dat de maximale LTV van een 

hypothecaire financiering gelijk is aan 104% van de marktwaarde van de woning, 

vermeerderd met de overdrachtsbelasting. De totale hypotheek mag dus niet hoger zijn 

dan 106% van de marktwaarde van de woning.  

 

De hypothecaire financiering bedraagt niet meer dan 104 % van de marktwaarde van 

de woning, waar van toepassing vermeerderd met op grond van de Wet op belastingen 

van rechtsverkeer verschuldigde overdrachtsbelasting. 

[GHF, Onderpand, lid 7, pp. 7/13] 

 

Voor de bepaling van de marktwaarde van de woning kan de hypotheekverstrekker 

uitgaan van onder meer de WOZ-waarde of een taxatierapport van een “door de 

hypothecair financier ter zake geachte taxateur”. Hier bestaat een aantal 

uitzonderingen op in de GHF. De financier kan ervoor kiezen een eventuele 

verbouwing mee te financieren (waarbij de door een taxateur geschatte marktwaarde 

na de verbouwing als basis geldt voor de hypotheekverstrekking) en ook bij zeer hoge 

inkomens (d.w.z. indien de lasten van de financiering laag zijn in verhouding tot de 

NIBUD-normen). Voor de restschuld bestaat deze uitzondering ook: 

 

als er bij verkoop van een woning van de consument een restschuld is uit hoofde van 

de hypothecaire financiering van die woning, mag het bedrag van die restschuld bij het 

verstrekken van een nieuwe hypothecaire financiering worden meegefinancierd. 

[GHF, artikel 7a, pp. 7/13] 
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Als banken bereid zouden zijn om de restschuld mee te financieren, geldt voor 

huishoudens met een potentiële restschuld derhalve dat de loan-to-income ratio de 

sterkste beperking is in de mogelijkheden. De maximale hypotheek die een huishouden 

kan krijgen is derhalve gemaximeerd door de NIBUD-norm die de maximale woonquote 

stelt. De door het NIBUD vastgestelde maximale woonquote is het maximale bedrag 

dat huishoudens per jaar uit mogen geven aan het wonen. De woonquote wordt door 

het NIBUD uitgedrukt als een percentage van het bruto inkomen en is gedifferentieerd 

naar leeftijd, inkomen en hypotheekrente. Jaarlijks wordt door het NIBUD een tabel 

gepubliceerd die als leidraad dient voor hypotheekverstrekking aan consumenten. De 

laatste jaren wordt de woonquote daarbij neerwaarts bijgesteld, waardoor de 

leencapaciteit van huishoudens afneemt. 

 

3.2 Aanvullende beperkingen leencapaciteit 
 

De NIBUD-norm is de belangrijkste bepalende factor voor de leencapaciteit en stelt een 

maximum aan de hypotheek voor consumenten. Op basis van financiële verplichtingen 

kan het zo zijn dat er nog een bedrag op de woonquote in mindering moet worden 

gebracht. Rente- en aflossingslasten ten gevolge van een restschuld zijn voorbeelden 

van financiële verplichtingen die de maximale lening van huishoudens verder beperken. 

 

De wijze waarop de restschuld gefinancierd wordt heeft een grote invloed op de 

leencapaciteit van huishoudens. Dit is vooral het gevolg van het feit dat aan 

verschillende soorten krediet verschillende aflossingseisen worden gesteld. 

Hypotheken zijn relatief goedkope leningen omdat de bank de woning als onderpand 

heeft en omdat de lening over een lange periode wordt afbetaald. Bij andere vormen 

van krediet, zoals consumptief krediet, zijn de aflossingseisen strenger en moet de 

lening veel sneller worden afgelost. Doordat voor verschillende kredieten verschillende 

voorwaarden gelden kan een consument een behoorlijk verschillend financieel plaatje 

worden gepresenteerd. Hoe groot de invloed kan zijn blijkt uit de volgende bepaling uit 

de GHF: 

 

Als aan de consument een consumptief krediet is verstrekt, houdt de hypothecair 

financier rekening met de daaraan verbonden financiële lasten in die zin dat hij per 

maand ten minste 2% van de kredietlimiet bij doorlopend krediet of ten minste 2% van 

de oorspronkelijke kredietsom bij aflopend krediet in aanmerking zal nemen als 

financiële lasten, ook al zijn de werkelijke lasten van de consument lager.” 

[GHF, Onderpand, lid 11, pp. 8/13] 

 

Een aflossingsverplichting van 2% over de oorspronkelijke kredietsom is een enorm 

bedrag in het licht van de restschuld, die al gauw enkele tienduizenden euro’s 

bedraagt. Onderstaand rekenvoorbeeld illustreert dat, waarbij een toetsrente van 5,5% 

is gehanteerd. De maximale lening kan worden berekend aan de hand van de 

annuïteitenformule; andere financieringsvormen zijn weliswaar mogelijk en leiden tot 

andere maandlasten, maar hebben geen invloed op de hoogte van de maximale lening.  
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Tabel 3.1: Maximale lening bij financiering restschuld als consumptief krediet 

  Met restschuld Zonder restschuld 

Bruto inkomen 50.000 50.000 

Woonquote 29% 29% 

Maximale woonlasten 14.500 14.500 

Restschuld 39.000 0 

Lasten restschuld (2%/mnd) 9.360 0 

Maximale woonlasten na restschuld 5.140 14.500 

Maximale lening 75.439 212.814 

Bron: eigen berekening 

 

Bovenstaand voorbeeld toont een uiterste van de invloed van de restschuld op de 

leencapaciteit, te meer omdat banken een restschuld niet als consumptief krediet 

(hoeven) zien. Immers, de lening wordt verstrekt met een woning als onderpand. De 

Gedragscode Consumptief Krediet (GCK) stelt daarover: 

 

De artikelen 5 tot en met 9 van de gedragscode zijn niet van toepassing op: 

[...] 

c. kredieten met als zekerheid een hypotheek op een voor eigen permanente bewoning 

bestemde woning van de consument, mits de bank het krediet verleent met 

inachtneming van de normen voor het vaststellen van de leencapaciteit van de 

Gedragscode Hypothecaire Financieringen; 

[GCK, lid 4 Uitzonderingen, pp. 2/8] 

 

Banken hebben daarom, ook voor de plannen van het kabinet Rutte II, de mogelijkheid 

gehad om de restschuld te financieren zonder de zeer zware aflossingsverplichting van 

een consumptief krediet. Bijlsma (2012) stelt dat met name de periode waarin de 

restschuld moet worden terugbetaald van cruciaal belang. Naarmate de restschuld 

sneller terugbetaald moet worden nemen de financieringslasten ervan snel toe. Het 

effect van de aflossingstermijn is sterker dan het effect van een eventuele renteopslag, 

zoals blijkt uit Figuur 3.1. 
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Figuur 3.1: Maximale hypotheek beschikbaar voor nieuwe woning bij gegeven 

aflossingstermijn en renteopslag restschuld, jaarinkomen € 50.000 

 

Bron: eigen berekening 

 

Figuur 3.1 toont dat de invloed van de renteopslag voor de restschuld relatief beperkt is 

ten opzichte van de invloed van de aflossingstermijn. De maximale lening die het 

huishouden met een inkomen van € 50.000 kan krijgen zonder een extra opslag voor 

de financiering van de restschuld wijkt weliswaar af van het scenario waarin dat 

huishouden 3 procentpunt extra moet betalen over de restschuld, maar de verschillen 

zijn beperkt. Het verschil binnen de opslag-categorieën is aanmerkelijk groter; het 

verschil tussen terugbetalen in 30 of 20 jaar is nog te overzien, maar indien de 

restschuld in 10 jaar afgelost moet worden daalt de leencapaciteit fors. 

 

 

3.3 Concluderend 
 

Huishoudens met een potentiële restschuld hebben moeite om de gewenste 

financiering bij een geplande verhuizing rond te krijgen. De Gedragscode Hypothecaire 

Financiering (GHF) stelt strikte voorwaarden omtrent de omvang van de hypotheek 

enerzijds en de waarde van de woning en de hoogte van het inkomen anderzijds. De 

GHF kent echter een aantal uitzonderingen op deze regels die banken in staat stelt om 

de restschuld eenvoudiger mee te financieren. Over de wijze waarop de restschuld 

meegefinancierd zou moeten worden, als hypothecair of consumptief krediet, stelt de 

GHF niets. 

 

Juist de wijze waarop de restschuld gefinancierd wordt blijkt van grote invloed op de 

leencapaciteit van huishoudens. Belangrijke voorwaarde in de financieringsruimte van 

huishoudens is de NIBUD-norm. Deze norm stelt het deel van het inkomen dat 

maximaal aan wonen uitgegeven zou mogen worden. De wijze waarop de financiering 

van de restschuld geregeld wordt beperkt in meer of mindere mate de resterende 

financiële voor de nieuwe woning. Vooral de aflossingstermijn speelt daarbij een zeer 

belangrijke rol. 
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4 Leencapaciteit na Rutte II 

 

Uit het vorige hoofdstuk bleek dat de leencapaciteit van huishoudens wordt beïnvloed 

door de invulling van de Gedragscode Hypothecaire Financiering (GHF) door banken. 

De plannen van het kabinet Rutte II om de rente over de restschuld gedurende 10 jaar 

fiscaal aftrekbaar te maken heeft als belangrijk gevolg dat de restschuld hiermee in box 

I beland (in de nota van wijziging wordt nog gesproken van 5 jaar; minister Blok heeft 

dit kort na verschijning van de nota verlengd tot 10 jaar). De ruimte die ontstaat ten 

gevolge van de kabinetsplannen blijkt uit de volgende toelichting op de voorgestelde 

wetswijzigingen: 

 

De maatregel voor restschulden zal ingaan per 1 januari 2013 en houdt in dat de renten 

en kosten van restschulden die ontstaan ten gevolge van de vervreemding van een 

eigen woning in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017, vanaf het 

tijdstip van vervreemding gedurende ten hoogste vijf jaar fiscaal aftrekbaar zijn in box 

1. [...] De restschuld zal dan ook niet gerekend worden tot de eigenwoningschuld, maar 

zal een afzonderlijke categorie tijdelijke schulden in box 1 vormen. 

[Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Tweede nota van wijziging 

Eigen Woning, pp. 3/5] 

 

De mate waarin ruimte ontstaat voor hypotheekverstrekkers is vooral afhankelijk van de 

wijze waarop banken invulling zullen geven aan de tijdelijke verplaatsing van de 

restschuld naar box I. Immers, de nota stelt wel degelijk aanvullende richtlijnen voor de 

aflossing van de restschuld: 

 

“Er zal aan de restschulden gedurende deze vijfjaarstermijn geen aflossingseis gesteld 

worden, met dien verstande dat de tijdelijkheid van de maatregel er wel impliciet toe zal 

leiden dat de schuld zo veel mogelijk binnen die vijfjaarsperiode afgelost zal worden, 

omdat daarna geen fiscale renteaftrek in box 1 meer mogelijk is en een eventueel 

restant van de schuld naar box 3 gaat.” 

[Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Tweede nota van wijziging 

Eigen Woning, pp. 3/5] 

 

Weliswaar hoeven consumenten de restschuld niet af te lossen in de gestelde periode 

van 10 jaar, maar dit wordt in feite wel aangeraden. De gekozen formulering in de 

toelichting laat een flinke ruimte voor invulling door hypotheekverstrekkers. Veel zal 

derhalve afhangen van een eventuele aanpassing van de GHF waarin de effecten van 

deze maatregel zijn meegenomen. 
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4.1 Leencapaciteit en verhuismogelijkheden 
 

De maximale leencapaciteit van huishouden met een potentiële restschuld is in grote 

mate afhankelijk van de aflossingsverplichting op de financiering van de restschuld. 

Een snellere aflossing leidt tot een groter beslag op de NIBUD-woonquote en dus tot 

een lager niveau van de maximale hypotheek voor de nieuwe woning. Andere factoren, 

zoals de hoogte van de rente en de aftrekbaarheid van de rente hebben ook invloed op 

de maximale hypotheek bij een potentiële restschuld. De fiscale behandeling van de 

financiering van de restschuld zoals ingevoerd door het kabinet Rutte II draagt bij aan 

een lagere belasting op de woonquote. Verder hangen de verhuismogelijkheden van 

huishoudens af van de mogelijkheid om de bestaande hypotheek mee te nemen. 

Immers, voor bestaande hypotheken geldt geen aflossingsverplichting vanuit de 

overheid.  

 

Banken hebben, met name bij de financiering van de restschuld, een behoorlijke 

vrijheid ten aanzien van de acceptatie en invulling ervan. In deze paragraaf brengen we 

de maximale leencapaciteit van huishoudens met een potentiële restschuld in kaart. De 

gepresenteerde cijfers hebben betrekking op de hypothecaire ruimte die overblijft voor 

de nieuwe woning na aftrek van de financiële ruimte die de restschuld vereist. We 

kijken daarbij naar drie “model-huishoudens”: een huishouden met een bruto inkomen 

van € 30.000, een huishouden met een inkomen van € 50.000 en een huishouden met 

een inkomen van € 80.000. Voor deze huishoudens bepalen we de maximale lening 

voor een nieuwe woning bij een potentiële restschuld. Hierbij tonen we tevens de 

invloed van de maatregelen van het kabinet Rutte II. 

 

De maximale hypothecaire lening die huishoudens kunnen krijgen hangt voornamelijk 

af van de NIBUD-norm en het bruto inkomen van het huishouden. Indien er sprake is 

van een potentiële restschuld dan speelt de financiering daarvan een belangrijke rol in 

de maximale lening voor de nieuwe woning, zoals blijkt uit Figuur 4.1. Van belang is 

wel dat de berekening in Figuur 4.1 betrekking heeft op een nieuwe hypotheek. 

Huishoudens die een bestaande hypotheek mee kunnen nemen naar een nieuwe 

woning worden alleen geconfronteerd met een aflossingsverplichting over de extra 

financiering die eventueel nodig is. 
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Figuur 4.1: Resterende leencapaciteit huishoudens bij restschuld, aflossing in 10 jaar 

(Maximale hypotheek x € 1.000) 

 

Bron: eigen berekening 

 

Figuur 4.1 toont twee berekeningen voor de maximale hypotheek. Hierbij is uitgegaan 

van een aflossing in 10 jaar zoals is aangeraden. De linkse kolom toont de maximaal 

resterende hypotheek bij een potentiële restschuld zoals deze per 1 januari 2013 geldt. 

De rechtse kolom toont eenzelfde berekening, maar dan zonder de fiscale 

aftrekbaarheid van de rente over de restschuld.  

 

Er zijn twee opvallende conclusies te trekken op basis van Figuur 4.1. Ten eerste 

speelt de fiscale aftrekbaarheid van de rente over de restschuld alleen een rol indien de 

omvang van de restschuld significant is. Ten tweede pakt de maatregel voornamelijk 

gunstig uit voor hogere inkomensgroepen. Huishoudens met een beperkt inkomen, de 

geste van het kabinet ten spijt, hebben nagenoeg geen (extra) ruimte voor een 

hypotheek. De kabinetsplannen lijken daardoor deels hun goedbedoelde doel voorbij te 

schieten.  

 

Om (andermaal) de grote invloed van de aflossingsverplichting op de resterende 

leencapaciteit inzichtelijk te maken berekenen we voor de model-huishoudens de 

maximaal resterende hypotheek onder de veronderstelling dat de restschuld als een 

normale hypothecaire financiering kan worden beleend. We rekenen daarbij een 

maximale hypotheek uit waarbij we de afbetaling van de restschuld over 30 jaar 

spreiden. De resultaten worden samengevat in Figuur 4.2. 
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Figuur 4.2: Resterende leencapaciteit huishoudens bij restschuld 

(Maximale hypotheek x € 1.000) 

 

Bron: eigen berekening 

Noot: er is geen rekening gehouden met het wegvallen van de fiscale aftrekbaarheid van de rente over 

de restschuld na 10 jaar. In paragraaf 4.2 wordt hier verder op ingegaan. 

 

Figuur 4.2 toont dat de leencapaciteit van huishoudens voor een nieuwe woning flink 

toeneemt indien de restschuld in 30 jaar terugbetaald moet worden in plaats van in 10 

jaar. Naarmate de restschuld groter wordt, neemt het voordeel van een langere 

aflossingstermijn toe. De resterende leencapaciteit van een huishouden met een 

inkomen van € 50.000 en een restschuld van € 50.000 neemt met liefst € 46.000 toe 

indien de restschuld over een langere periode gespreid kan worden. 

 

 

4.2 Een alternatief: 30 jaar financieren, 10 jaar aftrekken 
 

In deze paragraaf bespreken we een alternatieve wijze om de restschuld mee te 

financieren bij woningen indien huishouden besluiten af te willen lossen op hun 

hypotheek. Immers, zoals eerder genoemd, geldt voor bestaande hypotheken geen 

aflossingsverplichting. Bij huishoudens die de huidige hypotheek meenemen zal de 

aflossingsverplichting over het nieuwe leningdeel en de restschuld minder zwaar 

wegen in de bepaling van de maximale lening.  

 

De berekeningen in Figuur 4.2 houden geen rekening met het wegvallen van de fiscale 

aftrekbaarheid van de rente over de restschuld na 10 jaar. Hierdoor zou het mogelijk 

kunnen zijn dat de netto woonlast van huishoudens na deze periode ineens sterk 

toeneemt. Sterke stijgingen van de woonlasten leiden tot grotere risico’s op 

wanbetalingen en eventuele aanspraak op NHG. Het is echter mogelijk om de 

consument tegemoet te komen zonder de risico’s voor banken onwenselijk veel te 

vergroten. 
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Het idee achter deze tegemoetkoming is het financieren van de hele nieuwe hypotheek 

binnen de geldende eisen van de Gedragscode Hypotheciare Financiering. De 

restschuld wordt daarbij met de nieuwe hypotheek verstrekt als één lening met een 

looptijd van 30 jaar. De rente over de restschuld is slechts de eerste 10 jaar aftrekbaar. 

De crux ligt in de wijze waarop de aflossing op de leningdelen wordt toegestaan door 

banken en overheid. Voor het huishouden met een restschuld is het gunstig indien de 

aflossingen van de lening in eerste instantie in fiscaal opzicht volledig ten laste van de 

restschuld mogen worden gebracht. Hierdoor neemt in eerste instantie de restschuld in 

omvang af. Pas nadat de restschuld is afgelost, wordt op de resterende hypotheek 

afgelost. Hierdoor wordt de invloed van het wegvallen van de aftrekbaarheid van de 

rente over de restschuld na 10 jaar tot een minimum beperkt. 

 

Figuur 4.3 illustreert het verloop van de totale aflossing van de hypotheek en de 

restschuld volgens een scenario zoals hierboven beschreven. Hierbij is het eerder 

gebruikte voorbeeld gehanteerd van een huishouden met een bruto jaarinkomen van  

€ 50.000 en een restschuld van € 39.000. Het huishouden sluit volgens de regels van 

de NIBUD-woonquote een totale lening af van € 212.814. Na aftrek van de restschuld 

blijft er € 173.814 ruimte over voor de nieuwe woning. Bij deze berekening gaan we 

ervan uit dat de doorstromer de verhuizing financiert met een nieuwe lening. Naar 

gelang de omvang, het type en de resterende looptijd van de bestaande hypotheek die 

huishoudens eventueel meenemen veranderen de uitkomsten. Er is bovendien geen 

rekening gehouden met het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek aan het einde van 

de looptijd van de hypotheek. 

 

Figuur 4.3: Aflossingen totale hypotheek (links) en netto woonlast (rechts) gedurende 

een looptijd van 30 jaar (weergegeven in 360 maanden) 

 

Bron: eigen berekening 

 

De som aan aflossingen in bovenstaande annuïteitenhypotheek is na 10 jaar (120 

maanden) bijna gelijk aan de totale restschuld van € 39.000. Indien zowel de banken 

als de fiscus toestaan dat de  aflossingen op de hypothecaire lening in eerste instantie 

voor de aflossing van de restschuld mogen worden aangewend, zal het veel 
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huishoudens lukken om de restschuld in de eerste 10 jaar grotendeels af te lossen. De 

stijging van de netto hypotheeklasten als gevolg van het wegvallen van het fiscale 

voordeel over de financiering van de restschuld zorgt daardoor voor een miniscule 

toename van de maandlasten: ongeveer 0,5%. Deze toename is zo klein dat deze 

nauwelijks zichtbaar is in Figuur 4.3. Deze wijze van financiering van de restschuld 

zorgt er echter wel voor dat het huishouden geen € 138.270 voor de nieuwe woning 

beschikbaar heeft, maar € 173.814; een toename van de leencapaciteit van ruim 25% 

ten opzichte van de situatie waarin huishoudens de rente over de restschuld mogen 

aftrekken, maar wel in 10 jaar moeten hebben afgelost.  

 

4.3 Concluderend 
 

Huishoudens met een potentiële restschuld hebben niet veel mogelijkheden om te 

verhuizen. De NIBUD-normen ten aanzien van de maximale hypotheek zijn streng; de 

financiering van de restschuld moet op de krappe woonquote in mindering worden 

gebracht. 

 

Huishoudens met een inkomen rond € 30.000 hebben zelfs zonder een restschuld niet 

veel te kiezen op de woningmarkt. De maximale lening bij een dergelijk inkomen ligt 

rond € 125.000. Een beperkte restschuld verlaagd de kans op een verhuizing al 

behoorlijk. Naarmate het inkomen stijgt neemt ook de mogelijkheid om een restschuld 

te financieren toe. De gewijzigde fiscale behandeling van de rente over de restschuld 

stelt met name huishoudens met hogere inkomens en hogere restschulden weer in 

staat om zich op een verhuizing te oriënteren. Voor lagere inkomensgroepen weegt de 

aflossingsverplichting te zwaar in de berekening mee. 

 

Bij het toestaan van een afbetaling van de restschuld gedurende 30 jaar waarbij het 

fiscaal voordeel na 10 jaar komt te vervallen neemt de leencapaciteit van een 

huishouden met een “hoger midden-inkomen” en een gemiddelde restschuld (€ 50.000 

en € 39.000 respectievelijk) met meer dan 25% toe ten opzichte van een vergelijkbaar 

scenario waarin de restschuld in 10 jaar moet worden afgelost. De berekende 

hypotheken voldoen allemaal aan de regels van de Gedragscode Hypothecaire 

Financiering en de NIBUD-woonquote in het bijzonder. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

 

De situatie op de Nederlandse woningmarkt is verder verslechterd: woningprijzen zijn 

verder gedaald en meer huishoudens zijn onder water komen staan. In het derde 

kwartaal van 2012 stonden ten minste 800.000 huishoudens onder water. Voor deze 

huishoudens geldt dat zij bij een eventuele verkoop van hun woning geconfronteerd 

worden met een restschuld. De gemiddelde omvang van deze restschuld bedraagt 

inmiddels € 39.000. 

 

Er is echter ook positief nieuws te melden over de woningmarkt. Het kabinet Rutte II 

heeft de hervorming van de woningmarkt tot een van haar kerntaken gesteld en 

plannen gemaakt om de woningmarkt beter te laten functioneren. Het fiscaal aftrekbaar 

stellen van de restschuld toont aan dat het kabinet de invloed van de restschuld op de 

woon- en investeringsbeslissingen van individuele huishoudens en het functioneren 

van de woningmarkt als geheel serieus neemt. In dit laatste hoofdstuk willen we echter 

nog twee aanbevelingen doen aan het kabinet. 

 

De eerste aanbeveling heeft betrekking op de wijze waarop restschuld in de berekening 

van de leencapaciteit wordt meegenomen. De Gedragscode Hypothecaire Financiering 

schept hier geen duidelijkheid over. Helder staat in de GHF vermeld dat de maximale 

loan-to-value ratio geen betrekking heeft op de financiering van een eventuele 

restschuld. Over aflossingsvoorwaarden wordt echter niet gesproken. De restschuld 

kan door de bank als persoonlijk krediet worden geoffreerd, maar ook als lening met 

een hypotheek als onderpand en aanmerkelijk gunstiger financieringsvoorwaarden. De 

verschillen die deze “oormerken” hebben op de financiële mogelijkheden van 

huishoudens met een potentiële restschuld zijn enorm. Consumenten en financieel 

adviseurs weten hierdoor niet waar zij aan toe zijn bij een hypotheekaanvraag. Er dient 

meer helderheid te komen over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de 

restschuld meegefinancierd kan worden. 

 

De tweede aanbeveling naar aanleiding van dit onderzoek betreft de aflossingstermijn 

voor de restschuld voor  huishoudens die de wens hebben op hun hypotheek af te 

lossen. In dit rapport hebben we laten zien dat de aflossingstermijn een grote invloed 

heeft op de leencapaciteit van huishoudens. De huidige fiscale behandeling van de 

restschuld stimuleert banken impliciet om bij de bepaling van de leencapaciteit uit te 

gaan van een afbetaling van de restschuld in 10 jaar. Veel huishoudens, met name 

indien zij af willen lossen op hun hypotheek, zouden erbij gebaat zijn als de 

aflossingsverplichting over de restschuld niet 10 jaar zou bedragen, maar 30 jaar. 

Hierbij is niet zozeer van belang dat de fiscale aftrekbaarheid op 30 jaar gesteld wordt, 

maar wel dat de aflossingsverplichting wordt verlengd. Het vaststellen van de 

aflossingstermijn op 30 jaar in de bepaling van de maximale financiering draagt bij aan 

een hogere resterende lening voor de nieuwe woning. De toename van de woonlasten 

als gevolg van het wegvallen van het fiscale voordeel voor de rente over de restschuld 

is nihil. Tot slot is van belang dat de NIBUD-woonquote bij dit voorstel de maatstaf blijft 

voor het vaststellen van de maximale lening en dat de restschuld in fiscaal opzicht wel 

zoveel mogelijk in 10 jaar wordt afgelost. 
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Er kleeft een belangrijk nadeel aan het voorstel om de restschuld als 30-jarige annuïteit 

met de nieuwe hypotheek mee te financieren. Huishoudens die nu onder water staan 

bouwen in de nieuwe woning de eerste jaren weer geen vermogen op. De aflossingen 

worden immers gebruikt om de restschuld te verminderen. Het is echter de vraag in 

hoeverre dit nadeel opweegt tegen het feit dat huishoudens wat meer 

bewegingsvrijheid krijgen op de woningmarkt. Bovendien leidt een financiering van de 

restschuld in een annuïteitenhypotheek ertoe dat meer huishoudens aflossen op hun 

hypotheek. Er wordt op de langere termijn aanmerkelijk meer afgelost dan wanneer 

deze huishoudens tot in lengte van dagen in de huidige woning blijven zitten met 

verschillende vormen van aflossingsvrije – en uitgestelde afbetalingshypotheken. 

 

De overheid heeft een aantal cruciale stappen genomen om de woningmarkt gezonder 

te maken. Het stimuleren van aflossen is daar een belangrijke van, net als het zetje in 

de rug van huishoudens met een potentiële restschuld. Niettemin ligt er nog een aantal 

losse eindjes in de financiering van de woningmarkt dat vastgeknoopt zou kunnen 

worden. Van groot belang is daarbij het zorgen voor heldere afspraken tussen banken 

en overheid over hoe de restschuld gefinancierd kan worden. De wijze waarop de door 

het kabinet ingevoerde wijzigingen uitgewerkt worden in een nieuwe Gedragscode kan 

de woningmarkt een flinke stap vooruithelpen. Of juist niet.  
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