
Voormensendie voor het
eerst eenhuis kopen, lijkt
verdubbeling van rente in
de toekomst geen groot
risico in zich te dragen

Weinig huizenbezitters in
problemenbij hogere rente

H Y PO T H EEK L AST EN

mensenbeheersbaar zal blijken te
zijn.
Adviseurs engeldverstrekkers

zijnbijwet verplicht grondig vast te
stellenofhet bedragdat de consu-
ment voorde aanschaf vandewo-
ningwil lenen, verantwoord is.De
wet verplicht hierbij om, indiende
consument een rentevaste periode
kiest vannegen jaar of korter, bij het
onderzoekuit te gaan vandewerke-
lijke rentemet eenminimumvan
5% (de toetsrentewordt elk kwartaal
vastgesteld).Dusookal is dewerke-
lijke rente lager, dannogmoetbij de
beoordelingof de consumentde le-
ningkandragen,wordenuitgegaan
vaneenfictieve rente van5%. Indien
de zorgen vandeheerKnot ondanks
deberekeningdiewehierboven
hebbengegevenblijvenbestaan,
is demeest voordehand liggende
maatregel omde toetsrenteniet
langer te koppelenaaneen rente-
vaste periode van10 jaar,maardeze
in alle gevallen verplicht te stellen,
waarbij deduur vande rentevaste
periodekorter is dandeduur vande
lening.
Een tweede, politiek rigoureuzere,

maatregel is om in tijdenwaarbij de
hypotheekrente extreem laag is, bij
starters alleenof grotendeels een
lineairehypotheek toe te staan. Bij
dezehypotheek vindt immers vanaf
de eerstemaand vande lening een
relevante aflossing vande lening
plaats. Blijkt ophet eind vande
rentevaste periodede rente geste-
gen te zijn, dan is er zekerheiddat
het leenbedrag (fors) lager is ende
consumentde gestegen rentewaar-
schijnlijkmakkelijk kanopvangen.
Er zijn situatieswaarindewaar-

schuwing vanDNBmeerdan terecht
is. Bijvoorbeeld als consumenten
noghet recht hebbenopeen (deel)
aflossingsvrije hypotheek,waarop

tijdensde looptijd
vande leningniets
hoeft tewordenaf-
gelost.Of als door
calamiteiten als
echtscheidingof
overlijden vaneen
partner tussentijds
eennieuwehypo-

theekmoetwordenafgesloten.
Maar voor consumentendienu

voorhet eerst eenhuis kopenende
rente voor een langereperiode vast-
zetten, lijkt een eventuele verdubbe-
ling vande rente inde toekomst in
demeeste situaties geengroot risico
in zich tedragen.Wordt dit risico
doorde samenlevingdesondanks
tochals te groot ervaren, dan zijn er
meerdere relatief eenvoudigemaat-
regelendenkbaar die dit risico sterk
kunnenbeperken.Belangrijk, zeker
in eenmarkt van stijgende rente, is
dat de consumentperiodiekde tijd
neemtom, al danniet samenmet
eenadviseur, na te gaanwatdeze
stijgende rente in verschillende
situaties voorhempersoonlijk kan
betekenen. Juist een tijdig inzicht in
deze gevolgen zalmeestal demoge-
lijkheidbiedenomook tijdigmaat-
regelen tenemenomeeneventuele
lastenstijgingop te vangen.

MarkSanders is plaatsvervangend
voorzitterNederlandseVereniging
vanHypothecair PlannersNVHP.

MarkSanders

PresidentKlaasKnot vande
NederlandscheBankheeft
op14april tijdens eenhoor-
zitting indeTweedeKamer

overhet ECB-beleidhuizenkopers
gewaarschuwdvoorhet risico van
stijgende rentes inde toekomst.
Huizenkopers kunnennuprofite-
ren vande lage rente,maarmoeten
zich afvragenof zedehypotheek
nogkunnenbetalen als de rente in
de toekomstmogelijk tweekeer zo
hoog staat, aldusdebankpresident.
Waarschuwingen vanDNB

moeten serieuswordengenomen.
Echter, dezewaarschuwing verdient
enigenuance.Het risicowaaropde
heerKnotwijst, is beperkt.
Consumentendienu voorhet

eerst eenwoningkopen, hebben
nog slechts dekeuzeuit eenannuï-
taire en een lineairehypotheek.De
meeste consumentenkiezener op
ditmoment voor omde rente voor
een langeperiode, bijvoorbeeld 20
jaar, vast te zetten. IndienweKnot
volgen, namelijk dat de rente kan
verdubbelen, danwerkt dat bij de
tweehypotheekvormenals volgt uit.
Hierbij gaanwij uit van eenhypo-
theekbedrag van€240.000 tegeneen
huidige rente van3%.Over 20 jaar
eindigt de rentevastperiode enblijkt
de rente opdatmoment 6% te zijn.
Deklant die kiest voor een lineai-

re hypotheek voldoetmaandelijks
eengelijk bedrag aanaflossing en
dalendbedrag aan rente.Na20
jaar is dan tweederde vande lening
afgelost. Bij het vaststellen vande
nieuwe (6%) rentemoet dannog
maar over 1/3 vanhet oorspronke-
lijke leenbedragdeze (hogere) rente
betaaldworden.Dit betekent dat
denettohypotheeklasten in jaar 20
€853permaand zijn en in jaar 21
€955.De verdubbeling vande rente
waarvoorKnotwaarschuwt, schept
hier dus geenbijzonder risicovolle
situatie voordeklant.
Bij de anderehypotheekvorm,

de annuïteitenhypotheek, vindt
aflossing vande leningpas inde
laatste periode vandegeldlening in
relevantemateplaats.Wordtweer
uitgegaan vaneengeldlening van
€240.000, een rente van3%diena
20 jaar stijgt naar 6%, danblijkt ook
hier dat de gevolgen voordewonin-
geigenaar beheersbaar zijn
Alsweweer kijkennaar eenwo-

ningeigenaar diemarginaal 40,4%
inkomstenbelastingbetaalt en een
eigenwoningforfait van0,75%vande
WOZ-waardeheeft, danblijkt deze
woningbezitter in jaar 20€1011
brutopermaandaanannuïtaire
hypotheeklasten tehebbenbetaald
en in jaar 21 €1163. Een stijgingdus
vandebrutowoonlasten van€151.
Watuiteindelijk leidt tot eennetto
lastenstijging van€57permaand.
Inderdaadeen stijging,maar eendie
de consument lang van tevoren ziet
aankomenendie voordemeeste

Nieuwkomers op de huizenmarkt kunnen alleen nog kiezen uit een
annuïtaire en een lineaire hypotheek. FOTO: PETERHILZ/HOLLANDSEHOOGTE
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