
Senioren en de eigen woning 

WELKOM! 

Harrie-Jan van Nunen MFP 



Programma 

1. Aflossingsvrij; Een tikkende tijdbom? 

2. Rekenen met verminderd inkomen 

3. Nieuwe (NHG-)norm voor senioren in de 

praktijk 

4. Verzilveren van overwaarde 
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Senioren en de eigen woning 

AFLOSSINGSVRIJ; EEN 

TIKKENDE TIJDBOM? 



Waar gaat het over? (1) 
4 



Waar gaat het over? (2) 

 Aflossingsvrij hypotheek nog steeds populair 
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Bron: HDN live aug. 2018 



Waar gaat het over? (3) 

 Uitstaande hypotheekschuld: 670 miljard 

 Waarvan aflossingsvrij: 340 miljard (± 50%) 

 Mediaan aflossingsvrijdeel: ± 100.000 
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Opbouw hypotheekschuld naar aflossingsvorm 



Waar gaat het over? (4) 

 Restschuld op einddatum 
 500.000 huishoudens:  Restschuld > 150.000 euro* 

 150.000 huishoudens  

beleggingshypotheek:  Restschuld > 310.000 euro* 
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Onderzoek: ANBO, januari 2018 
* Bron: DNB (schatting) 



Waar gaat het over? (5) 
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 Einde hypotheeklooptijd 
 Tussen 2035 en 2038 lopen 700.000 hypotheken af 

 

 

 



Waar gaat het over? (6) 

 De consumenten lijkt zich geen zorgen te 

maken! 
 40% heeft geen idee hoe te financieren 

 75% heeft zijn idee (nog) niet besproken met adviseur! 
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Onderzoek: ANBO, januari 2018 



Waar gaat het over? (7) 

 60% heeft dus wel een idee…. 
 Aflossen uit eigen middelen:  25% 

 Doorrollen hypotheek:   40% 

 Verhuizen (nieuwe hypotheek):    8% 

 Verhuizen (geen nieuwe hypotheek):   9% 

 Verhuizen naar huurwoning:  30% 
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Onderzoek: ANBO, januari 2018 



Senioren en de eigen woning 

RISICO’S VAN EEN 
AFLOSSINGSVRIJE 
HYPOTHEEK 



Risico’s aflossingsvrije lening 

1. Betaalbaarheidsrisico 
 Inkomensontwikkeling  

 Hypotheekrenteaftrek 

 Rentegevoeligheid 
 

2. Vermogensrisico 
 Woning levert onvoldoende op om hypotheek 

af te lossen 

 

3. Opeisrisico 
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1. Betaalbaarheidsrisico (1) 

 Inkomensontwikkeling 
1. Inkomensterugval op pensioendatum 

2. AOW- en pensioengaten 

3. Overlijden van een van de partners (na 

pensioendatum) 

 

 “Veel geld in de stenen” 
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1. Betaalbaarheidsrisico (2) 

 Hypotheekrente aftrek 
 Versnelde afbouw top-tarief 

 2031: Einde 30-jaarsperiode 

 Afschaffen wet Hillen  

 Netto hypotheek wordt duurder dan bruto hypotheek! 
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1. Betaalbaarheidsrisico (3) 

 Renterisico: Rentegevoeligheid 
 Gevolgen maandlasten bij stijging van 2 naar 3 resp. 

4% 

 Hoofdsom 200.000 
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  Aflossingsvrij Annuïteit Lineair* 

Maand 1 (2,0%) 333,33 739,24 888,89 > 778,70 

Scenario 1 

Maand 121 

(3,0%) 

500,00 (+50%) 810,42 (+10%) 888,89  

(0%/ +14%) 

Scenario 2 

Maand 121 

(4,0%) 

666,67 (+100%) 885,51 (+20%) 1.000  

(12%/ +28%) 

* Verhoging t.o.v. aanvangslast en t.o.v. de laatste maand 



2. Vermogensrisico 

 Wat levert de woning op bij verkoop? 
 Ontwikkeling huizenprijzen 

 Instorten markt? 

 (Betaalbare) huurwoningen beschikbaar? 
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3. Opeisrisico (1) 

 Wat heeft u geantwoord op de vraag wat er 

gebeurt na afloop van de economische 

looptijd? 

 

A. Maakt u zich geen zorgen, de hypotheek wordt 

verlengd 

B. U moet de hypotheek in een keer aflossen 

C. Aflossingsvrij is geen probleem, als het bedrag maar 

niet te hoog is (overwaarde) 

D. Een aflossingsvrije hypotheek hoef je niet af te 

lossen  
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3. Opeisrisico (2) 

 Bank hypotheek 
 Looptijd staat vermeld in hypotheekakte 

 Klantspecifiek! 

 Binnen 1 aanbieder, soms verschillende voorwaarden. 

 

 Vaste hypotheek 
 Niet verlengbaar!  

 

 Geen einddatum? 
 Alleen opeisrisico ontbreekt! 

 Kan en mag aanbieder aanvullende eisen stellen? 
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Senioren en de eigen woning 

RISICO-

INVENTARISATIE EN 

OPLOSSINGEN 



Risico-inventarisatie 
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Is sprake van (verkapt) aflossingsvrije hypotheek? 

Is (mogelijk) sprake van betalingsrisico op termijn? 

Inkomensdalin

g? 

Overlijden Verlies 

HRA 

Rentestijgin

g 

Pensioenknip 

Is sprake van opeisrisico? 

Vaste of 

bankhypotheek? 

Einddatum? Eerder 

verhuizen 

Eigen 

vermogen? 

Wat is het beleid van de bank? 

Zijn de kaders waarbinnen doorrollen wordt toegestaan bekend? 

Beste oplossing(en) 

Doorrollen Aflosse

n 

Sparen Verkope

n 

Oversluiten  Verlenge

n 



1. Doorrollen 

 Normen aanbieders vaag! 

 

 

 

 

 

 Verwachting is coulante houding, maar……. 
 

 

21 



2. Verlengen hypotheeklooptijd 

 Verschuiven van het probleem in de tijd 

 Evt. te combineren met nieuw rente of 

rentemiddeling 

 Beleid bij aanbieders wisselend en 

onvoorspelbaar 
 Vaak mogelijk indien aantoonbaar (lang) lagere lasten! 
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3. Oversluiten 

 Nieuwe hypotheek afsluiten (nieuwe 

inschrijving) 
 Verschuiven probleem in de tijd 

 Inkomenstoets 

 Onderpandtoets 

 Maximaal aflossingsvrij deel 

 Bijkomende kosten (boete, notaris- en advieskosten) 

 

 Explain mogelijk (niet met NHG!) 

 Toetsen op basis van verminderd inkomen! 
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4. (Extra) gaan aflossen 

 Omzetten bestaande hypotheek 
 Annuïteit of lineair 

 Spelregels i.g.v. gekoppelde poliswaarde 

 Vrijwillig, periodiek aflossen 

 Tot welk bedrag moet worden afgelost? 

 

 Evt. combineren met openbreken 

rentecontract of rentemiddeling 
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Tip:  

Rentemiddeling 

inzetten voor  

aflossingscapaciteit 



5. Sparen/Vermogen opbouwen 

 Optimaal gebruik blijven maken van 

renteaftrek 

 Liquide houden van vermogen 

 Beleggen noodzakelijk! 

 Kans op hoger rendement 

 Risico niet behalen van het minimaal 

doelkapitaal 

 Beleggingshorizon bepalend voor risico 

 

 Hoe veel moet gespaard worden? 
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6. Verkoop van de woning 

 

 

 Kleinere woning kopen 
 Naar wat voor soort woning? 

 Is deze te vinden 

 Hypotheek nodig? 

 Inkomenstoets 

 Onderpandtoets 

 Maximaal 50% marktwaarde aflossingsvrij 

 

 Explain 
 Alleen mogelijk op LTI (Art. 4.1 Trhk) 

 Nieuw: Verruimde norm NHG! 
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Senioren en de eigen woning 

REKENEN MET 

VERMINDERD 

INKOMEN 



Rekenen met verminderd 

inkomen 
28 

 Binnen 10 jaar AOW-gerechtigd? 
 Rekening houdend met het verminderde inkomen 

 Toetsing op basis van financieringslast! 

 

 



Rekenen met verminderd 

inkomen 
29 

 Voorbeeld: Verminderd inkomen 
 Alleenstaande man gaat over exact 8 jaar met 

pensioen 

 Huidig inkomen uit loondienst: 37.000 

 Pensioeninkomen: 29.000 

 Toetsrente: 1,9% (10 jaar vast) 

 

 Maximale hypotheek op huidig inkomen:  160.661 

 Maximale hypotheek op pensioen inkomen: 
 152.434 

 

 Gewenste hypotheek:   160.000 (annuïteit) 

 Restschuld op pensioendatum: 130.251 

 Akkoord? 

 



Rekenen met verminderd 

inkomen 
30 

 Voorbeeld: Verminderd inkomen 
 Gewenste hypotheek:    160.000 

(annuïteit) 

 Financieringslast gedurende looptijd:      583,42  

 Max. financieringslast pensioendatum:   531,66  

 Overschrijding vanaf pensioendatum:      51,76 per 

maand 



Rekenen met verminderd 

inkomen 
31 

 Stappenplan: Verminderd inkomen 

1. Max. financieringslast op pensioeninkomen 

2. Max. lening op pensioeninkomen 

3. Max. financieringslast op huidig inkomen 

4. Verschil tussen uitkomst (3) en (1) 

5. Resterende looptijd tot pensioendatum 

6. Max. lening o.b.v. uitkomsten (4) en (5) 

7. Tel de uitkomsten (1 en 6) bij elkaar op 

 
 Leningdeel 1: 152.434,- (looptijd 30 jaar) 

 Leningdeel 2:      4.820,- (looptijd 8 jaar) 

531,66 

152.434 

585,83 

54,17 

96 

maanden 
4.820 

157.254 



Nieuwe NHG-norm 
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Senioren en de eigen woning 

NIEUWE (NHG-) 

OUDERENNORM 
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Nieuwe (NHG-) ouderennorm 

Aankoop woning na pensionering 

 

 Aflossingsvrij deel toetsen op basis van werkelijke 
lasten! 

 

Voorwaarden (norm 8.1): 

 Aanvrager AOW-leeftijd (bindend aanbod) 

 Reeds een eigen woning & Aankoop nieuwe woning 

 Nieuwe maandlast gelijk of lager dan huidige maandlast 

 RVP minimaal 20 jaar vast 

 RVP minimaal 10 jaar vast indien: 

 Leeftijd jongste partner op einddatum minimaal 85 jaar of 

 Lening aan einde RVP minder dan 50% marktwaarde bedraagt 

 Maximaal 50% MW aflossingsvrij 
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Nieuwe (NHG-) ouderennorm 

Voorbeeld (standaard norm) 
 Pensioeninkomen:      25.000,- 

 Aankoop woning:  150.000,- 

 Rente 20 jaar vast:         2,6% 

 
 Maximale hypotheek LTI (standaard): 130.098,- 
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Nieuwe (NHG-) ouderennorm 

Voorbeeld (nieuwe norm) 
 Financieringslastpercentage:                 25% 

 Maximale financieringslast:        520,83 

 

 Aflossingsvrij (max. 50%):  75.000  162,50  

 

 Resterende financieringslast:  358,33 

Annuïteit (maximaal):   89.506 

 

 Maximale hypotheek LTI (nieuw): 164.506,- 
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Nieuwe (NHG-) ouderennorm 

Voorbeeld 2 (nieuwe norm) 
 Stel MW nieuwe woning:  500.000 

 Financieringslastpercentage:                 25% 

 Maximale financieringslast:        520,83 

 

 Maximale hypotheek LTI (nieuw): 240.384,- 

 

 

 = 9,6x jaarinkomen!  
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 Aankoop woning bij naderend pensioen (< 10 jaar AOW) 

 

 Aflossingsvrij deel vanaf pensioendatum toetsen 
op basis van werkelijke lasten! 

 

Voorwaarden (norm 8.2): 

 Leeftijd (jongste) aanvrager  AOW-leeftijd binnen 10 jaar 

 Reeds een eigen woning & Aankoop nieuwe woning 

 Nieuwe woonlasten lager of gelijk aan huidige woonlasten 

 Inkomenstoets: 

 Tot pensioendatum: O.b.v. ‘standaard normen’ 

 Vanaf pensioendatum:  O.b.v. ‘werkelijke lasten’ 

 Toetsinkomen: 

 AOW:  Volledig meenemen 

 Pensioen:  Alleen reeds opgebouwd pensioen 

 Lijfrente:  Geen rekening houden met toekomstige inleg 

 RVP minimaal 20 jaar vast 

 Maximaal 50% MW aflossingsvrij 

Nieuwe (NHG-) ouderennorm 
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Nieuwe (NHG-) ouderennorm 

Voorbeeld (standaard norm) 
 Huidige inkomen:    37.000,- (alleenstaand) 

 Pensioeninkomen (verwacht):     29.000,- 

 Pensioeninkomen (opgebouwd):   27.500,- 

 Koopsom woning:  200.000,- 

 Rente 10 jaar vast:         1,9% 

 
 Maximale hypotheek (standaard): 155.104,- (10 jaar vast) 

 

 Leningdeel 1: 152.434,- (looptijd 30 jaar) 

 Leningdeel 2:      2.670,- (looptijd 8 jaar) 
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Nieuwe (NHG-) ouderennorm 

Voorbeeld (nieuwe norm) 
 Huidige inkomen:       37.000,- 

 Pensioeninkomen (opgebouwd):   27.500,- 

 Koopsom woning:  200.000,- (= MW) 

 Rente 20 jaar vast:         2,4% 

 
 Max. financieringslast tot AOW:  20%  616,66 

 Max. financieringslast na AOW:   24%  550,00 
 Aflossingsvrij (100.000):  200,00 

 Annuïteit (89.756): 350,00 

 

 Maximale hypotheek (tot AOW):  158.141,- 

 Maximale hypotheek (vanaf AOW): 189.756,- 
 

 

550,00 
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Nieuwe (NHG-) ouderennorm 

Voorbeeld (nieuwe norm) 
 Extra leencapaciteit:       5.707,- 

 Volledige hypotheek o.b.v. 30 jarige looptijd 

 Volledige hypotheek o.b.v. 20 jaar rentevast 

 

 Let op! Nieuwe bruto last moet gelijk of lager huidige bruto 

last! 
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Nieuwe (NHG-) ouderennorm 

Verschillen Standaardnorm & Seniorennorm 

  Standaardnorm Seniorennorm 
Type financiering: Geen aanvullende 

normering 

Alleen aankoop nieuwe woning 

Huidige 

woonsituatie: 

Geen aanvullende 

normering 

Moet in bezit zijn eigen woning 

Nieuwe woonlast: Geen aanvullende 

normering 

Moet gelijk of lager dan huidige 

woonlast 
Rentevaste periode: Alle rentevaste perioden 

mogelijk 

Minimaal 20 jaar vast of  

Minimaal 10 jaar vast, indien 

leeftijd jongste aanvrager > 85 of 

lening < 50% MW na afloop 

rentevaste periode  
Toetsing maximale 

hypotheekberekeni

ng: 

Hele lening volledig 

annuïtair  

Tot pensioendatum hele lening 

volledig annuïtair, vanaf 

pensioendatum aflossingsvrijdeel 

toetsen o.b.v. werkelijke lasten 
Toetsinkomen op 

pensioendatum: 

Woonquote o.b.v. te 

bereiken inkomen op 

pensioendatum inclusief 

AOW 

Woonquote o.b.v. reeds 

opgebouwd pensioeninkomen 

inclusief volledig AOW 



Nieuwe (NHG-) ouderennorm 
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 Knelpunten: 
 Inkomens hiaten (AOW-hiaat, Verschillende 

ingangsdata) 

 Partnerpensioen (vermeerderd inkomen) 

 

 Beschikbare premie? 
 Uitgaan van het bedrag zoals vermeld op 

mijnpensioenoverzicht 



Senioren en de eigen woning 

VERZILVEREN 

OVERWAARDE 



 

Overwaarde verzilveren (1) 

 

 

 Verzilverhypotheek 
 Beperkt aantal aanbieders 

 Variabele, (hoge) rente 

 Zeer beperkte, leenmogelijkheid; afhankelijk leeftijd 

 Huidige hypotheek moet worden afgelost 

 Toetsing lening aan ontwikkeling marktwaarde 
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Overwaarde verzilveren (2) 

 

 

 SVn Verzilverlening  
 Kan als tweede hypotheek worden afgesloten 

 Maximaal 80% marktwaarde 

 Lage rente (40 jaar vast, daarna geen rente meer) 

 Beperkt aantal gemeentes mogelijk 

 Aanvullende eisen kunnen gesteld worden 

 Meer info: www.svn.nl  
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http://www.svn.nl/


 

Overwaarde verzilveren (3) 

 

 

 Sale & Leaseback 
 Verkoopwoning aan professional 

 Opbrengst lager dan marktwaarde 

 Hoge huurprijs, gekoppeld aan verkoopprijs 

 Na gemiddeld 8 tot 12 jaar moet worden verhuisd 
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Overwaarde verzilveren (4) 

 

 

 Sale & Leaseback met je kinderen 
 Verkoop woning aan kind 

 Kinderen sluiten verhuurhypotheek 

 Verkoopprijs onderling te bepalen  

(evt. schenken met warme hand)  

 Huurprijs zelf te bepalen  

(evt. koppelen aan lasten verhuurhypotheek) 

 Looptijd bestendige oplossing, met behoud van 

ouderlijke woning! 
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Welkom bij De Financiële 

Makelaar! 

 De Financiële Makelaar heeft alle smaken! 

 

 

 

 

 Bent u adviseur? 
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Senioren en de eigen woning 

DANK VOOR UW 

AANDACHT! 

Harrie-Jan van Nunen MFP 


