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 KWARTAAL 2016 

 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van 
hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker, de grootste onafhankelijke 
hypotheekadviesketen van Nederland is. De Hypotheker heeft in de afgelopen 30 jaar ruim 1 
miljoen klanten geholpen met hun hypotheek en beschikt hierdoor over een groot aantal feiten en 
cijfers. 
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Steeds meer 55-plussers actief op de woningmarkt  

 
Afgesloten hypotheken naar leeftijd 

Leeftijd Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2016 Verschil 

<35 jaar 100   92 -8% 

35-45 jaar 100   94 -6% 

45-55 jaar 100   99 -1% 

+55 100 114               +14% 

 
In de eerste drie kwartalen van 2016 steeg het aantal 55-plussers dat een hypotheek heeft afgesloten met 
14% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Zo hebben ouderen meer overwaarde op hun woning in 
vergelijking met andere leeftijdscategorieën. Daarnaast is hun hypotheek vaak deels afgelost, waardoor zij 
gemakkelijker kunnen overstappen naar een volgende woning.  
 
Eén op de vijf 55-plussers is starter  
Hoewel het aantal doorstromers onder 55-plussers groeit, is het opvallend dat ruim 20% voor het eerst een 
woning koopt. Dit heeft vooral te maken met stijgende huren; vanwege de lage rente is het vaak gunstiger 
om een woning te kopen. Ook het woningaanbod speelt een rol: met een koopwoning hebben ouderen veel 
meer keuzevrijheid en zijn ze niet afhankelijk van het huuraanbod.   
 

 
 
 
Bovendien trekken welgestelde 55-plussers vaker naar de stad. De kinderen gaan het huis uit, waardoor de 
woning niet meer bij de gezinssituatie past. Vaak heeft deze groep hierdoor meer vrije tijd en is de stad dan 
veel aantrekkelijker. In de eerste drie kwartalen van dit jaar is met name in Amsterdam en Rotterdam een 
stijging zichtbaar, respectievelijk met 37% en 19%. Maar ook in kleinere steden, zoals Den Bosch en 
Tilburg, is een stijging waarneembaar. Met name Den Bosch stijgt spectaculair met 125%. 
 

 Afgesloten hypotheken 55-plusser naar steden 

Kwartaal Amsterdam Rotterdam Den Bosch Tilburg 

Q1-Q3 2015 100 100 100 100 

Q1-Q5 2016 137 119  225  104 

Verschil +37% +19% +125% +4% 
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Opnieuw stijging langere rentevaste periode  
 

Afgesloten rentevaste periode bij aankoop van woning 

Kwartaal 3e kwartaal 2015 3e kwartaal 2016 Verschil 

Variabel      1,8%      2,2%   +0,4% 

1 t/m 5 jaar      1,8%      3,0%   +1,2% 

 6 t/m 10 jaar   30,6%    24,0%    -6,6% 

11 t/m 20 jaar   59,6%    61,4%   +1,8% 

21 t/m 30 jaar     6,2%      9,3%   +3,1% 

 
Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek kiezen steeds meer huizenkopers voor zekerheid door de rente 
langer vast te zetten. Dit zorgt voor stabiele maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek. Vooral 
de rentevaste periode van 21 t/m 30 jaar wordt steeds populairder. Hier is sprake van een groei van 3,1%. 
Ook de rentevaste periode van 11 t/m 20 jaar groeit dit kwartaal met 1,8% ten opzichte van vorig jaar. De 
periode 6 t/m 10 jaar wordt steeds minder vaak gekozen en daalt met 6,6%. Een meerderheid van de 
huizenkopers kiest voor een langere rentevaste periode om over een langere termijn te kunnen profiteren 
van de huidige lage rente. En door de kleine verschillen tussen de diverse rentevaste periodes kiezen 
huizenkopers voor een langere periode.  
 
 
Steeds meer doorstromers op de woningmarkt  

 
Verhouding starters en doorstromers  

Kwartaal Starters Doorstromers 

3e kwartaal 2015 63%   37% 

3e kwartaal 2016 53%   47% 

Verschil -10% +10% 

 
De groep doorstromers blijft stijgen. Ook in het derde kwartaal van 2016 gingen meer huizenbezitters over 
tot het kopen van een volgende woning. Op dit moment is 47% doorstromer: een stijging van 10% ten 
opzichte van het derde kwartaal van 2015. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich voortzet.  
 
Onder doorstromers is sprake van een trend waarbij eerst een nieuwe woning wordt gekocht, terwijl het 
eigen huis nog niet verkocht is. Dit gebeurt met name in de grote steden waar de druk op de woningmarkt 
groot is.   

 
 
Gemiddeld hypotheekbedrag blijft stijgen 

 
Ontwikkeling gemiddeld hypotheekbedrag 

Kwartaal Starters Doorstromers 

3e kwartaal 2015 100,0   100,0 

3e kwartaal 2016 101,2   103,8 

Verschil +1,2%   +3,8% 

 
De stijging van het gemiddelde hypotheekbedrag zet zich voort. Voor starters stegen de 
hypotheekbedragen met 1,2% ten opzichte van het derde kwartaal van 2015 en voor doorstromers met 
3,8%. Dit is een kleine stijging ten opzichte van het vorige kwartaal. Door de stijgende huizenprijzen moeten 
huizenkopers meer betalen voor dezelfde woning dan een jaar geleden.  
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Minder hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie  
 

 
 
 
 
 
 

 
Net als in het voorgaande kwartaal worden steeds minder hypotheken met een Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG) gesloten. Als gevolg van de stijgende huizenprijzen vallen steeds minder woningen onder 
de bovengrens van 245.000 euro voor een hypotheek met NHG. In het derde kwartaal van 2016 is sprake 
van een daling van 11% in vergelijking met één jaar geleden. De grens om in aanmerking te komen voor de 
NHG wordt vanaf januari 2017 gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. De huizenprijs ligt hoger dan de 
huidige bovengrens van 245.000 euro. Hierdoor kunnen meer huizenkopers volgend jaar profiteren van een 
hypotheek met NHG. 
 
 
Stijging aantal hypotheken voor aankoop woning  
 

Ontwikkeling aantal hypotheken op basis van hypotheeksoort 

Kwartaal Aankoop woning Tweede hypotheek Oversluiters 

3e kwartaal 2015 80% 2% 19% 

3e kwartaal 2016 85%  2% 13% 

Verschil +5%  0%  -6% 

 
Het aantal hypotheken voor de aankoop van een woning stijgt naar 85%: dit is 5% meer in vergelijking met 
één jaar geleden. De tweede hypotheken blijven op 2% staan. Bij oversluiters is na lange tijd weer sprake 
van een daling; ten opzichte van vorig jaar is het aandeel oversluiters met 6% afgenomen.   
 
 
Verschillen tussen provincies 
 
Ook dit kwartaal zijn er weer grote verschillen zichtbaar tussen de provincies. De grootste groei in het 
afsluiten van hypotheken is zichtbaar in de provincie Groningen en Drenthe. In Flevoland en Utrecht is 
sprake van de sterkste daling in het aantal gesloten hypotheken in vergelijking met dezelfde periode vorig 
jaar.  

Hypotheken met NHG 
Kwartaal Totaal 

3e kwartaal 2015  66,0% 

3e kwartaal 2016  55,0% 

Verschil -11,0% 


