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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. De Hypotheker heeft in de afgelopen 30 jaar ruim één 
miljoen klanten geholpen met hun hypotheek en beschikt hierdoor over een groot aantal feiten en 
cijfers. 
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Doorstromers verdringen starters op woningmarkt 

 

Ontwikkeling aantal gesloten hypotheken starters en 
doorstromers   

Kwartaal Starters  Doorstromers 

4e kwartaal 2015 100 100 

4e kwartaal 2016 83   126 

Verschil -17%  +26% 

 
Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal starters dat een hypotheek heeft afgesloten met 17 procent 
gedaald. Het aantal doorstromers dat een hypotheek heeft gesloten, laat juist een flinke stijging zien van 26 
procent.  
 
 
Ontwikkeling alleenstaande en samenwonende 
doorstromers 

Kwartaal Doorstromers 
alleen 

Doorstromers 
samen 

4e kwartaal 2015 100 100 

4e kwartaal 2016 119   129 

Verschil +19%  +29% 

 
De huizenmarkt wordt steeds minder toegankelijk voor starters, terwijl de doorstromer juist lijkt te profiteren 
van de gunstige woningmarkt. Deze ontwikkeling is zowel zichtbaar bij de alleenstaande als bij de 
samenwonende doorstromer. Door de lage rente is het voor deze groep heel aantrekkelijk om door te 
stromen naar een volgende woning. Daarnaast staan steeds minder huizen onder water vanwege de sterke 
prijsstijgingen, waardoor steeds meer huizenbezitters een volgende woning kunnen kopen. Verder kunnen 
woningbezitters door de sterk stijgende prijzen gemakkelijker hun eigen woning verkopen en de eventuele 
overwaarde inzetten bij de aankoop van een volgende woning. Dit geeft hen een voorsprong op starters. Er 
is zelfs sprake van een trend waarbij steeds meer doorstromers een nieuwe woning kopen terwijl hun 
huidige woning nog niet is verkocht.  
 
 
Ontwikkeling alleenstaande en samenwonende starters
  

Kwartaal Starters alleen Starters samen 

4e kwartaal 2015 100 100 

4e kwartaal 2016 86   80 

Verschil -14%  -20% 

 
Uit de cijfers blijkt dat het voor starters steeds lastiger wordt om een betaalbare woning te vinden vanwege 
de fors stijgende huizenprijzen, met name in de steden. Wijzigingen in wet- en regelgeving zijn ook niet in 
het voordeel van de starter. Zo mag er vanaf dit jaar nog maar 101 procent van de marktwaarde van de 
woning geleend worden, één procent minder dan vorig jaar. Hierdoor is meer eigen geld nodig om de 
bijkomende kosten voor de aanschaf van een woning te kunnen betalen, zoals de makelaars- en 
notariskosten.  Steeds meer starters kunnen alleen een hypotheek sluiten door middel van een schenking 
van ouders of met een starterslening, indien mogelijk in de gemeente waar de woning wordt gekocht.   
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Verhouding starters – doorstromers bijna gelijk  

 

Verhouding starters en doorstromers  

Kwartaal Starters Doorstromers 

4e kwartaal 2015 62%   38% 

4e kwartaal 2016 51%   49% 

Verschil -11% +11% 

 

Het aandeel doorstromers stijgt voor het vierde achtereenvolgende kwartaal. In vergelijking met een jaar 
geleden is sprake van een stijging van 11 procent. Deze groei wordt veroorzaakt door de gunstige 
woningmarkt en de lage hypotheekrente. Op dit moment is het aandeel doorstromers (49 procent) bijna net 
zo groot als het aandeel starters (51 procent). De verwachting is dat doorstromers op korte termijn het 
grootste aandeel hebben bij het afsluiten van een hypotheek.  
 
Verhouding gesloten hypotheken bij starters en doorstromers in grote steden  

 

Aantal hypotheken doorstromers voor aankoop woning naar gemeente 

Gemeente 4e kwartaal 2015  4
e
 kwartaal 2016 Verschil 

Amsterdam 100 134 +34% 

Rotterdam 100 142 +42% 

Den Haag 100 121 +21% 

Utrecht 100 111 +11% 

 
In de grote steden is sprake van een sterke groei van het aantal gesloten hypotheken bij doorstromers. 
Amsterdam en Rotterdam laten de grootste stijging in aantal hypotheken zien met een toename van 
respectievelijk 34 en 42 procent in vergelijking met een jaar geleden. Maar ook in Den Haag en Utrecht is bij 
de groep doorstromers een toename van het aantal gesloten hypotheken zichtbaar. 
  
Aantal hypotheken starters voor aankoop woning naar gemeente 

Gemeente 4e kwartaal 2015  4
e
 kwartaal 2016 Verschil 

Amsterdam 100 67 -33% 

Rotterdam 100  83 -17% 

Den Haag 100  92  -8% 

Utrecht 100  73 -27% 

 
Als gevolg van de overspannen woningmarkt is sprake van een sterke daling van het aantal gesloten 
hypotheken bij starters in de grote steden ten opzichte van 2015. Vooral starters zijn de dupe van de forse 
prijsstijgingen, met name in Amsterdam en Utrecht waar veel single starters wonen.  
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Gemiddeld hypotheekbedrag blijft stijgen 

 

Ontwikkeling gemiddeld hypotheekbedrag 

Kwartaal Starters Doorstromers 

4e kwartaal 2015 100,0   100,0 

4e kwartaal 2016 102,0   105,0 

Verschil   +2%     +5% 

 
De stijging van het gemiddelde hypotheekbedrag zet opnieuw door. Voor starters is dit bedrag in het laatste 
kwartaal van 2016 met 2 procent gestegen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2015, voor 
doorstromers is dit bedrag gestegen met 5 procent. Door de stijgende huizenprijzen betalen vooral   
doorstromers meer voor dezelfde woning dan een jaar geleden.  

 
Aantal gesloten hypotheken jongvolwassenen stijgt 
 

Hypotheek naar leeftijdsgroep 

Leeftijd 4e kwartaal 2015 4e kwartaal 2016 Verschil 

Tot 25 jaar 2,3% 5,0% +2,7% 

25-35 jaar 44,5% 42,2% -2,3% 

35-45 jaar 27,1% 25,8% -1,3% 

45-55 jaar 15,4% 15,1% -0,3% 

+55 10,7% 12,0% +1,3% 

 
De leeftijdsgroep 25-35 jaar is net als een jaar geleden de grootste groep huizenkopers. Maar deze groep is 
gedaald met 2,3 procent in vergelijking met een jaar geleden. De leeftijdsgroep 35-45 jaar is eveneens 
gedaald, met 1,3 procent. Dit is opvallend, omdat de groep doorstromers - die hoog vertegenwoordigd is in 
deze leeftijdscategorie - juist stijgt. De groep huizenkopers in de leeftijdscategorie 45-55 jaar is vrijwel gelijk 
gebleven. Er is sprake van een lichte groei van 55-plussers met 1,3 procent. Het aandeel jongeren tot 25 
jaar is weliswaar met 2,7 procent opnieuw sterk gestegen, maar blijft wel de kleinste groep op de 
woningmarkt. Deze doelgroep krijgt vaak hulp bij de aankoop van een woning, door middel van een 
schenking van ouders of een starterslening via de gemeente waar de woning wordt gekocht.  
 
Lichte stijging rentevaste periode 6-10 jaar 
 
Afgesloten rentevaste periode bij aankoop van woning 

Kwartaal 4e kwartaal 2015 4e kwartaal 2016 Verschil 

Variabel  2,0% 2,1% +0,1% 

1 t/m 5 jaar 2,5% 2,2% -0,3% 

 6 t/m 10 jaar 23,2% 25,2% +2,0% 

11 t/m 20 jaar 63,3% 60,7% -2,6% 

21 t/m 30 jaar 8,9% 9,8% +0,9% 

 
Een langere rentevaste periode blijft onverminderd populair vanwege de lage rente. 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. Zo laat de rentevaste periode van 
21 t/m 30 jaar opnieuw een lichte stijging zien (+0,9 procent).  
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Voor het eerst in 2016 is een daling te zien van de rentevaste periode van 11 t/m 20 jaar, namelijk 2,6 
procent. In het tweede en derde kwartaal was nog sprake van een stijging van respectievelijk 12,4 procent 
en 2,8 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De variabele rente en kortlopende rente van 1 t/m 5 jaar 
blijven vrijwel stabiel. De rentevaste periode van 6 t/m 10 jaar laat voor het eerst in 2016 weer een stijging 
zien (+2,0 procent). Dit is opvallend, omdat de voorgaande drie kwartalen juist sprake was van een sterke 
daling. Deze stijging is mogelijk het gevolg van de licht stijgende hypotheekrente in het vierde kwartaal.  
 
Steeds minder hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie  
 

 
 
 
 
 
 

 
Het aantal hypotheken dat met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt gesloten, is ten opzichte 
van 2015 met 9 procent gedaald. Als gevolg van de stijgende huizenprijzen vallen steeds minder woningen 
onder de bovengrens van 245.000 euro voor een hypotheek met NHG. In 2017 zal het aantal hypotheken 
met NHG naar verwachting licht stijgen vanwege een wijziging in de regelgeving. Vanaf dit jaar is de 
bovengrens vastgesteld op basis van de gemiddelde huizenprijs, voor 2017 is dit 245.000 euro (dit was 
231.132 euro).  
 

Hypotheken met NHG 
Kwartaal Totaal 

4e kwartaal 2015  62,0% 

4e kwartaal 2016  53,0% 
Verschil   -9,0% 


