


Masterclass over Duurhuur 
en nieuw beleid erfpacht
Marcel Sippekamp



Individueel maatwerk voor 
duurhuurders
Pilot ‘duurhuur’ is een gezamenlijke pilot van 
Aegon, BLG Wonen, Florius, ING, Vereniging Eigen Huis 
en NHG. 



Winnaar Gouden Lotus Award voor meest innovatieve nieuwe 
hypotheekproduct



Aanleiding pilot

574.000 huishoudens huren duur in de vrije sector

61% van hen besteedt meer dan 33% van het netto 
inkomen aan huur

Gezamenlijke pilot biedt schaalgrootte (NHG, ING, 
BLG Wonen, Florius, Aegon en VEH)



Winnaar Gouden Lotus Award voor meest 
innovatieve nieuwe hypotheekproduct
Duurhuurders kunnen vaak niet de 
overstap maken naar een koopwoning



Doel pilot

Huurders met hoge huurlasten de mogelijkheid 
bieden om met verantwoorde maatwerkfinanciering 
een eigen huis te kopen

Pilot loopt twee jaar en maximaal 1000 duurhuurders 
helpen



Duidelijke kaders

De pilot duurhuur betreft maatwerk

NHG heeft kaders gesteld waarbinnen NHG borg wil staan

Geldverstrekker blijft verantwoordelijk voor verantwoorde 
kredietverstrekking. Adviseur is verantwoordelijk voor passend advies. 

In individuele gevallen kan afgeweken worden van de kaders:

➔ Eerst bespreken met geldverstrekker ➔ GV bespreekt het met NHG

https://www.nhg.nl/het-krijgen-van-nhg/nhg-voor-duurhuurders/


Komt jouw klant in aanmerking?

Klant heeft een 
huurverleden van 
minimaal 36 maanden 

Klant kan aantonen dat 
huur tijdig en met vaste 
regelmaat is betaald, 
zonder achterstanden

Inkomen is stabiel



Bereken de mogelijkheden

De hypotheeklasten mogen maximaal 130% van de toegestane 
maandlasten bedragen

We houden rekening met eigenaarslasten zoals onderhoud, 
verzekeringen en gemeentelijke belastingen

De hypotheeklasten en de berekende eigenaarslasten mogen samen 
niet meer zijn dan de betaalde huur



Gebruik de rekentool:  rekentool

De reguliere 
maximale hypotheek 

is € 241.758

Deze bereken je in 
je eigen software

https://www.nhg.nl/professional/rekentool-duurhuur-voor-adviseurs/


Rekentool, extra voorbeelden

Huur is nu € 1.300 i.p.v. € 1.200

De reguliere 
maximale hypotheek 

is € 287.088

Toegestane maandlasten € 900 i.p.v. € 800



Geldverstrekkers bij wie je terecht kunt 



Nieuw beleid voor erfpacht 
en kortingsconstructies
Kennissessie 



Winnaar Gouden Lotus Award voor meest 
innovatieve nieuwe hypotheekproduct
Duurhuurders kunnen vaak niet de 
overstap maken naar een koopwoning

Erfpacht- en kortingsconstructies kunnen 
bijdragen aan een meer toegankelijke 
koopwoningmarkt



Dit speelt er op de markt

We zien veel verschillende soorten constructies, maar er is geen toezicht op

Constructies zijn niet altijd in het belang van de consument of in ieders situatie 
verantwoord 

Opzet en voorwaarden van constructie kunnen leiden (onbedoeld) tot onverwachte 
stijging van lasten of extra hoge rekening bij verlies 



Tijd voor actie

Afgelopen jaar zijn we een herzieningstraject opgestart

Beleid voor de beoordeling en goedkeuring van constructies om 
gebruikt te worden in combinatie met NHG verder verbeterd

Randvoorwaarden voor een verantwoorde constructie aangescherpt.

Aanbieders voortaan verplicht om bij informatie over een constructie 
een bijsluiter aan te bieden met begrijpelijke uitleg over de 
voorwaarden en mogelijke toekomstige financiele consequenties voor 
de consument.



We maken het voor aanbieders, 
consumenten en professionals 
eenvoudiger



Belangrijkste wijzigingen

Onderscheid tussen constructies waarbij consument wel of geen risico loopt over 
waardedaling grond of kortingdeel

‘Waarde volle eigendom’ leidend voor het bepalen van de kostengrens als 
consument risico loopt over het gronddeel

Duidelijke kaders voor de canon: transparant en beheerste ontwikkeling

Transparant richting consument: bijsluiter meeleveren is verplicht

Erfpachtconstructie en kortingsconstructie mag niet samen met (deels) 
aflossingsvrije hypotheek als klant vermogensrisico loopt

Duidelijke kwaliteitsindicatoren waar constructies aan moeten voldoen



Nieuw beleid gaat in 
medio 2022



Nieuw beleid gaat in medio 2022Aandachtpunten voor jou als 
adviseur



Aandachtspunten voor adviseurs 

Goedgekeurde constructies staan op www.nhg.nl Hier staat ook of het een 
risicodragende constructie is of niet

Erfpacht of kortingsconstructie mag aangeboden worden met een starterslening 
via SVn

Als de klant vermogensrisico loopt mag de erfpacht of kortingsconstructie niet 
aangeboden worden met een aflossingsvrije lening 

Bijsluiter is belangrijk hulpmiddel bij advies

Biedingen inzetten bij verkoop van nieuwbouwwoningen is niet toegestaan

http://www.nhg.nl


Aandachtspunten voor adviseurs 

De waarde van de grond of de korting mag niet meer dan 35% van de waarde 
volle eigendom zijn

Waardestijging van de woning door verbouwing door consument is altijd ten 
gunste van de consument. 

De consument heeft altijd recht op een onafhankelijke taxatieprocedure bij een 
meningsverschil over waardebepaling

Als een woning verkocht moet worden met een constructie die in het verleden is 
goedgekeurd, maar nu niet meer voldoet aan de criteria dan kan de casus 
voorgelegd worden aan NHG



Vragen?
marcel.sippekamp@nhg.nl




