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Anderhalf jaar geleden kon een Revu-paar nog 
een hypotheek van 6,5 maal het jaarsalaris 
 lospeuteren. Maar sinds 1 januari zijn er nieuwe 
regels en is het dus tijd om de test te herhalen. 
En dat is schrikken. 4,5 maal het salaris is nu 
het maximum. ‘En de helft van die hypotheek 
moet gespaard of afgelost worden.’  
 

‘W
e zijn op zoek naar een huis met drie of vier  kamers, 
omdat we snel aan kinderen willen beginnen,’ 
 zeggen we tegen de adviseur voor ons. We doen 
ons voor als samenwonend stel in een goedkoop 
huur appartement en willen als starters een woning 
kopen. Samen verdienen we twee modale inkomens, 
er komt 5500 euro bruto per maand binnen. De 

een heeft een vast contract, de ander een jaarcontract en uitzicht op een aanstelling. 
En we willen graag in Amsterdam blijven wonen. 
Roeland Kimman, van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) adviseert 
ons geen huis te kopen waar we over een paar jaar uit moeten. ‘Vroeger kon je een 
huis kopen en het na drie jaar alweer verkopen, soms met een kleine winst, maar je 
had in ieder geval je kosten koper er al uit. Nu moet je zeker op zeven tot acht jaar 
rekenen. Als je nu een huis koopt, moet je als stel langer van elkaar houden en er 
langer blijven wonen.’ 
Dus willen we een huis op de groei kopen, met min of meer modale inkomens en 
een gemiddelde toekomstwens van 2,3 kind. Dat begrijpt de telefoniste van ABN 
Amro helemaal. Maar zo’n huis zit al gauw boven de 3 ton en bovendien willen we 
allebei straks iets minder gaan werken. 
De telefoniste van ABN Amro rekent voor ons uit dat we met een Nationale  Hypotheek 
Garantie (NHG) 325.000 euro kunnen lenen, dat is net iets meer dan 4,5 keer de 
jaarsalarissen die we hebben opgegeven. Mochten we in financiële problemen komen, 
dan neemt de NHG de restschuld over en bovendien is de rente 0,6 procent lager. Als 
we geen hypotheekgarantie nemen, kunnen we 10.000 euro minder lenen omdat er 
dan geen fonds garant staat. We maken een afspraak met de adviseur en gaan langs 
bij De Hypotheker om te kijken of er nog meer geld los te peuteren valt. 
Kreeg Nieuwe Revu anderhalf jaar geleden nog geld los met valse loonstrookjes, dat 
gesjoemel is er niet meer bij. We moeten een boodschappentas aan administratie 
meenemen. In een bevestigingsmail van De Hypotheker wordt ook gevraagd om 
pensioenoverzichten, jaaropgaven van de laatste drie jaren, spaarpolissen, de polissen 
van levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen,  inboedelverzekeringen, 
reisverzekeringen en alle contracten van creditcards, doorlopende kredieten en andere 
schulden die we hebben. En: een legitimatiebewijs. 
Kimman, van de NVM: ‘Tegenwoordig moet je zoveel laten zien dat je bijna als 
een crimineel behandeld wordt. Als je gescheiden bent, moet je zelfs documenten 
overhandigen waaruit blijkt dat je ex niet nog heel veel geld van je te goed heeft. En 
alles wordt nagetrokken, er wordt overdreven naar gekeken.’  

Max 330.000 euro
Uiteindelijk gaan we onder onze eigen naam naar De Hypotheker. In een snikhete 
ruimte met een groot reclamebord van de keten voor het raam ontvangt een adviseur 
ons die de komende twee uur tal van berekeningen uitvoert en meteen natrekt of we 
negatief geregistreerd staan bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Dat is niet het 
geval en we kunnen uiteindelijk maximaal 330.000 euro lenen, waarbij de woning 
niet duurder mag zijn dan 302.000 euro. 
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‘Dat zou in de oude situatie nog 370.000 euro zijn geweest. Maar met de nieuwe 
regels wordt alles echt heel streng getoetst en staan wij en banken onder streng 
 toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.’ Diezelfde voorzichtigheid merken we 
ook bij de adviseur van ABN Amro die ons telefonisch advies geeft. ‘Het  maximale 
aankoopbedrag voor een huis is voor u 289.285 euro, waarbij de hypotheek dan 
324.000 euro zou zijn.’ 
Maar voor een kleine 3 ton is het lastig zoeken naar een woning met drie of vier 
ruime slaapkamers op een fijne locatie, dus we willen meer geld. Werd anderhalf jaar 
geleden nog een beleggingshypotheek aan de verslaggevers geadviseerd, inmiddels 
is dit niet meer het dogma. ‘Vroeger had je beleggingshypotheken waarmee op de 
lange termijn heel veel geld verdiend kon worden. Die bestaan nog steeds, maar ze 
worden sterk afgeraden. Als de bank omvalt, valt zo’n hypotheek diep mee. Vandaar 
dat niemand daar nog voor kiest. En als je wel zo’n hypotheek neemt, leggen we 
duidelijk vast dat wij je die afgeraden hebben,’ zegt De Hypotheker vanachter zijn 
bureau in de Amsterdamse binnenstad. 
En een aflossingsvrije hypotheek is ook niet meer de norm, zegt Hans André de 
la Porte van de Vereniging Eigen Huis (VEH): ‘De helft van een hypotheek moet 
gespaard of afgelost worden. Dat zorgt ervoor dat je hypotheek kleiner wordt en je 
kosten verminderen. Dus als je na tien jaar uit elkaar gaat, is het risico kleiner dat je 
met een restschuld blijft zitten.’ 
En buitenlandse banken dan? Anderhalf jaar geleden kregen onze collega’s 6,5 keer 
hun jaarsalaris mee bij de Royal Bank of Scotland. Kunnen wij daar ons heil niet 
zoeken? ‘Zolang deze banken geld aan Nederlandse burgers verstrekken, vallen ze 
onder de Nederlandse wet op het financieel toezicht en moeten ze zich aan dezelfde 
regels houden als binnenlandse banken,’ aldus de adviseur van ABN Amro.
Hoe we ook proberen extra geld los te peuteren, we worden vooral afgeremd. ‘Als je 
nog die extra 40.000 of 50.000 euro wilt lenen, moet je met een goed verhaal komen. 
Je moet bijvoorbeeld je werkgever laten verklaren dat je op een bepaald moment 
dat bedrag gaat verdienen. En de meeste werkgevers hebben daar geen zin in. Of je 
moet het via je ouders lenen.’  
Het wordt dus aflossen. ‘Over een periode van dertig jaar zullen jullie 180.000 euro 
aflossen,’ zegt De Hypotheker terwijl hij grafiekjes uittekent. ‘En als je na tien jaar 
uit elkaar gaat, heb je in ieder geval 30.000 euro afgelost en is de kans kleiner dat je 
met een restschuld blijft zitten.’

4,5 Maal het bruto jaarsalaris
De komst van de nieuwe regels leidde er eind vorig jaar toe dat veel mensen op het 
laatste moment nog een hypotheek afsloten. Kimman van de NVM: ‘In december 
zijn op de valreep nog relatief veel huizen verkocht, mensen waren bang dat ze in 
januari niet genoeg hypotheek meer zouden kunnen krijgen.’ 
Dat de nieuwe regels een obstakel zijn, is voor de makelaars duidelijk merkbaar. 
‘Vroeger maakten we zelden mee dat mensen de financiering voor een woning niet 
rond kregen. Nu worden veel woningen onder voorbehoud verkocht en moet 10 tot 
20 procent van de mensen toch afzien van de koop. Banken zijn nu uiterst voorzichtig, 
ze willen niet opnieuw op de vingers getikt worden. Het is geen goeie publiciteit als 
blijkt dat ze mensen nog zes keer hun jaarsalaris laten lenen.’
Zo werd de Rabobank afgelopen oktober nog door de AFM teruggefloten door - 
dat de bank ‘onverantwoord hoge hypotheken’ verkocht aan jonge hoogopgeleide 
starters op de woningmarkt. De bank kreeg 150.000 euro boete, omdat die te weinig 
rekening hield met de hoge risico’s van klanten, adviezen gaf die niet aansloten op 
de persoonlijke situatie van klanten en niet goed genoeg onderzocht of de klant 
ook echt bepaalde verzekeringen nodig had. Dat de bank meer dan 4,5 maal het 
bruto jaarsalaris aan hypotheek uitkeerde, was volgens de AFM eerder regel dan 
uitzondering. 
Maar, waarschuwen spelers op de markt, er moet ook op gelet worden dat de  huidige 
regels de markt niet gaan belemmeren. De la Porte van de VEH: ‘We zijn voor 
aflossingshypotheken, maar het moet niet zo ridicuul worden dat de markt niet kan 
functioneren. We hebben er nog geen gegevens van, maar we vrezen wel dat de regels 
de markt voor starters negatief zullen beïnvloeden.

Er zijn verschillende maatregelen opge-
legd vanuit meerdere organisaties. Nibud 
en AFM nemen hun verantwoordelijk-
heid, maar stemmen die niet op elkaar 
af. Je kunt soms wel per maand 700 
euro aan huur uitgeven, maar niet aan 
een  hypotheek. Daarom doen we al jaren 
een oproep aan het kabinet om te komen 
tot een visie. Maar dat is er de afgelopen 
jaren nog nooit van gekomen en dat is 
een groot gemis.’ 
Kimman van de NVM is het daar niet 
helemaal mee eens. ‘Huur versus koop 
kun je niet zo makkelijk tegenover  elkaar 
zetten. Naast hypotheeklasten heb je 
ook woonlasten zoals verzekeringen en 
onroerendgoedbelasting. Boven op je 
hypotheek komen nog meer lasten en 
als iets kapot gaat, moet je er zelf voor 
betalen.’
Het is niet meer mogelijk om zes 
keer je jaarsalaris te lenen, ook niet bij 
 buitenlandse banken of via aflossingsvrije 
en beleggingshypotheken. Wanneer we 
ons hardop afvragen of het dan nog lukt 
om een gezinswoning in Amsterdam te 
kopen, buigt De Hypotheker zich naar 
voren en adviseert te kijken naar goed-
kopere huizen in Haarlem, Almere of 
Hoofddorp. Ook de adviseur van ABN 
Amro raadt ons het af: ‘Ik zou toch heel 
voorzichtig zijn, misschien blijven  jullie 
liever in jullie goedkope huurhuis en 
sparen jullie eerst een tijdje.’
De la Porte vindt het advies een goed idee: 
‘Het klinkt raar, maar in landen om ons 
heen zoals Duitsland is het heel  normaal 
om spaargeld mee te nemen. Hier is het 
juist misgegaan doordat mensen bij het 
afsluiten van een hypotheek schulden 
hebben meegefinancierd die vervolgens 
nooit meer afgelost worden.’   

‘Het klinkt RaaR, 
maaR in landen 
om ons Heen zoals 
duitsland is Het 
Heel noRmaal om 
spaaRgeld mee te 
nemen’ 

Reinout 
Oerlemans
Eyeworks – het tv-productiehuis van Reinout 
 Oerlemans – lijft de gezellig gezette pretceleb 
 Roseanne Barr in om met haar een nieuwe real-
lifeserie te maken. Met de soap doet Arnie een 
volgende poging om een internationaal concept te 
exploiteren en daarmee de waarde van Eyeworks 
en van de Oerlemans BV op te pompen. 
Oerlemans zou zijn negotie te koop willen zetten. 
De Haagse beroepskakker, ooit van een GTST-
soapie uitgegroeid tot een jonge productiehond, 
is   inmiddels een mondiale tv-tycoon, die nu voor 
een  monumentale keuze staat. Wordt hij de nieuwe 
John de Mol of blijft hij doorploegen op een overvolle 
tv-markt waar marges nog slechts te verbeteren 
zijn door nog goedkoper te produceren of door de 
salarissen van zijn medewerkers te bevriezen (al 
drie jaar, hoorde Graaimeter).
Succesklappers als Oh oh Cherso zijn een zeldzaam-
heid in de tv-industrie en niet genoeg om te overleven. 
Inkomsten moeten komen uit langlopende series, 
zoals het florerende Flikken Maastricht, maar ook 
daar, vertelde hoofdrolspeler Angela Schijf,  moeten 
de acteurs zich omkleden in de auto,  aangezien 
er geen budget is voor een mobiele kleedkamer in 
een meereizende truck. Oerlemans’ hart gloeit nog 
steeds van film & tv, maar zijn hoofd lijkt al elders 
te liggen: in het vastgoed. 
Wie in het kadaster zijn stenenrijk overziet – hij bezit  
een eredivisie-selectie aan A-locatie-panden –, kan 
niet anders concluderen dan dat zijn tv-activiteiten 
niet meer zijn dan duur hobbyisme. Eyeworks maakte 
over 2009 een verlies, uitgerekend in een jaar dat 
succesfilm Komt een vrouw bij de dokter uitkwam. 
De vooruitzichten lijken beter, maar de vette jaren 
zijn voorbij. Jammer dat hij er nooit over wil praten, 
want het is bijna een soap waard. 
MARk kOStER
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aaNtaL 
hypothekeN 
2009 / 2010 
per proviNcie 
(3e kwartaaL)

▼ dRentHe
2009: 2045
2010: 2044

▼ flevoland
2009: 1800
2010: 1505

▲ fRiesland
2009: 2402
2010: 2505

▲ geldeRland
2009: 7865
2010: 7979

▲ gRoningen
2009: 2178
2010: 2251

▼ limbuRg
2009: 4161
2010: 3873

▲ nooRd-
bRabant
2009: 9964
2010: 10.200

▲ nooRd-
Holland
2009: 10.843
2010: 11.107

▼ oveRijssel
2009: 4437
2010: 4385

▲ utRecHt
2009: 5106
2010: 5408

▼ zeeland
2009: 1584
2010: 1492

▼ zuid-
Holland
2009: 14.113
2010: 12.870

EEn hypothEEk. En daarna? 
Wie zijn hypotheek heeft afgesloten, moet niet achterover gaan leunen, 
aldus Edmond Hilhorst van de website independer.nl. ‘Nederlanders vinden 
financiële producten heel saai en hypotheken helemaal. Vaak besteden ze 
nog wel wat aandacht aan het afsluiten van een hypotheek, maar daarna 
kijken ze nooit ergens meer naar om. En dat terwijl rentepercentages en 
verzekeringspremies ergens anders vaak goedkoper zijn. Vaak verschillen 
die premies enorm, zoals bijvoorbeeld de premie overlijdensrisico. Die is 
de afgelopen jaren enorm gedaald onder druk van de concurrentie. Je 
hoeft niet altijd alles over te sluiten, vaak helpt het al enorm wanneer je 
je bank erop wijst. Die komt dan meestal met een beter aanbod. Het kan 
vele honderden euro’s schelen.’ 
Ook adviseert hij via independer.nl verschillende hypotheekadviseurs te 
vergelijken. ‘Wat je kunt lenen en hoe voordelig je premies af kunt sluiten, 
hangt vooral af van de inzet van je hypotheekadviseur.’36


