
 
 

13.06.2018: Aflossingsvrije hypotheken; wat te doen? 
 
Veel mensen hebben de afgelopen decennia een aflossingsvrije hypotheek afgesloten. De 
aflossingsvrije hypotheek was favoriet vanwege de lage maandlasten, omdat er alleen rente 
betaald hoeft te worden. Er was geen zekerheid over de toekomstige situatie. Niet iedereen 
kon met de hogere maandlasten van een spaarhypotheek (meer zekerheid) uit de voeten.   
 
Vanaf 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om voor de aankoop van een eerste eigen 
woning een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Dit heeft ermee te maken dat de overheid 
de huiseigenaren wenste te beschermen tegen bepaalde risico’s die zich tijdens de 
economische crisis van 2007 tot 2012 hadden geopenbaard (denk aan waardedaling van de 
eigen woning). De Nederlandse bank voorspelde daarnaast dat veel gepensioneerden in de 
toekomst problemen gaan krijgen met hun eigen woning: te weinig eigen kapitaal om af te 
lossen en een  te laag inkomen voor herfinanciering van de hypotheek. Immers de rente en 
aflossing moeten wel uit het (lagere) pensioeninkomen betaald worden. De overheid heeft 
harde eisen opgesteld waaraan de banken zich moeten houden bij het verstrekken of 
verlengen van hypotheken. Dit wordt de inkomenstoets genoemd. 
 
De kans dat de rente gaat stijgen naar hogere waarden is reëel, zeker gezien de huidige 
lage rentestand. Een rentestijging kan relatief hard doortellen voor mensen met een 
aflossingsvrije hypotheek met variabele rente. Dit heeft direct invloed op het besteedbare 
inkomen. 
 
Vanaf het jaar 2031 begint de renteaftrek eigen woning te vervallen voor mensen die op 1 
januari 2001 al een eigen woning hadden (de 30 jaar hypotheekrenteaftrek zijn voorbij). 
Daarnaast wordt sinds 2013 de hypotheekrenteaftrek jaarlijks afgebouwd met 0,5% voor 
mensen die in de hoogste belastingschijf (52%) vallen. In de kabinetsplannen van Rutte III is 
bepaald dat deze afbouw van de hypotheekrenteaftrek versneld gaat plaatsvinden. Dit zorgt 
ervoor dat het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek afneemt of zelfs in zijn geheel 
verdwijnt. Dus een dalend effect op het besteedbaar inkomen. 
 
Mochten de lasten op termijn onbetaalbaar worden (ziekte, pensionering, 
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid), dan kan dit zelfs leiden tot een gedwongen verkoop 
van de eigen woning als er geen nieuwe financiering meer mogelijk is tegen de alsdan 
geldende regels (inkomenstoets). Het risico zit er zelfs in dat de woning te weinig opbrengt 
ten opzichte van de hoogte van de lening. 
 
Om mogelijke problemen te voorkomen, kan de Eigen Woning (EW) bezitter nu reeds actie 
ondernemen. 
 

 Het is goed om als EW-bezitter nu reeds na te vragen of de geldverstrekker in de 
voorwaarden een einddatum aan de lening heeft gesteld waarop de lening in zijn 
geheel moet worden terugbetaald. Mocht de bank de lening te zijner tijd toch willen 
verlengen, dan kan het zijn dat de bank nieuwe voorwaarden gaat stellen dan wel (op 
grond van de inkomenstoets) een lagere lening vaststelt. 

 



 
 
 

 De EW-bezitter kan bijvoorbeeld het initiatief nemen om  over te gaan tot (periodieke) 
aflossing. Vaak is het mogelijk om jaarlijks tot maximaal 10% van de hoofdsom 
boetevrij af te lossen. Deze eigen aflossing vergt wel discipline. Als er geen 
hypotheekschuld meer is, vervalt de inkomenstoets. 

 

 Misschien is het een overweging om nu (in een periode dat er nog geen problemen 
zijn en aan alle financiële eisen voldaan wordt) met de bank in gesprek te gaan over 
het omzetten van de aflossingsvrije hypotheek in een lineaire of annuïtaire 
hypotheek. Hierbij kan ook een nieuwe (latere) einddatum afgesproken worden. 

 

 De EW-bezitter kan besluiten om de hypotheek over te sluiten bij een andere 
geldgever. Het nadeel is dat dit extra kosten met zich meebrengt (denk aan notaris- 
en taxatiekosten). Wel kan op deze wijze de einddatum opnieuw afgesproken 
worden. 

 

 EW-bezitters met een beleggingshypotheek moeten zich afvragen of deze 
hypotheekvorm nog steeds de meest optimale vorm is. Beleggingen kunnen stijgen 
en dalen. Omzetten (liefst op een goede beursdag) is een optie. 

 
 
Opmerking BM:  
Het is geen reële verwachting dat een aflossingsvrije hypotheek (onder dezelfde condities) 
na afloop van de 30-jaarsperiode zal worden verlengd door de hypotheekverstrekker. Vooral 
als de EW-bezitter binnen 10 jaar van de AOW-leeftijd zit, zal de hypotheekverstrekker bij 
het uitvoeren van de inkomenstoets rekening houden met het toekomstige, lagere inkomen. 
Er wordt gesproken om de termijn van 10 jaar te verkorten, zover is het echter nog niet. 

 


