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Vraag naar veilige hypotheek onverminderd groot
In de eerste drie kwartalen van 2011 zien we een verdere  
stijging van het totale aantal leningen met NHG. We zien echter in 
het derde kwartaal van 2011 een afname van het aantal leningen met 
NHG voor de aankoop van een woning. Deze afname komt door de 
lagere vraag naar koopwoningen. Hierdoor vinden er in alle segmen-
ten van de woningmarkt minder transacties plaats.

Afgenomen verhuisbereidheid en tijdelijke verlaging BTW-tarief
Het aantal woningverbeteringen die zijn gefinancierd met NHG is  
wel verder toegenomen. Deze ontwikkeling is in lijn met de afgeno-
men verhuisbereidheid. Huishoudens die nu niet verhuizen lijken er 
momenteel voor te kiezen hun woonwensen in hun huidige woning 
te realiseren. 

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft in de eerste drie kwartalen van 2011 meer Nationale 

Hypotheek Garanties (NHG’s) verstrekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarbij is het aantal NHG’s voor 

de aankoop van woningen ongeveer gelijk gebleven. In tegenstelling tot de eerste twee kwartalen van 2011 is in 

het derde kwartaal het aantal NHG’s voor aankoop van een woning lager dan vorig jaar. Het aantal NHG’s voor  

woningverbetering is sterk toegenomen. 

In lijn met voorgaande kwartalen neemt het aantal verliesdeclaraties toe.  Ten opzichte van 2010 bedraagt deze 

groei 44%. Desondanks is het fondsvermogen verder gegroeid en het weerstandsniveau op peil gebleven. Dit 

komt doordat het aantal verstrekte NHG-leningen is gestegen, waardoor de premie-inkomsten zijn toegenomen. 

In deze publicatie geven wij een overzicht van de meest relevante ontwikkelingen van de Nationale  

Hypotheek Garantie (NHG) tot en met het derde kwartaal 2011. 

   

 Kwartaal 3 Cumulatief 

  t/m kwartaal 3

 (Aantallen afgerond op 100-tallen) 2011 2010 2011 2010

 Aantal NHG totaal 31.900 34.000 103.900 95.800

 Aantal NHG aankoop  23.300 25.600 73.000 73.800

 Aantal NHG woningverbetering  7.100 6.200 26.200 16.700

 Aantal NHG overige  1.500 2.200 4.700 5.300

 Aantal NHG ≤ € 265.000  28.300 29.500 91.900 84.000

 Aantal NHG € 265.000 tot € 350.000 3.600 4.500 12.000 11.800 

Daarnaast speelt de tijdelijke verlaging van de BTW-tarieven op de  
arbeidskosten een rol. Deze crisismaatregel is tot 1 oktober 
2011 van kracht en geldt voor bouwprojecten die vóór 1 juli 2011 
zijn gestart. Het lijkt erop dat veel huishoudens van deze maatre-
gel gebruik hebben gemaakt. Bouwprojecten met een aanvangs-
datum vóór 1 juli 2011 kunnen na deze datum nog bij het WEW  
worden aangemeld. 

Ondanks de toename van de vraag naar NHG-leningen voor de  
financiering van woningverbetering, verwachten wij dat deze  
ontwikkeling in het vierde kwartaal zal afvlakken. Deze verwachting  
is ingegeven door: de stagnerende woningmarkt, het afgenomen 
consumentenvertrouwen, de beëindiging van de hiervoor genoemde 
BTW-verlaging en de aanscherping van de hypotheekvoorwaarden 
door banken en verzekeraars per 1 augustus 2011.
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De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft tot doel het creëren van een duurzaam gunstig klimaat voor de financiering van het eigen 

woningbezit in Nederland. De Stichting verstrekt daartoe de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG is een garantie op hypothecaire 

leningen voor de aankoop en verbetering van een eigen woning.


