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Reactie consulüatie wijziging Regeling

Hlpothecair Krediet 2019
Geachte heer Hoeksha,

juli 201 8 heeft u de voorgestetde wijzigingen van de Regeling hypothecair kredi et 2Aß (RHK) via
internetconsultatie openbaar gemaakt. Middels dezc brief maken wij graag gebruik van de mogelijkheid te
reageren op de voorgestelde wijzigingen. Meer in het bijzonder wagen wij voor drie punten uw aandacht.
In

1.

Verruiming van de leennormen
AFM en DNB achten een verruiming van de hypothecaire leennormen ongewenst. Vergroting van

de leenruimte

kan de verhouding tussen dehlpotheekschuld en het inkomen, die in Nederland in vergelijking met andere landen
nog steeds hoog is, verder doen toenemen. Deze hoge schuld maakt huishoudens kwetsbaar en versterkt de
conjuncturele schommelingen. Met het oog op het risico van een toekomstige rentestijging of een
huizenprijscorectie is het van belang dat huishoudens beschikken over voldoende buffers. Hierdoor kunnen
beùaalrisico's worden beperkt. Bovendien kenmerkt de situatie op de woningmarkt zich momentsel door forse
prijsstijgingen en signalen van oververhitting in diverse regio's. Het vergroten van de leenruimte van huishoudens
versterkt deze ontwikkelingen en leidt tot verdere prijsstijgingen en daarmee tot e€n verslechtering van de
betaalbaarheid.

AFM

en DNB constateren dat de hlpothecaire leenruimte bij onverkorte toepassing van de Nibud systematiek de
komende jaren aanzienlijk zal worden vsrruimd. Vrijwel alle inkomensgroepen kunnen in 2019 meer lenen dan in
2018, zii het in de meeste gevallen beperkt. In de jaren daama, wanneer de door het kabinet aangekondigde

laste,nvedichting wordt doorgevoerd, wordt een aanzienlijke vemriming van de leenruimte voo¡ziert. De eerste
ramingen van hetNibud wijzen erop dat de financieringslasþercentages in 2021, aan het eind van de þæde
kabinetsperiode, voot de meeste inkomensgroepen substantieel toenemen ten opzichte van 2018. Dit vertaalt zich
in sommige gevallen in een toename van de leen¡uimte van meer dan l0%. AFM en DNB achteir deze vemriming
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onwenselijk en adviseren de extra bestedingsruimte die de komende jaren ontstaat te gebruiken om de buffers van
huishoudens te vergroten in plaats van d€ leenruimte.

2,

Prudente leennormen in relatÍe tot energiebesparende maatregelen
AFM en DNB stellen vast dat er ook volgend jaar aanvullende leenn¡imte beschikbaar is voor energiezuinige
woningen en energiebesparende maatregelen. AFM en DNB onderschrijven de noodzaak van de verduurzaming
van woningen , maar zijn daarbij van mening dat de ambities om de bebouwde omgeving versneld te
verduurzamen niet ten koste mogen gaan van bescherming van consumenten tegen overkreditering. Op
verduurzaming gerichte kredietverlening dient verantwoord en in het belang van de klant te zijn. Het is daarom

cruciaal dat huishoudens die gebruik maken van de aanvullende leenruimte voor energiebesparende maahegelen
ook daadwerkelijk op afzienbare termijn de veronderstelde besparing op hun energierekening realiseren. AFM en
DNB constateren, mede naar aanleiding van de consultatie door het Nibud, dat dit echter allerminst zeker is. De
voorgestelde wijziging om ook zonder het overleggen van een energieprestatiegarantie aanvullend te kunnen
lenen, is dan ook een stap in de verkeerde richting. Het risico is groot dat gebruik van deze aanvullende leenruimte
leidt tot overkreditering.

3.

Algehele herziening van de loan-to-ìncome (LTI) systematiek
AFM en DNB hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk hun fi¡ndamentele zorgen geuit over verschillende
elementen van de LTl-systematiek. Deze r-oîgen zijn tot op heden onvoldoende geadresseerd. Zo is in de
systematiek sprake van lage en soms zelfs negatieve buffers voor bepaalde typen huishoudens. Dit is mede het
gevolg van de keuze in de LTl-systematiek voor een standaardhuishoudtype met relatief lage uitgaven.
Huishoudens die afuijken van dit huishoudtlpe, vooral huishoudens met meerdere kinderen, houden bij het
afsluiten van een maximale hlpotheek nauwelijks buffers over. AFM en DNB pleiten daa¡om nogmaals voor het

gebruik van een meer representatief standaardhuishoudt¡pe, met als doel dat alle huishoudtypen voldoende zijn
beschermd tegen betaalrisico' s.
Daarnaast gaat de huidige systematiek volledig voorbij aan de negatieve gevolgen van een grotere leenruimte

of

hogere huishoudschulden voor de woningmarl:t, de fïnanciële stabiliteit en de reële çconomie. Wij doen daarom
een dringend beroe,p op de Minister om op korte
agenderen.

AFM

terrrijn

een bredere evaluatie van de LTl-systematiek te

en DNB zijn graag bereid om een bijdrage te leveren aan dez.e evaluatie.

Hoogachtend,
De Ne.derlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten
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