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ARJEN GIELEN
algemeen directeur van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW)

De crisis op de woningmarkt heeft volgens Arjen Gielen, sinds 
1 mei 2014 algemeen directeur van de Stichting Waarborgfonds 

Eigen Woning (WEW), duidelijk gemaakt wat de uitvoerende 
organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 

waard is als het echt fout gaat. En hoewel de bakens duidelijk zijn 
verzet, is er volgens hem nog lang geen sprake van een gezonde 

woningmarkt.

Woningmarkt 
is verre van 

gezond
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e crisisjaren hebben volgens Gielen twee 
belangrijke zaken bewezen: “Op het 
hoogtepunt hebben wij de toegankelijkheid 
tot de woningmarkt weten te handhaven. 
En tegelijkertijd bleken wij in staat het 
forse aantal mensen dat met hun NHG-
hypotheek in de problemen kwam, hulp te 
kunnen bieden. Dat vroeg overigens intern 
om een andere bedrijfsvoering. We hebben 
vol ingezet op (preventieve) beheertaken, 
en ook geldverstrekkers hebben dat goed 
opgepakt.” 

Zijn er ooit twijfels gerezen over de rek-
baarheid van de � nanciële capaciteiten van 
het waarborgfonds? Ter illustratie: in 2010 
steeg het aantal ontvangen declaraties in 
verband met een gedwongen verkoop met 
verlies, met bijna 80% ten opzichte van 
2009. Gielen: “Politiek Den Haag maakte 
zich best zorgen. Het was toen al duidelijk 
dat de ‘grote knaller’ goed opgevangen was, 
maar het moest ook niet verder gaan dan 
dat. In 2013 stabiliseerde de markt enigszins 
en nu veren we weer langzaamaan terug 
naar de positieve kant. Maar de crisis had net 
zo goed nog drie tot vier jaar langer kunnen 
doorgaan en dan was de oorlogskas toch fors 
omlaaggegaan.”

Meer NHG-hypotheken
De groei op de woningmarkt is ook duidelijk 
te zien in de cijfers van NHG over 2015. Er 
werden vorig jaar in totaal 135.400 hypothe-
ken met NHG afgesloten, tegenover 116.100 
in 2014. Het aantal verliesdeclaraties neemt 
in dezelfde periode met 6% af tot 4493. Deze 
getallen tezamen resulteerden in een stijging 
van het fondsvermogen met 72 miljoen naar 
880 miljoen euro eind 2015. In 2015 zijn in 
totaal 179 haircuts verleend. Dat is minder 
dan in 2014, maar vanaf het derde kwartaal 
is weer een duidelijk opgaande lijn zichtbaar. 
Een haircut is een eenmalige deela� ossing 
op de hypotheek, waardoor de maandlas-
ten dalen en de hypotheek weer betaalbaar 
wordt. Hierdoor kan in speci� eke situaties 
na een relatiebeëindiging een van beide 
personen de woning behouden. Het WEW 
verleent sinds 2013 haircuts. 

Vanaf dit jaar breidt het Waarborgfonds de 
focus uit naar groepen die op de woning-
markt in de knel dreigen te komen in de 
verstrekkingsfase van de hypotheek. Het 
gaat om speci� eke groepen zoals starters en 
� exwerkers. Zo werkt het WEW mee aan de 

D
van een verhitte woningmarkt, hee�  behalve 
vraag en aanbod van koopwoningen ook te 
maken met een tekort aan huurwoningen. 
Mensen hebben kennelijk de � nanciële mid-
delen weer om deze prijzen te betalen. Maar 
het is ieders eigen verantwoordelijkheid 
om risico’s te nemen die passen bij de eigen 
levensstijl en levensfase. Die afweging kun 
je niet volledig laten bepalen door regelge-
ving, dat zou ook niet verstandig zijn. Zowel 
de geldverstrekker, hypotheekadviseur als 
consument moet hierin hun verantwoorde-
lijkheid nemen.”

Verliesdeclaraties
Komt een huiseigenaar toch in de proble-
men, dan is hij in elk geval beter af dan vóór 
de crisis. Het bewustzijn om huiseigenaren 
bij dreigende problemen eerder te hulp te 
schieten is volgens Gielen sterk toegenomen 
onder hypotheekverstrekkers en -adviseurs. 
Ook het Waarborgfonds zet daarvoor steeds 
meer middelen in, zoals jobcoaches, en daar 

gaan ze dit jaar mee door. “Daarbij hebben 
wij de hulp nodig van hypotheekverstrek-
kers en -adviseurs. De problemen zullen nog 
jaren aanhouden. De werkloosheid is hoog 
en er staan nog steeds veel huizen onder 
water. Het aantal verliesdeclaraties dat bij 
ons wordt ingediend is hoog en het is de 
verwachting dat dat niet op korte termijn 
afneemt. Er is dus echt structureel beleid 
nodig.” 

De hypotheekadviseur kan een duidelijke 
rol nemen in beheersituaties. Maar die zou 
hij dan al bij het adviseren van de hypo-
theek mee moeten nemen, zegt Gielen. 
“Verstrekking en beheer zijn wat ons betre�  
beide onderdeel van de boodschap van 
NHG. Bij het hypotheekadvies zou een 
adviseur dus zowel de voordelen van NHG 
bij het verstrekken moeten noemen als de 
service die verleend wordt als de klant in de 
problemen komt.” Door zijn klanten bij te 
staan in een beheersituatie kan de adviseur 
zijn toegevoegde waarde bewijzen. Daarvoor 
moet hij natuurlijk wel weten wat er speelt 
bij zijn klanten. Over de betaling voor zijn 
werkzaamheden in beheersituaties hoe�  een 
adviseur zich niet direct zorgen te maken. 

pilot van de perspectiefverklaring waarmee 
mensen met een � exibel arbeidscontract 
eenvoudiger toegang krijgen tot een hypo-
theek.

Geen gezonde markt
Hoewel de bakens lijken verzet en de pijlen 
weer de goede richting uitwijzen, waar-
schuwt Gielen ervoor dat de woningmarkt 
nog verre van gezond is. “De woningmarkt 
wordt op dit moment enorm gestimuleerd 
door de lage rente. Wanneer weet niemand, 
maar die impuls gaat een keer voorbij. Daar-
naast hee�  het huidige kabinet geen plannen 
voor hervorming van de woningmarkt. 
Maar wat gaat een volgend kabinet doen? 
Daarnaast zie je dat de balans tussen huur 
en koop zoek is en dringt het langzaam door 
dat de arbeidsmarkt structureel veranderd is, 
waardoor thema’s als � exwerkers en zzp’ers 
hoog op de agenda staan. De woningmarkt 
is dus op meerdere fronten niet in even-
wicht en de arbeidsmarkt is nog volop in 

beweging. Hoe dit op de lange termijn zal 
uitpakken, is lastig te voorspellen.”

Tegen elkaar opbieden 
De crisis hee�  iedereen wel risico-bewuster 
gemaakt, zegt Gielen. “Consumenten, 
banken en overheid hebben ervaren wat er 
mis kan gaan, ook zaken die vóór de crisis 
nog voor onmogelijk werden gehouden. Als 
WEW hebben we voor de consument zicht-
baar gemaakt dat NHG meer is dan alleen 
een rentekorting. De rol van NHG als rest-
schuldverzekering wordt nu ook in de media 
meer benadrukt. Ook wat dat betre�  zijn we 
als WEW in meerdere opzichten goed uit de 
crisis gekomen. We hebben dus geleerd van 
de crisis en zijn risico-bewuster geworden.” 
Maar hoe verhoudt zich dat tot de perikelen 
op de woningmarkt in bijvoorbeeld Amster-
dam, waar men weer vrolijk tegen elkaar 
aan het opbieden is? “Als de regels worden 
aangescherpt, loop je het risico dat mensen 
het randje van de regels opzoeken. Dat zie 
je niet alleen bij consumenten maar ook bij 
geldverstrekkers. Feit is wel dat er echt iets 
veranderd is ten opzichte van de tijd vóór 
de crisis. Het overmatige bevorderen is sterk 
afgenomen. Dat in Amsterdam sprake is 
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De NHG werd 
op 1 januari 1995 
door de Stichting 

Waarborgfonds 
Eigen Woningen 

(WEW) geïntrodu-
ceerd en verving 

destijds het instru-
ment gemeen-
tegarantie met 

rijksdeelneming. 
Jaarlijks stelt WEW 

regels op voor het 
verstrekken van 
NHG, de zoge-

naamde ‘voorwaar-
den & normen’. 

Per 31 december 
2015 heeft de stich-

ting 187 miljard 
euro aan leningen 

gewaarborgd.
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Arjen Gielen was 
voor zijn benoe-
ming werkzaam 
als raadadviseur 
van de minister-
president. Daar-
voor was hij onder 
andere lid van de 
directie Algemene 
Economische 
Politiek van het 
ministerie van Eco-
nomische Zaken 
en inspecteur 
Rijksfi nanciën bij 
het ministerie van 
Financiën. 
Gielen studeerde 
algemene econo-
mie en behaalde 
zijn MBA in Rot-
terdam.

Flexwerkers en zzp’ers staan 
hoog op de WEW-agenda 
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Arjen Gielen was 
voor zijn benoe-

De tijdelijke 
regeling gee�  con-

sumenten extra leenruimte voor het tre� en 
van energiebesparende maatregelen. Het 
kabinet wil hiermee verduurzaming van de 
eigen woning stimuleren. 

Bij de aankoop van een woning mag men 
vanaf 1 januari 2016 maximaal 102% van 
de waarde van de woning lenen. Voor het 
tre� en van energiebesparende voorzienin-
gen geldt een uitzondering en mag tot 106% 
geleend worden. Deze extra leenruimte 
moet wel in zijn geheel besteed worden 
aan energiebesparende voorzieningen en 
dat bleek niet voor iedereen even helder te 
zijn. Volgens de NOS bleek in de praktijk 
dat een kleine energiebesparende maatregel 
al genoeg was om het te lenen bedrag met 
duizenden euro’s op te rekken naar 106% 
van de woningwaarde. Volgens WEW blijkt 
uit de norm inderdaad niet expliciet dat 

De geldverstrekker kan ervoor kiezen om in 
beheersituaties de adviseur te betalen. Als 
er een NHG-garantie is, mag de geldver-
strekker vervolgens bij verkoop met verlies 
de advieskosten bij het Waarborgfonds 
declareren.

Onduidelijkheid
over norm 
Dat het vervatten van wetgeving in nor-
meringen een lastige klus is, werd onlangs 
duidelijk. Onderzoek van de NOS bracht 
aan het licht dat hypotheekaanbieders en 
-adviseurs bij het toepassen van de Tijdelijke 
Ministeriële Regeling Hypothecair Krediet 
tot begin 2016 geregeld te hoge hypotheken 
hebben verstrekt. Dit omdat de regels die op 
de NHG-website stonden, ruimer geïnter-
preteerd konden worden dan de ministe-
riële regeling waarop ze gebaseerd waren. 

het bedrag dat extra geleend wordt, volledig 
aan energiebesparende maatregelen besteed 
moet worden. Daarom hee�  het WEW in 
de toelichting op de betre� ende normen nu 
de volgende verduidelijking toegevoegd: ‘De 
extra leenruimte voor energiebesparende 
voorzieningen moet uiteraard volledig 
besteed worden aan energiebesparende 
voorzieningen’.

De AFM stelt zich echter op het standpunt 
dat hypotheekaanbieders en -adviseurs – 
ondanks mogelijke verwarring over de uitleg 
van de normen – hadden moeten weten 
wat de regels waren. Om te bepalen welke 
sancties hierop zullen volgen, inventariseert 
de toezichthouder wat er precies is gebeurd 
en op welke schaal. 

Tweede kostengrens?
Het WEW is sinds 2012 begonnen om 
in een aantal stappen de in 2009 tijdelijk 
verhoogde NHG-grens weer te verlagen. Dit 
betekent dat deze grens van 350.000 euro in 
2012 naar 225.000 euro per 1 juli 2016 ver-
laagd wordt. Bij dat besluit hee�  het kabinet 
echter ook aangegeven dat vervolgens de 
NHG-kostengrens jaarlijks op het niveau 
van de gemiddelde woningprijs gesteld 
wordt. Die gemiddelde woningprijs is met 
de huidige NHG-grens van 245.000 euro 
al aardig in zicht, zo stellen verschillende 
marktpartijen die tegen een verdere verla-
ging zijn. Volgens Gielen is de gemiddelde 
woningprijs inderdaad harder gestegen dan 
verwacht en rijst de vraag of het zinvol is om 
eerst de kostengrens per 1 juli te verlagen, 
om vervolgens weer een aanpassing naar 
boven te doen. Hij gee�  aan hierover in 
gesprek te zijn met de minister. 

De kostengrens is straks zo laag dat het 
zelfs voor een deel van de starters las-
tig wordt om in aanmerking te komen 
voor een hypotheek met NHG. Is er een 
scenario denkbaar waarbij er een tweede 
NHG-norm komt voor speci� eke doel-
groepen, zodat bijvoorbeeld � exwerkers 
en zzp’ers ook makkelijker een hypotheek 
kunnen krijgen die bij hun inkomen past? 
Gielen: “In theorie zou dit kunnen, maar 
dat is zeker niet iets waar wij op focussen. 
Nu we ons meer gaan richten op speci� eke 
doelgroepen zullen dat soort vragen wel 
aan de orde komen, maar de wijze waarop 
wij de speci� eke doelgroepen gaan helpen 
is nog niet ingevuld.” 
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