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Lopende hypotheekrente ten opzichte van de huidige hypotheekrente  
Meer dan 6 op de 10 (62,9%) van de Nederlanders met een hypotheek¹ betalen op dit moment een 

hypotheekrente die hoger is dan de actuele rentestand.  

  

 3 op de 10 (29.8%) Nederlanders met een hypotheek betalen een hypotheekrente die relatief een 

stuk hoger is dan de actuele rentestand. 

 3 op de 10 (33,1%) Nederlanders met een hypotheek betalen op dit moment een hypotheekrente die 

relatief een beetje hoger is dan de actuele rentestand. 

○        Zoals valt te verwachten betalen jongere hypotheekeigenaren (onder de 30 jaar) minder 

vaak (in 18,9% van de gevallen) een hypotheekrente die veel hoger is dan de actuele 

rentestand in vergelijking met hypotheekeigenaren tussen de 30-39 jaar (40,5% van de 

gevallen).   

 

●      10,8% van de Nederlandse hypotheekeigenaren heeft geen idee wat het verschil is tussen de 

hypotheekrente die zij nu betalen en de actuele rentestand. 

 

 82,5% van de Nederlandse hypotheekeigenaren is op de hoogte van het feit dat je een boeterente 

moet betalen als je tussentijds overstapt naar een lagere hypotheekrente.  

 

 

Wel of niet in actie komen  
Het idee dat de opbrengsten niet opwegen tegen de kosten wordt door ongeveer een kwart van de 

Nederlandse hypotheekeigenaren (27,2%) genoemd als belangrijkste reden om toch niet in actie te komen. 

Zij hebben dan al wel geïnformeerd naar de mogelijkheden voor een lagere hypotheekrente. 

 

 Van alle Nederlandse hypotheekeigenaren die hebben aangegeven op dit moment een (veel) hogere 

hypotheekrente te betalen dan de actuele rentestand, geeft 37,8% aan het komende jaar informatie 

te gaan inwinnen en de mogelijkheden te onderzoeken.  

 

 

Informeren naar de mogelijkheden  
Meer dan de helft van de Nederlandse hypotheekeigenaren (52,2%) heeft het afgelopen half jaar niet 

geïnformeerd naar de mogelijkheden van een lagere maandelijkse hypotheeklasten. 

  

 Ruim de helft (53,4%) van de Nederlandse hypotheekeigenaren die het afgelopen half jaar heeft 

geïnformeerd naar de mogelijkheden voor lagere maandlasten, heeft ook daadwerkelijk actie 

ondernomen om de maandlasten te verlagen. 
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Op de hoogte zijn van de mogelijkheden om misschien de 

hypotheekrente tussentijds te verlagen.  
Nederlandse hypotheekeigenaren zijn beperkt op de hoogte van de situaties waarin men mogelijk kan 

besparen op de maandelijkse hypotheeklasten. 

  

 Slechts 38,3% van de Nederlandse hypotheekeigenaren met een hypotheek onder de 245.000 euro, is 

op de hoogte van het feit dat je bij een woning met dit of een lager hypotheekbedrag mogelijk in 

aanmerking komt voor lagere hypotheekrente als je tussentijds oversluit naar een hypotheek met 

NHG. 

 Slechts 39,7% van de Nederlandse hypotheekeigenaren weet dat je in aanmerking kan komen voor 

lagere hypotheekrente als je huis meer waard is geworden, bijvoorbeeld als je een uitbouw maakt of 

een dakkapel plaatst. 

 Ruim de helft van de Nederlandse hypotheekeigenaren (52,8%) is op de hoogte van het feit dat je in 

aanmerking kan komen voor lagere hypotheekrente als je aflost op je hypotheek, omdat de bank dan 

minder risico loopt. 

 Een relatief makkelijke manier om mogelijk te besparen op de hypotheekrente is het openen van een 

betaalrekening waarop het salaris binnenkomt, indien je een lening hebt bij de bank. Hierdoor is er bij 

een aantal banken onder voorwaarden een rentekorting mogelijk. Toch is slechts 41% van de 

Nederlandse hypotheekeigenaren hiervan op de hoogte. 

 Rentemiddeling is bij minder dan de helft (46,7%) van de Nederlandse hypotheekeigenaren bekend 

als mogelijkheid om in aanmerking te komen voor lagere hypotheekrente.  

 


