
 

 

 

Hypotheek met Energie Besparende Voorzieningen in 2018 

 

Loan to value (LTV) 

Vanaf 1 januari daalt de maximale lening ten 

opzichte van de waarde van het onderpand 

naar 100% van de marktwaarde. Dit heeft tot 

gevolg dat de klant alle bijkomende 

(financierings)kosten uit eigen zak moet 

betalen. 

 

 

 

 

 

De maximale lening kan alleen oplopen tot 

106% van de marktwaarde van de woning, als 

het bedrag boven de 100% wordt besteed aan 

energie- besparende voorzieningen (EBV). 

Bijkomend gevolg is dat er per saldo minder 

eigen geld ingebracht hoeft te worden. 

Onderstaand voorbeeld maakt 

dit duidelijk. 

 

Voorbeeld 

Marilou koopt een woning van € 150.000 

(=marktwaarde). De bijkomende kosten 

bedragen € 8.500. Ze wil voor 

€ 7.000 aan zonnepanelen gaan plaatsen. De 

marktwaarde van haar woning wordt als 

gevolg hiervan geschat op 

€ 156.000. 

De maximale lening op het onderpand mag in 

dat geval 100% van de marktwaarde van de 

woning na verbouwing bedragen plus het 

bedrag van de EBV, tot een maximum van 

106% van de marktwaarde na verbouwing. 

Oftewel 

€ 163.000. Hierdoor hoeft ze nog maar 

€ 2.500 aan eigen geld in te brengen. 

Een verschil van € 6.000! 

 

Loan to income (LTI) 

In de bepaling van de maximale hypotheek 

ten opzichte van het inkomen verandert er in 

2018   niet zo veel. Uit de nieuwe 

financieringstabellen is af te lezen dat de 

leencapaciteit opnieuw wordt verlaagd voor 

consumenten met een (gezamenlijk) 

inkomen tot ± € 52.000. De grootste daling 

ontstaat bij toetsrentes tussen de 2,0 en 2,5%. 

Bedraagt het toetsinkomen meer dan € 52.000, 

dan blijft de leencapaciteit over het algemeen 

gelijk. 

 

Voormalig minister Plasterk stelde in de 

Kamerbrief weliswaar dat “voor huishoudens 

met een inkomen tot circa € 45.000 de 

leencapaciteit stabiel blijft”. 

 

Maar hij ging er daarbij vanuit dat iedereen per 1  

Januari een loonsverhoging krijgt van 2,2%. 

Overigens neemt de leencapaciteit bij inkomens tot 

45.000 ook dan nog steeds (licht) af. 

 

Ook gezinnen met twee inkomens kunnen volgend  

jaar niet méér lenen. Weliswaar mag voortaan 70%  

van het tweede inkomen worden meegenomen  

voor de bepaling van het financieringslastpercentage 

(in 2017 was dit 60%), maar het totale inkomen 

blijft uitgangspunt voor de berekening.  

En daar verandert niets aan! 

Tabel 1 

Inbreng eigen geld met of zonder energiebesparende 

voorziening 

Met EBV Zonder EBV 

Aankoop woning € 150.000 € 150.000 

Bijkomende kosten € 8.500 € 8.500 

Energiebesparende voorziening € 7.000 n.v.t. 

Financieringsbehoefte € 165.500 € 158.500 

Maximale lening op onderpand € 163.000 € 150.000 

Inbreng eigen geld € 2.500 € 8.500 

 



 

Aanpassing toetsrente 

Staat de rente voor 10 jaar of langer vast, dan wordt (voor de berekening van de maximale 

hypotheek op het inkomen) uitgegaan van de werkelijke rente. Is de rentelooptijd korter, dan 

wordt uitgegaan van een fictieve rente van (thans) 5,0%. Is de rentelooptijd echter korter dan 

10 jaar, maar gelijk aan de looptijd van de lening, dan mag voortaan worden uitgegaan van de 

werkelijke rente. Deze wijziging heeft gevolgen voor consumenten die versneld een deel van 

hun hypotheek (moeten) aflossen, maar leidt  als gevolg van een gemiddelde toetsrente niet 

altijd tot een hogere leencapaciteit. 

 

Spelen met de rente 

Ondanks de wijzigingen in de woonquote tabellen, is het nog steeds mogelijk om te ‘spelen’ 

met verschillende rentelooptijden, om zo de leen- capaciteit te vergroten. 

 

Voorbeeld 

Marilou wil een annuïteitenhypotheek afsluiten van 

€ 150.000 (excl. EBV). Ze heeft een bruto maandloon van 

€ 2.675 en wil de rente graag voor 20 jaar vastzetten. De bank biedt de volgende rentes aan: 

Tabel 2 

 

Maximale leencapaciteit bij verschillende rentelooptijden 

Rentelooptijd Hoogte rente Maximale lening 

7 jaar 1,65% € 139.245 

10 jaar 1,85% € 150.829 

20 jaar 2,45% € 147.285 

30 jaar 2,70% € 152.398 

 
Kiest ze voor een 20-jaars rente, dan bedraagt haar leencapaciteit € 147.285, wat inhoudt dat 

Marilou € 2.715 extra eigen geld moet inbrengen. Dat wil ze liever niet. Ze zou ervoor kunnen 

kiezen om de rente voor 10 jaar vast te zetten, want dan is de gewenste lening wél haalbaar. 

Hetzelfde geldt wanneer ze kiest voor 30 jaar vast. Echter, de lening is ook haalbaar bij een 

gemiddelde rente tussen de 2,501% en 2,83% (zie grafiek). 

 

    Maximale hypotheek o.b.v. inkomen € 34.668 bij verschillende toetsrentes  

(looptijd van: 360 maanden) 
 

 
 

In plaats van te kiezen voor één rentevaste periode zou Marilou kunnen 

kiezen voor een rentemix. Bij een gemiddelde rente van 2,51% kan ze € 

156.233 lenen. Om hierop uit te komen, heeft ze twee opties: 

1 Een leningdeel van € 3.800 o.b.v. 7 jaar vast en 



€ 146.200 o.b.v. 20 jaar vast 

2 Een rentemix van € 30.600 o.b.v. 30 jaar vast en 

€ 119.400 o.b.v. 20 jaar vast 

In beide gevallen bedraagt de gemiddelde toetsrente 2,501%, waardoor de 

gevraagde lening past binnen de normen en de gekozen rentelooptijd beter 

aansluit bij haar wens. 

 

Energiezuinige woningen of voorzieningen Koopt uw klant een 

energieneutrale woning, waarbij ten aanzien van de energieprestatie een 

garantie van minimaal 10 jaar kan worden overlegd, dan 

mag € 25.000 meer worden geleend op het inkomen. Is sprake van een 

energiezuinige woning (A++ of EPC van maximaal 0,6), dan mag € 9.000 

meer worden geleend. Treft uw klant energiebesparende voorzieningen, dan 

mag tot maximaal € 9.000 extra worden geleend op het inkomen. 

 

Deze normen zijn ongewijzigd ten opzichte van 2017. Wel is 

gewijzigd dat het minimale (gezamenlijke) toetsinkomen € 33.000 

moet bedragen (2017: € 31.000) om van deze verruiming gebruik te 

mogen maken. 

 

Voorbeeld 

Marilou wil de zonnepanelen aanschaffen. Haar inkomen bedraagt meer dan € 33.000. Ze kan de € 7.000 

aan 

EBV (voor de zonnepanelen) bovenop de uitkomst van de inkomenstoets lenen. 

 

 

NHG normen 
Per 1 januari vindt er , naast de genoemde LTV en LTI aanpassingen ook nog een aantal wijzigingen plaats in 
de normen van NHG. We zetten voor de adviespraktijk de meest belangrijke op een rij: 

 

Kostengrens 

De kostengrens stijgt naar € 265.000. Dat betekent dat de koopsom (of marktwaarde indien deze lager is) 

maximaal € 265.000 mag bedragen om nog in aanmerking te komen voor een NHG-lening. 

Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG-

kostengrens naar maximaal € 280.900 (= 106% koopsom). 

 

Overlijdensrisicoverzekering vervalt 

Wellicht een van de meest opvallende wijzigingen is het vervallen van de verplichting tot het hebben van 

een overlijdensrisicoverzekering, wanneer de lening meer dan 80% van de marktwaarde van de woning 

bedraagt. Vooral voor consumenten die niet of moeilijk verzekerbaar zijn, of al wat ouder zijn, wordt NHG 

toegankelijker. 

 

 

 

 

 



 

Voorbeeld 

Marilou is alleenstaand en heeft geen kinderen. Een overlijdensrisicoverzekering vindt ze zonde van de 

premie. Ze kan de hypotheek afsluiten zonder overlijdensrisico- verzekering. Tenminste, als de bank 

niet vasthoudt aan de ORV-eis. Het is op dit moment nog niet duidelijk of alle aanbieders het vervallen 

van de dekkingsverplichting zullen volgen. 

 

Eenvoudiger lening oversluiten naar NHG  

Wanneer een consument zijn bestaande hypotheek wil oversluiten naar een lening met 

NHG, dan was dit alleen mogelijk wanneer er sprake was kwaliteitsverbetering. Niet 

zelden is om die reden een deurbel of een pot verf gefinancierd. Vanaf 1 januari is dit 

verplichte dansje niet meer nodig. Wanneer de individuele klantsituatie verbetert, mag de 

lening naar een hypotheek met NHG worden overgesloten. 

Betere leningcondities of een lager rentepercentage zijn hier voorbeelden van. De 

mogelijkheid om over te sluiten met verbouwing blijft overigens bestaan. In beide gevallen 

mogen de bijkomende kosten worden meegefinancierd. 

 

Energiebespaarbudget 

Nieuw is het energiebespaarbudget (EBB) voor hypotheekaanvragen met NHG. Het EBB 

biedt consumenten de mogelijkheid om extra te lenen voor energiebesparende voorzieningen, 

zónder dat al rekening wordt gehouden met een eventuele waardestijging van de woning. Het 

budget wordt gereserveerd in een bouwdepot. Na passeren kan de consument bepalen welke 

EBV hij wil treffen. 

 

Voorbeeld 

Marilou twijfelt of ze zonnepanelen moet kopen. Misschien kan ze beter haar woning isoleren. Ze sluit 

daarom een hypotheek met een energiebespaarbudget (EBB) af van € 159.000 (106% marktwaarde van 

de woning), waarbij € 9.000 in een bouwdepot wordt gestort. Na passeren kan ze rustig uitzoeken welke 

voorzieningen ze wil treffen. Een eventueel overschot wordt later afgelost op de lening. 

 

Het EBB is interessant voor consumenten die  nog niet weten welke EBV ze willen gaan 

treffen. Weet een consument het wel, dan kun je beter de EBV laten opnemen in het 

taxatierapport. Dan hoeft er immers minder eigen geld te worden ingebracht. 

 

Loonsverhoging bij tijdelijke contracten 

Heeft de klant recht op een onvoorwaardelijke inkomensverhoging binnen zes maanden, 

dan mocht worden uitgegaan van het hogere inkomen, mits sprake was van een vast 

dienstverband. Vanaf het nieuwe jaar geldt dat een onvoorwaardelijke 

inkomensverhoging ook mag worden meegenomen indien  sprake  is van een tijdelijk 

dienstverband, met intentie- verklaring.  


