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Betreft: verantwoorde financiering voor een duurzame woningmarkt 
 
Geachte mevrouw Schippers,  
 
Een nieuw kabinet heeft een goede gelegenheid om voor de woningmarkt een samenhangend pakket 
van maatregelen te nemen. Vanuit onze rol zien wij vooral het belang dat een aantal knopen worden 
doorgehakt, waarmee het aanbod van woningen op peil kan worden gebracht (zowel binnen de 
huursector als ten aanzien van koopwoningen), de energiekwaliteit van de bestaande woningvoorraad 
sterk wordt verbeterd (zowel vanwege duurzaamheid als de betaalbaarheid) en verantwoorde 
financiering van de eigen woning wordt versterkt.  
 
Benut ruimte binnen de leennormen om inkomen toekomstbestendig vast te stellen 
 
De financiering van de eigen woning kan beter door minder de nadruk te leggen op het bevorderen van 
maximaal lenen, en meer in te zetten op lenen in een omvang en vorm die voor de verschillende 
huishoudens toegang biedt tot een eigen woning. Waarbij het van belang is dat dit op een verantwoorde 
wijze gebeurt, passend bij de verschillende situaties van huishoudens. Zo is het belangrijk een knoop 
door te hakken over de mogelijkheid voor huishoudens om wat later met pensioenopbouw te beginnen, 
en de daardoor vrijvallende middelen te benutten voor een (versnelde) aflos van de hypothecaire 
lening. En zo is het ook goed om de bestaande leennormen nu niet verder aan te passen, maar juist te 
zoeken naar ruimte om binnen de normen, de hypotheek meer op maat te snijden. En dat is goed 
mogelijk.  
 
De leennormen, zowel ten opzichte van het inkomen als ten opzichte van de woningwaarde, vormen 
een goed kader om mee te werken. Ze zullen wel meer toekomstbestendig gemaakt moeten worden. 
Het is goed om hier gezamenlijk een agenda voor te formuleren. Hierbij is het beoordelen van inkomen 
in een veranderende arbeidsmarkt het meest urgent. Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) werkt 
daar ook nu al aan met marktpartijen en de overheid.  
 
Marktstandaarden voor duurzame en verantwoorde financiering 
 
Het WEW werkt sinds 1993 aan de verbetering van woonfinanciering, door deze toegankelijker, 
betaalbaarder en stabieler te maken. Sinds 1995 doen wij dat door de Nationale Hypotheek Garantie 
(NHG) aan te bieden. WEW is daartoe door de overheid met een publieke missie in de markt gezet, en 



dat betekende dat we in de praktijk, vanuit die missie, de samenwerking met de markt en de overheid 
hebben gezocht.  
 
Wij richten ons in de markt op het faciliteren, katalyseren en standaardiseren van een duurzame en 
verantwoorde financiering. Dat leidt er toe dat wij gericht zijn op vernieuwing, innovatie en verbetering 
waarmee we tegelijkertijd een verantwoorde marktstandaard neerzetten. Standaarden die voor zowel 
geldverstrekkers als geldnemers de drempels tot toetreding verlagen. 
Op een verantwoorde wijze. WEW introduceerde de normen voor NHG hypotheken in 2000, ontwikkeld 
door en met het Nibud. In een tijd van zeer ruimhartig overheidsbeleid was dit een logische keus van 
WEW, gezien haar publieke missie en de gekozen vorm van de NHG. We wilden voor meer mensen 
toegang tot een eigen woning bieden, maar wel met verantwoorde financiering. De ontwikkeling 
daarna, waarin de leennormen in 2007 in de Gedragscode Hypothecaire Financiering terechtkwamen, 
en dus voor de hele markt gingen gelden, en sinds 2012 zelfs in de Tijdelijke Regeling werden vertaald, 
toont aan wat de waarde kan zijn van WEW, als partner op de hypotheekmarkt.  
 
Wij kunnen meer maatwerk mogelijk maken via de toepassing van de NHG. Wij vullen dat sinds 2 jaar al 
samen met de markt en overheden actief in en kunnen dat verder versterken als onderdeel van een 
nieuw op te stellen woonbeleid. Op kortere termijn zou daarvoor de mogelijkheid gezocht moeten 
worden om de ruimte voor maatwerk meer gestandaardiseerd en op een verantwoorde wijze te 
benutten. Zo kunnen wij doorgaan met het op een verantwoorde én slimme manier toegang bieden aan 
specifieke groepen, die nu in de knel komen, omdat de markt niet vanzelf deze toegang biedt.  
 
Oplossingen voor verduurzaming van woningen en standaardisering van maatwerk 
 
Dat kan in de markt, dat kan met de huidige normen, en het kan direct, als er wat regie op wordt gezet. 
Wij leveren daar graag een bijdrage aan, zoals we ook in het verleden hebben geholpen door 
standaarden te ontwikkelen en zetten. We gaan als WEW graag tijdens of na de formatie, met u of het 
nieuwe kabinet, in gesprek over de mogelijkheden die wij zien en de bijdrage die wij kunnen leveren. 
Met 1,3 miljoen bestaande klanten en jaarlijks rond de 100.000 nieuwe verstrekkingen, hebben we een 
goed bereik in de markt. Daarmee kunnen we met het kabinet werken aan garanties voor investeringen 
in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Met contracten met alle geldverstrekkers in 
Nederland kunnen wij ook goed, al dan niet op verzoek van het kabinet, werken aan standaardisering op 
onderdelen, zoals maatwerk voor zzp-ers, flexwerkers, ouderen en starters. Met een fonds dat solvabel 
is, en een heldere achtervang constructie, kan zonder subsidie, en zonder extra wet- en regelgeving, 
samen met de markt gewerkt worden aan nieuwe oplossingen.  
Wij verwachten dat deze ideeën het beste zullen werken in een actief woonbeleid van een nieuw 
kabinet. Er zijn zoals gezegd knopen door te hakken om tot een gezonde woningmarkt te komen. Ik 
wens u en de betrokkenen bij de (in-)formatiebesprekingen veel succes met uw mooie opdracht. We 
zien uit naar discussie, gesprek en samenwerking met het nieuwe kabinet.  
 
Met hartelijke groet,  
 
 
Arjen Gielen 
Directeur Waarborgfonds Eigen Woningen 


