
Lineaire hypotheek goedkoper dan
Over dehele looptijd is lineair het goedkoopst,menen veel
deskundigen. Het is aandovemansorengericht. Slechts 5% vande
Nederlandsehuizenkopers kiest voor een lineaire hypotheek.

André deVos
ineair is debetere
hypotheekvorm’,
vindtHypotheek-
shop-directeur
MarkdeRijke. ‘Bij
een lage inflatie is
lineair inprincipe
voordeliger’, zegt

financieel adviseurHendrik Schakel van
Viisi. ‘Overdehele looptijd is lineair het
goedkoopst,’ schrijft VerenigingEigen
Huis.Driedeskundigen, éénmening.
Aandovemansorengericht. Slechts 5%
vandeNederlandsehuizenkopers kiest
voor een lineairehypotheek.

Endat aantal is dannogdrastischge-
stegen, sinds in2013deaflossingsplicht
werd ingevoerd.Daarvóórwashet aan-
talmensenmet een lineairehypotheek
noggeenprocent, zoblijkt uit cijfers van
HypothekenDataNetwerk enOTB.Door
de verplichte aflossing isdepopulariteit
toegenomen,maarhet loopt allerminst
storm. ‘Dehogere aanvangslastenbij de
lineairehypotheek schrikkenaf’, zegt
MarkdeRijke. ‘Demeestemensenkie-
zen toch voorde lageremaandlastenaan
hetbegin vandeannuïtairehypotheek.’

INGbesloot in februari zelfs omde li-
neairehypotheekhelemaalnietmeer
aan tebieden.Omdat erweinigwer-
denafgeslotenenomdat INGhethypo-
theekaanbodwilde versimpelen, ver-
klaart eenwoordvoerder. ‘Erworden veel
vragenover lineair gesteld,maar vervol-
genskiest dekoperbijna altijd voor an-
nuïtair.’

Voornieuwehypothekengelden sinds
2013 tweeopties. Bij de annuïtairehy-
potheekbetaalt dehuizenkoperdehele
looptijdbruto elkemaandhetzelfdebe-
drag.Doordathet aftrekbare rentedeel
steeds lagerwordt enhet aflossings-
deel groter, nemendenettomaandlas-
ten toe. Bij de lineairehypotheek ishet
aflossingsdeel overdehele looptijd elke
maandprecies gelijk.Doordat er inhet
beginnogweinig is afgelost, komterdan
nog veel rentebovenop.Daardoor zijnde

maandlastenbij aanvang relatief hoog,
maardalen zeook snel.

Debrutomaandlastenbij een lineai-
rehypotheek van€300.000 zijnbij een
rente van2% indeeerstemaand€1326.
Annuïtair is dat ruim€200minder.Dat
is eenhoopgeld, zeker voorde starter.
Napakweg vijftien jaar, opdehelft van
de looptijd, komthet omslagpunt.Dan
wordtde lineairehypotheek juist goed-
koperdandeannuïtairehypotheek.

Het voordeel vande lineairehypo-
theek zit inde lange termijn. Erwordt
sneller afgelost,waardooroverde tota-
le looptijdminder rentewordtbetaald.
Bij eenhuis vandrie tonen2%rente is
dat voordeel bruto€9000, netto ietsmin-
der, afhankelijk vanhet inkomen.Maar
€9000over eenperiode vandertig jaar is
demeeste kopers te abstract; die kijken
lievernaarhet voordeel dat zenuheb-
ben.Daar komtbij dat doorde lage rente
de verschillen tussenannuïtair en lineair
nu relatief klein zijn.

Leencapaciteit blijft gelijk
Voorde leencapaciteitmaakthetniet uit
of eenhypotheek lineair of annuïtair is.
De regels zijn gebaseerdopeenannuï-
taire lening.Wiedrie tonkan lenen, kan
ookdrie ton lineair lenen.Opmerkelijk,
wantbij de zogenoemdeNibud-normen
wordt gekekennaarhetpercentage van
het inkomendat aanwoonlastenwordt
besteed.Endat is bij lineair ophetmo-
ment vanafsluitenbeduidendhogerdan
bij annuïtair.

De rentes voorbeidehypotheekvor-
menzijngelijk.Dat is ookopvallend.
Doordatbij een lineairehypotheekdeaf-
lossing sneller verloopt, is erminder risi-
co voordebank.Die zet bij extra risico al
snel eenpaar tiendeprocent opde ren-
te,maar rekentdusnietminder voordit
lagere risico. VolgensHypotheekshop is
Allianzde enige aanbiederdie voor een
lineairehypotheek ietsminder rente re-
kent. Afhankelijk vande rentevastperi-
ode ishet verschilmaximaal een tiende
procent.

Deannuïtairehypotheek ishandig
voorwiemaximaalwil lenen tegen zo

Ervaring van ING
‘Er worden veel
vragen over lineair
gesteld, maar
vervolgens kiest de
koper bijna altijd
voor annuïtair’
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annuïtaire,maar niet populair

laagmogelijkekostenenverwachtdat
zijn inkomengaatstijgen.Typischhetge-
valbijdestartendehuizenkoper.Bijde
ouderehuizenkoper ligtdatpreciesan-
dersom.Voorwiealeenhoog inkomen
heeftengeen inkomensstijgingverwacht,
of zelfseendaling, is lineairdeslimmere
optie.Dehogeremaandlastenbijaanvang
zijnbijdehuidige, lagere rentevaakpri-
mateverteren. Indepraktijkblijkenstar-

tersoverigensongeveernetzovaakvoor li-
neair tekiezenalsouderen.

Eenbelangrijkvoordeel vandeannuï-
taire lening isdeflexibiliteit. Jekunt im-
mersvrijwilligextraaflossen,waardoor
jeer tocheen lineairevariant vanmaakt.
Extraaflossendoe jedanalleenalsdefi-
nanciële ruimteer is.Uiteraardmoet je
dedisciplinehebbenomhetgeldnietaan
anderedingentebesteden.Ook inflatie

speeltde lineairehypotheekparten.Bij
eenhogegeldontwaarding is snelaflos-
senminder lucratief.Deschuldkrimpt
immersuit zichzelf.Bij een inflatie van
meerdan3%iseenannuïtairehypotheek
juistgoedkoper.Maardergelijke inflatie
lijkt voorlopignietaandeorde.

André deVos is
freelancejournalist.

Cijfers

€200

5%

15 jaar

lagere eerste
maandlast bij
annuïtaire hy-
potheek van
€300.000 (2%
rente), ten op-
zichte van lineai-
re hypotheek.

Slechts 5% van
de Nederland-
se huizenkopers
kiest voor een
lineaire
hypotheek.

Na ongeveer
15 jaar wordt
de lineaire
hypo-theek
goedkoper dan
de annuïtaire
hypotheek.

3%
Komt de infla-
tie boven de 3%,
dan is een annu-
itaire hypotheek
goedkoper:
aflossen is dan
minder lucratief.
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