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door Jarco de Swart AMSTERDAM, woensdag Terwijl
huizenbezitters met steeds meer moeite hun maandelijkse
hypotheeklasten opbrengen, zijn banken sinds het
uitbreken van de crisis juist meer gaan verdienen aan
hypotheekverstrekking. Oorzaak is dat er steeds minder
concurrentie is gekomen op de Nederlandse
hypotheekmarkt.

Die boodschap geeft de kartelwaakhond NMa vandaag af
in een gesprek met Kamerleden over kredietverstrekking
in Nederland. Als belangrijke oorzaak noemt de NMa dat
na de financiële crisis een aantal kleinere aanbieders van
hypotheken ofwel minder actief is geworden of zich
helemaal heeft teruggetrokken uit de markt. Een bekend
voorbeeld daarvan is de Franse bank BNP Paribas, die
voor het uitbreken van de crisis als prijsvechter in korte
tijd een flink marktaandeel wist te verwerven.

Heer en meester Sinds de crisis echter zijn slechts vier
banken heer en meester op de Nederlandse
hypotheekmarkt: ABN Amro, Rabobank, ING en
Aegon verkochten in de periode januari tot en met
oktober 2012 ruim 80 procent van alle
woninghypotheken, zo stelt de NMa vast. De waakhond
noemt deze hoge concentratie van de markt één van de
belangrijkste oorzaken van de toegenomen marges en

dus een hogere hypotheekrente .

ABN Amro en Rabobank meldden eerder al dat de
marges op hypotheken de afgelopen tijd inderdaad zijn
gestegen, maar noemen de huidige marges juist gezond.
In de tijd van de prijsvechters, zo stellen zij, waren de
marges juist negatief. In een interview met De Telegraaf
zei ABN Amro-topman Gerrit Zalm dat nieuwe
hypotheekklanten niet op een hypotheekkorting hoeven
rekenen bij de bank.

Voordeel Een woordvoerder van de NMa reageert
nuchter: Tja, wat is gezond? Voor ons is duidelijk dat de
structuur van de markt met weinig partijen en nauwelijks
nieuwe toetreders nu maakt dat de banken de marges
verhogen en daar voordeel bij hebben.

De NMa handhaaft voorlopig wel haar eerdere conclusie
dat er geen aanwijzingen zijn voor illegale
kartelafspraken. De NMa adviseert een oplossing langs
twee sporen: versterken van de positie van de consument
en het stimuleren van een ruimer aanbod van
hypotheekverstrekkers. Prijsregulering door de overheid
ziet de NMa niet zitten.

Eerder deze week trok de Vereniging Eigen Huis aan de
bel namens bijna 125.000 woningbezitters. De VEH stelt
dat banken inmiddels gemiddeld 1,3 procentpunt
overwinst maken op hypotheken. Gemiddeld komt dat
neer op ruim 200 euro per maand op een hypotheek van
250.000 euro.
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