
Samenvatting hypothekenonderzoek 
 
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in 2011 onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop 

hypotheekverstrekkers met elkaar concurreren op de Nederlandse hypotheekmarkt. De aanleiding voor dit 

onderzoek zijn onder meer de kredietcrisis en de aanhoudende mediaberichtgeving dat huizenbezitters ‘te 

hoge hypotheektarieven’ betalen in Nederland. 

 

De NMa heeft onderzoek gedaan om een beeld te krijgen van de manier waarop de hypotheekmarkt in elkaar 

steekt en hoe hypotheekverstrekkers zich op deze markt gedragen. De NMa heeft informatie verzameld via 

hypotheekverstrekkers, consumenten en het Kadaster. 

 

Na het uitbreken van de crisis op de financiële markten zijn de marges op hypotheken flink omhoog gegaan. 

Deze marges waren in historisch opzicht, dus als je naar het verleden kijkt, hoog. Een reden waardoor de 

marges konden stijgen, is dat een aantal onafhankelijke (kleinere) aanbieders van hypotheken minder actief 

werd of zelfs van de markt verdween door de crisis en doordat twee grote hypotheekverstrekkers 

samengingen: ABN Amro en Fortis. Tegelijkertijd werd het door de kredietcrisis moeilijker voor nieuwe 

hypotheekverstrekkers om actief te worden op de Nederlandse hypotheekmarkt. 

 

Conclusies uit het onderzoek 
 

1. De NMa heeft geen aanwijzingen gevonden voor verboden prijsafspraken tussen hypotheekverstrekkers. 

 

2. De gestegen marges komen waarschijnlijk niet door staatssteunvoorwaarden. De 

staatssteunvoorwaarden gingen namelijk pas in na de opmerkelijke stijging van de marges. Daarom 

concludeert de NMa dat de gestegen marges vooral verklaard worden door een vermindering van de 

concurrentie. 

 

3. De marges op hypotheken zijn gedaald tot het niveau dat vóór de kredietcrisis gangbaar was. Deze 

daling van de marges hangt samen met een toename van de concurrentie. Daarnaast lijken de 

financiële markten zich hersteld te hebben van de kredietcrisis, waardoor het makkelijker is 

geworden voor (kleinere) hypotheekverstrekkers om te concurreren met de grote gevestigde banken. 

 

4. Hypotheekverstrekkers vragen een hogere hypotheekrente van klanten van wie de rentevaste 

periode is afgelopen, dan voor nieuwe klanten. De hypotheekverstrekkers kunnen dit doen doordat het voor 

bestaande klanten niet eenvoudig is over te stappen naar een andere hypotheekverstrekker. Ook blijkt dat de 

grote banken hogere rentetarieven vragen dan de kleinere banken. 

 

5. Voor de concurrentie op de hypotheekmarkt is het belangrijk dat de grote banken voldoende 

tegenwicht krijgen van andere aanbieders, zoals verzekeraars en buitenlandse banken. Uit het onderzoek 

blijkt namelijk dat de marges stijgen wanneer de belangrijkste concurrenten van grote banken minder actief 

worden of zelfs de markt verlaten. Wanneer deze aanbieders weer actiever worden dalen de marges weer. 

 

6. De consument kan zelf ook tegenwicht geven aan de grote banken. Dit kan door, eventueel met hulp 

van een hypotheekadviseur, verschillende hypotheekverstrekkers te vergelijken. Consumenten die al een 

hypotheek hebben kunnen ook tegenwicht bieden door over te stappen naar een andere 

hypotheekverstrekker met een beter aanbod. In de praktijk stappen consumenten niet altijd over naar een 



andere hypotheekverstrekker, terwijl dit wel gunstig kan uitvallen. Dit komt onder meer doordat 

consumenten vaak te kort van tevoren geïnformeerd worden dat de rentevaste periode eindigt en ze dan 

boetevrij kunnen overstappen. 

 
Vier aanbevelingen om concurrentie te vergroten 
 

1. banken moeten hun klanten op tijd informeren wanneer de rentevaste periode van hun hypotheek 

afloopt; 

 

2. banken moeten hun klanten erop wijzen dat zij de mogelijkheid hebben over te stappen naar een 

andere bank; 

 

3. consumenten zouden meerdere hypotheekverstrekkers met elkaar moeten vergelijken in een 

vergelijkend onderzoek; Daarbij moeten ze naast aanbiedingen van grote Nederlandse banken 

ook aanbiedingen van andere aanbieders betrekken. De grote Nederlandse banken rekenen over het 

algemeen namelijk hogere hypotheekrentes dan andere aanbieders; 

 

4. De NMa is er geen voorstander van om de rentetarieven te reguleren zoals een aantal organisaties bepleit. 

Zolang nieuwe hypotheekverstrekkers kunnen toetreden tot de hypotheekmarkt en de concurrentie kunnen 

aangaan met de gevestigde partijen, is er immers sprake van concurrentie. De NMa benadrukt dat hier een 

belangrijke rol is weggelegd voor de consument. Die kan er door zijn gedrag voor zorgen dat nieuwe 

aanbieders ook voet aan de grond kunnen krijgen. 

 

De NMa blijft de hypotheekmarkt en de margeontwikkeling op deze markt de komende jaren actief volgen. 

 



Conclusie en aanbevelingen 
 

De NMa heeft onderzoek gedaan naar de Nederlandse hypotheekmarkt. Het doel van dit onderzoek is 

inzicht te krijgen hoeveel concurrentie er is op de hypotheekmarkt en oplossingen voor te stellen voor 

mogelijke belemmeringen voor concurrentie. Dit hoofdstuk geeft de belangrijkste bevindingen van het 

onderzoek weer en formuleert aanbevelingen op basis van de uitkomsten. 

 

Bevindingen 
 

De marge op hypotheken neemt opmerkelijk toe na het uitbreken van de kredietcrisis 

Wanneer de marge plotseling toeneemt, dan kan dit komen doordat de mate van concurrentie afneemt. Uit 

de margeberekeningen in hoofdstuk 2 van deze sectorstudie volgt dat de marges op hypotheken sterk zijn 

toegenomen na het uitbreken van de crisis op de financiële markten en dat ze historisch gezien op een hoog 

niveau kwamen te liggen. 

 

De toename van de marge ging samen met een sterke toename van de concentratiegraad. Voor de 

toegenomen concentratiegraad zijn twee redenen. Ten eerste zijn enkele hypotheekverstrekkers gestopt met 

het verkopen van nieuwe hypotheken toen de kredietcrisis uitbrak, zoals GMAC en Argenta. Daarnaast heeft 

de fusie tussen ABN Amro en Fortis, twee relatief grote aanbieders van hypotheken, geleid tot een 

aanzienlijk meer geconcentreerde markt. Het is dus aannemelijk dat het verdwijnen van GMAC, Argenta en 

Fortis als onafhankelijke aanbieders van hypotheken tot een, in ieder geval, tijdelijke vermindering van de 

concurrentie heeft geleid waardoor de marges konden toenemen. Uit het econometrisch onderzoek komt 

bovendien naar voren dat de hoogte van de hypotheekrente samenhangt met de concentratie van de markt.  

 

Een andere mogelijke verklaring voor de geconstateerde margestijging is dat grote banken tijdelijk minder 

druk voelden van mogelijk nieuwe concurrenten op de hypotheekmarkt. Tijdens de kredietcrisis was het 

namelijk moeilijker om hypotheken te financieren, waardoor nieuwe aanbieders mogelijk moeite hadden om 

de markt te betreden. De grote banken hoefden hierdoor minder te vrezen voor nieuwe toetreders in 

vergelijking met de periode vóór de kredietcrisis. De NMa stelt vast dat er in deze periode daadwerkelijk 

geen nieuwe aanbieders zijn toegetreden tot de Nederlandse hypotheekmarkt. 

 

De NMa heeft op verschillende manieren de mogelijkheid van prijsafstemming tussen 

hypotheekverstrekkers onderzocht. Hoewel de markt gevoelig is voor prijsafstemming, zijn hiervoor uit een 

analyse van het marktgedrag geen aanwijzingen naar voren gekomen. Het is daarom niet aannemelijk dat 

prijsafspraken een verklaring vormen voor de opmerkelijke toename van de marges sinds 2008. Hetzelfde 

geldt voor de voorwaarden die de Europese Commissie aan ABN Amro - Fortis, AEGON en ING heeft 

opgelegd ten aanzien van hun prijsbeleid. Het eerste verbod op prijsleiderschap is namelijk pas in november 

2009 opgelegd, terwijl de marges daarvoor al waren gestegen. Dit neemt niet weg dat deze 

staatssteunvoorwaarden de hypotheekrentes kunnen beïnvloeden. Zo laat het econometrisch onderzoek zien 

dat de staatssteunvoorwaarden mogelijk samenhangen met rentestijgingen na de inwerkingtreding van deze 

voorwaarden. 

 

Sterke afname van de marge  

De marges op hypotheken zijn inmiddels weer sterk afgenomen tot niveaus die vóór 2008 gangbaar waren. 



Deze afname lijkt samen te gaan met de sterke groei van enkele hypotheekverstrekkers die vóór 2008 een 

minder sterke marktpositie hadden, zoals AEGON en BNP Paribas. De concentratiegraad van de markt bleef 

in 2010 onverminderd hoog, maar leek in de laatste maanden van dat jaar enigszins af te nemen. 

Daarnaast lijkt de situatie op de internationale geld- en kapitaalmarkten zich sinds 2010 te herstellen. In 

2010 zijn er bijvoorbeeld meer gesecuritiseerde hypotheken verkocht aan beleggers en zijn risicopremies 

gedaald. Hierdoor ondervinden de bestaande aanbieders mogelijk weer meer concurrentiedruk van nieuwe 

aanbieders van hypotheken. Ook kan de maatschappelijke commotie rond de hoogte van de 

hypotheekrentes geleid hebben tot lagere marges. 

 

De onderstaande figuur geeft het voorgaande grafisch weer. In deze figuur is de ontwikkeling van de HHI 

weergegeven in combinatie met belangrijke gebeurtenissen op de hypotheekmarkt. 

 

 

Ontwikkelingen op de hypotheekmarkt en van de HHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijsdifferentiatie tussen nieuwe en bestaande klanten 

Prijsdifferentiatie kan wijzen op het bestaan van marktmacht. Dit onderzoek concludeert dat 

hypotheekverstrekkers gemiddeld een hogere rente aanbieden aan bestaande klanten dan aan nieuwe 

klanten. Deze vorm van prijsdifferentiatie kan bestaan door significante overstapdrempels voor bestaande 

klanten en merkentrouw. 

 

Langdurige verschillen in rentetarieven tussen grote banken enerzijds en overige banken anderzijds 

Op een concurrerende markt waarop aanbieders vergelijkbare producten aanbieden, kunnen geen duurzame 

significante prijsverschillen bestaan. Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van verschillen in rentetarieven 

tussen de grote banken enerzijds en de overige banken anderzijds. Dit verschil is het grootst tijdens de 

kredietcrisis en lijkt samen te gaan met het moment dat het gezamenlijke marktaandeel van de overige 



banken sterk afneemt. Dit prijsverschil neemt in 2010 echter weer af op het moment dat de grote banken 

marktaandeel verliezen aan de overige banken en verzekeraars. 

 

Disciplinering vanuit de competitive fringe belangrijk voor concurrentie 

Het voorgaande maakt duidelijk dat het belangrijk is dat nieuwe aanbieders tot de hypotheekmarkt kunnen 

toetreden en vervolgens kunnen groeien om zo voldoende concurrentiedruk uit te oefenen op de bestaande 

aanbieders. Marges en prijsverschillen nemen immers toe als aanbieders die tot de competitive fringe 

behoren minder actief worden of uittreden. De competitive fringe bestaat uit hypotheekverstrekkers die niet 

tot de traditionele grote Nederlandse banken behoren, zoals AEGON, Argenta en BNP Paribas. Op het 

moment dat de competitive fringe groeit, nemen marges en prijsverschillen juist weer af. 

 

Disciplinerend effect vanuit competitive fringe en onderlinge concurrentie kan groter 

Deze sectorstudie wijst op een aantal factoren die toetreding en groei significant kunnen belemmeren. Deze 

factoren zijn consumenteninertie en het hebben van toegang tot benodigde financieringsbronnen, mogelijk 

in samenhang met verscherpte kapitaalseisen. Toegang tot financieringsbronnen lijkt als toetredingsdrempel 

echter van tijdelijke aard en met name van belang te zijn geweest tijdens de kredietcrisis. 

Consumenteninertie daarentegen heeft een meer langdurig karakter onder meer omdat consumenten een 

voorkeur hebben voor een grote Nederlandse bank. Het disciplinerende effect vanuit de competitive fringe 

kan groter worden als consumenteninertie afneemt.  

 

Verder blijkt uit dit onderzoek dat er een aantal overstapdrempels bestaat. Allereerst zijn de kosten bij een 

overstap aanzienlijk. Deze kosten bedragen al snel enkele duizenden euro’s. De duur van het oversluitproces 

van een hypotheek vormt ook een mogelijke overstapdrempel wanneer de consument kort van tevoren wordt 

geïnformeerd over het eindigen van een rentevaste periode. Verder kan de complexiteit van het 

hypotheekaanbod het voor de consument moeilijk maken om de producten van verschillende aanbieders 

met elkaar te vergelijken. Overigens blijkt eveneens uit het onderzoek dat het percentage consumenten dat is 

overgestapt naar een andere hypotheekverstrekker sinds 2007 jaarlijks afneemt. De onderlinge concurrentie 

tussen hypotheekverstrekkers kan toenemen als consumenten meer overstappen. 

 

Aanbevelingen 
 

Hierboven zijn de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek beschreven. Op basis van deze uitkomsten 

heeft de NMa een aantal aanbevelingen die de mate van concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt 

kunnen bevorderen: 

 

Voorkom onnodige toetredingsdrempels 

Toetreding door nieuwe aanbieders versterkt de mate van de concurrentie op de hypotheekmarkt. Gezien dit 

belang moet voorkomen worden dat nieuwe, onnodige toetredingsdrempels worden opgeworpen. Deze 

aanbeveling is reeds benadrukt in het Visiedocument Financiële Landschap van de NMa.1 Hierin wordt 

gesteld dat kleinere spelers door regulering niet nodeloos op achterstand moeten worden gesteld. 

 

Informeer consumenten tijdig over aflopen rentevaste periode 

Het gedrag van consumenten beïnvloedt de mate van concurrentie op de markt. Immers, wanneer 

                                                           
1 NMa (2010), Visiedocument Toekomst Financiële Landschap, november 2010. Online beschikbaar via: 

http://www.nmanet.nl/Images/Visiedocument%20Toekomst%20Financi%C3%ABle%20Landschap_tcm16-141201.pdf. 



consumenten goede, weloverwogen keuzes maken, ondervinden de bestaande aanbieders meer 

concurrentiedruk. De mate waarin consumenten een disciplinerende invloed kunnen uitoefenen op 

hypotheekverstrekkers is afhankelijk van het bestaan van eventuele overstapdrempels en de mate van 

transparantie. 

 

Hypotheken zijn complexe financiële producten voor de meeste consumenten. Zelfs als 

hypotheekverstrekkers volledig transparant zijn over hun productaanbod, blijft het voor veel consumenten 

relatief moeilijk om een afgewogen keuze te maken. Tussenpersonen en vergelijkingsites kunnen helpen bij 

het maken van de juiste keuze omdat zij informatie over het hypotheekaanbod in Nederland eenvoudig 

inzichtelijk kunnen maken voor consumenten, waardoor ze de complexiteit verminderen. Voor de 

disciplinerende werking van consumentengedrag op hypotheekverstrekkers is het daarom van belang dat de 

markten voor tussenpersonen en vergelijkingsites goed werken. In dit opzicht zijn het verbod op 

bonusprovisies en het aangekondigde totaalverbod op provisies goede ontwikkelingen. 

 

De uitkomsten van dit onderzoek wijzen op een aantal belemmeringen voor consumenten die willen 

overstappen naar een andere aanbieder van hypotheken. Deze overstapdrempels verminderen de 

disciplinerende invloed die consumenten kunnen uitoefenen op hypotheekverstrekkers. Het is daarom voor 

de concurrentie op de hypotheekmarkt van belang dat deze drempels worden verlaagd. Dit kan onder andere 

door consumenten eerder te informeren over het aflopen van de rentevaste periode en hen te wijzen op de 

mogelijkheid om over te stappen, bijvoorbeeld drie tot vier maanden van te voren. In de praktijk worden veel 

consumenten immers relatief kort van te voren geïnformeerd over het aflopen van hun rentevaste periode. 

 

Vergelijk meerdere hypotheekverstrekkers 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat veel consumenten een voorkeur hebben voor grote 

Nederlandse banken, terwijl deze gemiddeld juist relatief hogere hypotheekrentes lijken te 

hanteren dan andere aanbieders. Consumenten kunnen besparen op de kosten van een hypotheek door 

hypotheekoffertes van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken en hierbij ook andere aanbieders 

dan de grote Nederlandse banken te betrekken. Ook voor consumenten waarbij de rentevaste periode 

afloopt, kunnen voordelen behalen door hypotheekverstrekkers met elkaar te vergelijken. 

 

Geen aanleiding voor prijsregulering 

Dit onderzoek wijst erop dat de hypotheekmarkt in Nederland goed kan functioneren omdat er geen 

onoverwinbare toetredings- en groeidrempels bestaan. De NMa ziet daarom op basis van dit 

onderzoek geen aanleiding voor prijsregulering zoals door een aantal organisaties wordt bepleit. Wel zal de 

NMa de hypotheekmarkt en de margeontwikkeling op deze markt de komende jaren blijven monitoren, 

aangezien deze markt gevoelig is voor prijsafstemming. 


