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Stijging van de hypotheekrente? MET HET OOG OP 
LATER

Hoe kijken de grote banken tegen de hui-
dige coronacrisis aan? ABN Amro verwacht 
een stijging van de hypotheekrente bij alle 
hypotheekverstrekkers. Dit is een gevolg van 
de veel geld lenende overheid. 
Dit lenen brengt kredietrisico’s risico’s met 
zich mee, aldus ABN Amro. Dus wordt geld 
duurder. Als gevolg hiervan wordt ook geld 
lenen om een huis te kopen duurder. Ook de 
Rabobank onderkent negatieve tendenzen. 
Maar de bank stelt wel dat er nog steeds 
grote krapte heerst op de woningmarkt. 
Bovendien beperken de aangekondigde 
overheidsmaatregelen de impact van het 

virus op de werkloosheid en het negatieve 
effect op het aantal transacties en de 
huizenprijzen (op den duur), aldus de bank. 
De Rabobank stelt dat als het virus in het 
tweede kwartaal onder controle komt, de 
economie in de tweede helft van 2020 en in 
2021 geleidelijk normaliseert. In dit scenario 
gaat de bank niet uit van een daling van de 
huizenprijzen. 

Woningtekort loopt op Ook beperkt 
het aangekondigde pakket van 
overheidsmaatregelen de impact van het 
virus op de werkloosheid. Tevens is de 
rente nog altijd laag. Bovendien loopt het 
woningtekort de komende jaren alleen maar 
verder op. Deze factoren gaan op den duur 
weer de boventoon voeren in de ontwikkeling 
van de huizenprijzen. De Rabobank 
vermoedt dat als de fase van economische 
neergang achter ons ligt, de huizenprijzen 
gestaag maar zeker verder stijgen. Deze 
huizenprijsontwikkeling valt voor een 
belangrijk deel te verklaren vanuit hardere, 
fundamentele factoren zoals de rente, het 
besteedbaar inkomen van huishoudens en het 
werkloosheidspercentage.

Een ding is duidelijk: die hele 
coronamisère gaat (uiteindelijk) 
voorbij. Nog een ding is duidelijk: 

het wordt straks zeker anders. Recessie 
met faillissementen en werkloosheid, de 
financiële wonden likken en weer opstarten.

Wanneer ik vakmensen spreek, blijkt het 
merendeel voor de komende maanden (nog) 
een gevulde portefeuille te hebben. Corona 
houdt echter geen rekening met klussen, 
dus praat met de klant over de dag van 
morgen. Bedenk: hoe laat ik elke dag de klus 
achter? Zodat de klant door kan leven als je 
zelf of je klant onverhoopt ziek wordt. Denk 
vooruit. Wat heb je de komende periode 
nodig aan materiaal, wanneer heb je extra 
handjes nodig? Kijk waar bezuinigingen 
liggen, bereken wat de kosten zijn van extra 
maatregelen en inzet. Houd rekening met 
elkaar. 

Als straks de stress voorbij is, komen andere 
emoties tevoorschijn. Gaan ongetwijfeld 
andere prioriteiten gelden. Dus communiceer 
voortdurend met je klant en je leveranciers.
Juist nu scholen en bedrijven leegstaan, is er 
een mogelijkheid om ongehinderd onderhoud 
uit te voeren. Overtuig je klant daarvan. 

Wellicht zijn er hulpacties waarbij ze jouw 
kennis en kunde kunnen gebruiken. Dat is 
nu nuttig. Maar hoe dan ook, voor bedrijf, 
omgeving of privé: zet je energie positief in 
met het oog op jouw toekomst.

Houd rekening 
met elkaar

Kabinet steekt 12 miljoen in fonds 
 asbestdaken 
Het kabinet kondigt aan 12 miljoen euro in 
een fonds voor de aanpak van asbestdaken 
te storten. Uit dit fonds kunnen particulieren 
geld lenen om asbest van de daken te 
laten halen. Ook provincies en gemeenten 

moeten aan het fonds bijdragen. Daarnaast 
is er een plan om een vergelijkbaar fonds 
voor bedrijven in te stellen. Overigens zou 
de verwijdering van asbestdaken weer 
vertraging op kunnen oplopen. Belangrijke 
gesprekspartners van de overheid weigeren 
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te 
ondertekenen. Dat blijkt uit een inventarisatie 
van dagblad Trouw en wordt volgens de 
krant bevestigd door het ministerie. De 
belangenorganisaties zijn het er over eens 
dat asbestdaken moeten worden opgeruimd. 
Maar zij stellen dat de minister onvoldoende 
geld vrij wil maken. 
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