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Ik denk dat de mensen van de banken meer in de wijk moeten lopen. Aan de 
ene kant willen ze juist de allochtone doelgroep bereiken, maar dan is ’t van 
‘ja, maar ’t is de Schilderswijk.’ En als je aan een persoon die een hypotheek 
beoordeelt bij een bank vraagt ‘ken je de Schilderswijk?’ ‘Nee.’ ‘Heb je die wel 
eens gezien?’ ‘Nee.’ ‘Ben je langs geweest?’ ‘Nee.’ ‘Maar wat weet je dan van 
de Schilderswijk dat het zo slecht is?’ ‘Ja, dat is gewoon slecht... criminaliteit 
en zo.’ Nou echt niet hoor!... Eigenlijk moeten ze meer de wijk kennen en dan 
kan je pas oordelen, want nu is het een vooroordeel; er zit gewoon een stempel 
op de Schilderswijk van ‘het is slecht, criminaliteit, allochtonen.’ En dan de hele 
wijk in één keer. Ja maar, je kunt niet vanwege een slecht stukje een hele wijk 
afschrijven. Maar er is geen één stukje in de Schilderswijk waar ’t slecht is... En 
dan willen ze het opknappen - allemaal nieuwbouw en dan zeggen de banken 
‘we financieren ’t niet.’ Nou, is ’t een pand dat er echt niet uitziet - je hebt er 
heel weinig nog in de Schilderswijk - dan zeg ik ‘okay, dat kan ik me voorstel-
len,’ maar de woningen die je hebt in de Schilderswijk, die heb je niet eens in 
een duurdere wijk. (Haagse makelaar, interview december 2005)

Het is natuurlijk wel raar, op tv zie je de ene na de andere reclame - banken 
willen hun hypotheken graag verkopen - maar aan de andere kant, zijn ze wel 
steeds selectiever geworden. Ze willen dus hun marktaandeel uitbreiden, maar 
in de gebieden waar de meeste uitbreidingskansen liggen - in de wijken met veel 
huurwoningen, veel allochtonen en lage prijzen - willen ze niet stappen. (Rot-
terdamse hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)
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Samenvatting

Wordt er in Nederland onderscheid gemaakt bij de hypotheekaanvragen op 
grond van persoonskenmerken of de wijk?
Hypotheekaanvragers worden op basis van verschillende gegevens beoordeeld. 
Hierbij zijn de hoogte en de stabiliteit van het inkomen in verhouding tot 
de hypotheeksom en de executiewaarde van de woning in verhouding tot de 
hypotheeksom van het grootste belang. Ook wordt er gekeken naar het ‘kre-
dietverleden’ van de aanvrager via een toets bij het Bureau Krediet Registratie in 
Tiel. Deze factoren worden samen met een aantal andere minder zwaarwegende 
factoren waaronder de postcode beoordeeld in een credit-scoringssysteem. De 
credit score kan in drie categorieën vallen: (1) accepteren/financieren (hypo-
theek verstrekken), (2) niet accepteren/niet financieren en (3) beoordeling door 
een medewerker van het hypotheekbedrijf. Bij optie 3, vaak het ‘grijze gebied’ 
genoemd, vindt de uiteindelijke beoordeling niet alleen op basis van de formele 
acceptatienormen plaats, maar ook op basis van de inzichten van de medewer-
kers van het hypotheekbedrijf die met de beoordeling zijn belast. Zij kunnen 
met aanvullende criteria werken (die niet in het credit-scoringssysteem zitten) 
en de uiteindelijke beoordeling hangt af van hun risico-inschatting.

Eerste doel van het onderzoek.
Achterhalen of onderscheid wordt gemaakt op grond van persoonsken-
merken (ras of nationaliteit) van de hypotheekaanvrager.

Op basis van het onderzoek waarin in dit rapport verslag wordt gedaan, blijkt 
dat volgens makelaars en hypotheekbemiddelaars in Arnhem, Den Haag en 
Rotterdam geen sprake is van aantoonbaar direct onderscheid op basis van ras 
of nationaliteit van hypotheekaanvragers die aan de acceptatiecriteria van een 
bank voldoen. Dit onderzoek heeft geen aanwijzingen kunnen vinden voor 
onderscheid op grond van ras en nationaliteit van hypotheekaanvragers die in 
categorie 1 vallen. Wel blijkt dat er (indirect) onderscheid wordt gemaakt op 
basis van ras en nationaliteit bij aanvragers die in categorie 3 vallen: volgens 
respondenten worden aanvragers met een buitenlandse achternaam of geboor-
teplaats vaker afgewezen dan aanvragers met een Nederlandse achternaam of 
geboorteplaats. Hoewel het hier gaat om aanvragers die niet voldoen aan de for-
mele acceptatienormen is toch sprake van indirect onderscheid op grond van ras 
of nationaliteit omdat aanvragers met een Nederlandse achternaam of geboor-
teplaats vaker worden geaccepteerd dan aanvragers met een niet-Nederlandse 
achternaam of geboorteplaats. Daarnaast merken verschillende respondenten 
op dat het moeilijk of zelfs onmogelijk is om een hypotheekaanvraag gehono-
reerd te krijgen als deze deels rust op het inkomen van iemand met een verblijfs-
vergunning voor bepaalde tijd; hiermee handelen de verstrekkers conform de 
Normen & Voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
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Tweede doel van het onderzoek.
Achterhalen of onderscheid wordt gemaakt naar de buurt waar de te ver-
kopen woning staat en of dat allochtonen onevenredig treft.

Veel hypotheekverstrekkers willen in bepaalde wijken in Den Haag en Rot-
terdam waar veel relatief etnische minderheden wonen, alleen een hypotheek 
verstrekken als deze met NHG kan worden gefinancierd. Dit betekent dat ook 
mensen die niet in aanmerking komen voor de NHG, maar die wel voldoen 
aan de acceptatiecriteria van de verstrekker (categorie 1), worden afgekeurd en 
hen geen hypotheeklening wordt verstrekt. Dit betekent tevens dat de feitelijke 
procedure van de beoordeling van hypotheekaanvragen niet helder, transparant 
en inzichtelijk is omdat aanvragen worden afgekeurd die voldoen aan de nor-
men die de hypotheekverstrekker heeft doorgegeven aan hypotheekbemidde-
laars; is er sprake van aanvullende, onbekende beoordelingscriteria. Bovendien 
komt het op kleine schaal voor dat woningen niet te financieren zijn omdat de 
verkoopprijs boven het NHG-plafond ligt, terwijl de hypotheekverstrekker 
alleen met NHG wil financieren. In Arnhem geven de verstrekkers in bepaalde 
wijken waar veel etnische minderheden wonen, ook de voorkeur aan een finan-
ciering met NHG maar is het bij sommige verstrekkers niettemin toch mogelijk 
om zonder NHG een hypotheek te krijgen. In Den Haag en Rotterdam is de 
situatie moeilijker en geven de respondenten aan dat het zonder NHG niet of 
bijna niet lukt.
In de Arnhemse, Haagse en Rotterdamse wijken waar veel etnische minder-
heden wonen, is de kans groter dat een hypotheekaanvraag die in categorie 3 
van de credit score valt, wordt afgekeurd dan in wijken waar weinig etnische 
minderheden wonen. Daarnaast zijn er in zowel Den Haag als Rotterdam 
hypotheekverstrekkers die, zelfs op aanvragen met NHG die aan de accepta-
tienormen voldoen, in bepaalde wijken waar veel etnische minderheden wonen, 
geen hypotheek willen verstrekken (redlining); dit betekent dat de postcode de 
doorslag geeft in de afwijzing van een aanvraag. Er lijkt dus sprake te zijn van 
indirect onderscheid door redlining van wijken waar veel etnische minderheden 
wonen. Belangrijk is dat de verstrekkers volgens de respondenten in Den Haag 
en Rotterdam geen aanvragen ‘standaard’ afwijzen in bepaalde wijken: als een 
aanvraag voldoet aan zowel de NHG-normen als aan de acceptatiecriteria van 
de verstrekker, kan het zijn dat de ene aanvraag in een wijk wel wordt gehono-
reerd, maar de andere aanvraag in dezelfde wijk niet. Ook hier blijkt weer dat 
de feitelijke procedure van de beoordeling van hypotheekaanvragen niet helder, 
transparant en inzichtelijk is.
Ook zijn er verstrekkers die in Den Haag en Rotterdam een drempelwaarde 
hanteren waaronder geen hypotheken worden verstrekt. Hierdoor is het in 
wijken met veel goedkope woningen bijna onmogelijk om bij deze verstrekkers 
een hypotheeklening te krijgen. Het komt eveneens voor dat een hypotheek-
verstrekker niet tot een volledige financiering wil overgaan. Als gevolg hiervan 
moeten mensen dan meer eigen vermogen inbrengen, maar dit is volgens de 
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respondenten geen optie omdat huizenkopers in de goedkopere segmenten van 
de woningmarkt hiervoor zelden voldoende eigen vermogen hebben.

Het uiteindelijke effect van indirect onderscheid op grond van ras of nationali-
teit -via achternaam of geboorteplaats c.q. via de wijk of postcode - is weliswaar 
belangrijk, maar moet ook niet worden overschat. Slechts in een aantal uitzon-
deringsgevallen is er sprake van afwijzing van hypotheekaanvragen die aan de 
NHG normen voldoen en zoals de meeste respondenten aangeven, kan een 
aanvraag die aan de NHG-normen voldoet altijd wel ergens worden onderge-
bracht. Ook het verschil dat wordt gemaakt in categorie 3 tussen zowel wijken 
als nationaliteiten en rassen is opvallend, maar het gaat slechts om een kleine 
groep. Het is anno 2005, 2006 niet meer zo dat hele wijken worden uitgesloten 
van hypotheekverstrekking. De impact blijft beperkt, maar is voelbaar voor 
hen die er het slachtoffer van zijn. Het frustreert de verkoop van woningen, 
waarmee zowel de verkoper als de koper wordt getroffen. Bovendien is indi-
rect onderscheid niet alleen de neerslag van stereotypen en vooroordelen over 
bepaalde wijken en bepaalde groepen in de samenleving; maar heeft het ook 
een weerslag doordat het zowel het stedelijke vernieuwings- en ‘mengings-
beleid’ (dat in veel van deze wijken wordt gevoerd) als de emancipatie van 
minderheidsgroeperingen frustreert. Indirect onderscheid kan de opwaartse 
dynamiek van wijken verhinderen en de neerwaartse dynamiek versnellen. Tot 
slot belemmert onderscheid op de hypotheekmarkt het overheidsbeleid dat 
eigenwoningbezit - en eigenwoningbezit onder lage inkomensgroepen in het 
bijzonder - wil bevorderen.

Samenvatting
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Abstract
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1 Inleiding en opzet van het onderzoek

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft de Universiteit van Amsterdam 
- en in het bijzonder de auteur van deze rapportage en zijn begeleider - gevraagd 
onderzoek te doen naar discriminatie bij risicoselectie door hypotheeknemers. 
Het doel van het onderzoek wordt door de CGB als volgt beschreven:

Achterhalen of onderscheid wordt gemaakt op grond van persoonskenmerken 
(ras of nationaliteit) van de hypotheekaanvrager.
Door het onderzoek zal moeten worden achterhaald of er door hypotheek-
nemers stelselmatig (indirect) onderscheid plaatsvindt op grond van ras of 
nationaliteit. Het onderzoek zal worden toegespitst op de vraag of hypotheek-
nemers ten behoeve van de aankoop van een woning risico(selectie)profielen 
of voorschriften hanteren waarin het ras of de nationaliteit van de (potentiële) 
hypotheekgever zodanig ‘meeweegt’ dat etnische minderheden geen of onder 
minder aantrekkelijke voorwaarden een koopwoning kunnen financieren, 
althans anderszins worden belemmerd in de financiering van een koopwoning.

Achterhalen of onderscheid wordt gemaakt naar de buurt waar de te verkopen 
woning staat en of dat etnische minderheden onevenredig treft.
Het lijkt erop dat hypotheeknemers in vergelijking tot enkele jaren geleden 
meer verfijnde technieken toepassen dan het uitsluiten of aanwijzen van (gedeel-
ten van) wijken. Het is derhalve een belangrijk doel om te onderzoeken of aan 
personen die een woning in die buurt (waar relatief veel allochtonen wonen) 
willen kopen standaard of onevenredig vaak geen lening wordt verstrekt of een 
lening die slechts een percentage is van de executiewaarde van de woning, of dat 
steeds dezelfde geldverstrekker (die relatief ongunstige voorwaarden hanteert, 
bijvoorbeeld een hoger rentepercentage) in beeld is in een bepaalde wijk. Van 
belang is om de gevonden gegevens te kunnen afzetten tegen die van een wijk 
waarin veel etnische minderheden wonen.1

Dit onderzoek richt zich op direct en indirect onderscheid op grond van ras 
en nationaliteit op de Nederlandse hypotheekmarkt. Er is sprake van direct 
onderscheid als onder vergelijkbare omstandigheden een lid van een etnische 
minderheidsgroepering geen hypotheek krijgt of slechts onder bezwarende 
voorwaarden, maar een Nederlander c.q. lid van de dominante etnische groep 
wel. Er is sprake van indirect onderscheid als banken in bepaalde buurten geen 

1 Uit: Bijlage bij offerteaanvraag deelonderzoek discriminatie bij risicoselectie door hypotheek-
nemers (CGB, juni 2005).
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hypotheken verstrekken of slechts onder bezwarende voorwaarden en daarmee 
leden van bepaalde etnische groepen of nationaliteiten zwaarder treffen.
In de wet wordt gesproken van direct of indirect onderscheid naar ras in de 
zin van afkomst of etniciteit c.q. nationaliteit. In sociologische zin is het begrip 
ras erg omstreden en wordt vaker gesproken van etnische groepen, etnische 
minderheden of allochtonen. Een etnische groep in sociologisch zin is hetzelfde 
als een ras in de juridische zin. Een etnische minderheid daarentegen is een 
smaller gedefinieerde groep; Van Amersfoort (1974: 37) definieert minderheid 
als volgt:

1. Een minderheid vormt een continue collectiviteit binnen de samenleving. 
De continuïteit van een minderheid heeft twee aspecten:

  a de minderheid heeft meerdere generaties;
  b het behoren tot de minderheid heeft prioriteit boven andere sociale 
   indelingen.
2. De getalsmatige positie van de minderheid belemmert een effectieve par-

ticipatie aan de politieke besluitvorming.
3. De minderheid neemt objectief een lage sociale positie in.

De implicatie van deze definitie is dat etnische groepen die in sociaal, econo-
misch en politiek opzicht geen achterstandspositie (meer) hebben, ook niet als 
etnische minderheden kunnen worden beschouwd. Welke groepen als etnische 
minderheden kunnen worden gezien, hangt daarom af van hun positie in de 
samenleving. In Nederland wordt vaak de indeling gebruikt van de volgende 
etnische minderheidsgroepen: Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen 
en overige niet-westerse etnische groepen.2 Deze indeling brengt problemen 
mee - bijvoorbeeld ‘wat is westers en niet-westers?’, of ‘zijn deze groepen wel 
echt minderheden volgens de definitie van Van Amersfoort?’ - maar in dit rap-
port zullen deze vragen niet worden beantwoord.
Een allochtoon is volgens het CBS een “Persoon die woonachtig is in Neder-
land en van wie tenminste één ouder is geboren in het buitenland. Wie zelf in 
het buitenland is geboren, behoort tot de eerste generatie, wie in Nederland 
is geboren, behoort tot de tweede generatie.” Een belangrijk verschil tussen 
‘allochtonen’ en ‘etnische minderheden’ is dat etnische minderheden een smal-
lere groep vormen aangezien ‘westerse allochtonen’ c.q. ‘groepen uit westerse 
landen’ niet als etnische minderheden worden gezien maar wel als allochtonen. 
In praktijk worden de termen vaak door elkaar gebruikt, maar in feite bedoelt 
men meestal etnische minderheden. In statistieken wordt de term etnische 
minderheden vaak gebruikt als equivalent van niet-westerse allochtonen en op 

2 In plaats van ‘overige niet-westerse groepen’ wordt ook vaak gesproken over ‘groepen uit overige 
niet-geïndustrialiseerde landen’, maar dit is in toenemende mate een problematische definitie aan-
gezien veel van de landen die daar onder worden geschaard wél geïndustrialiseerd zijn.



deze wijze wordt de term etnische minderheden ook gebruikt in de officiële 
bevolkingsstatistieken (die ik ook in hoofdstuk 3 presenteer voor de onder-
zoekssteden en -wijken). Dit rapport sluit zich bij deze terminologie aan en 
spreekt meestal van etnische minderheden; sommige statistieken en sommige 
respondenten spreken echter over allochtonen.
Migranten-/etnische ondernemers tot slot zijn ondernemers die lid zijn van 
een bepaalde etnische groep en/of ondernemers die niet de Nederlandse nati-
onaliteit hebben. In juridische zin kan men spreken van ondernemers van een 
ander ras in de zin van afkomst of etniciteit c.q. andere nationaliteit. Het gaat 
bij migranten-/etnische ondernemers dus niet om het type handelswaar of de 
klanten, maar om de afkomst van de ondernemer.

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het empirische deel van dit onderzoek 
besproken. Hoofdstuk 2 richt zich op de Nederlandse hypotheekmarkt en op 
direct en indirect onderscheid in deze markt. In hoofdstuk 3 volgt een beschrij-
ving van de negen onderzoekswijken waar onderzoek is gedaan naar direct 
en indirect onderscheid. In hoofdstuk 4, veruit het langste hoofdstuk van dit 
rapport, volgen de empirische bevindingen van het onderzoek. In hoofdstuk 
5 worden de conclusies getrokken en worden enkele mogelijke lijnen voor 
vervolgonderzoek besproken. Voor wie in het bijzonder geïnteresseerd is in de 
onderzoeksbevindingen, raad ik aan eerst paragraaf 5.1 te lezen en daarna pas 
hoofdstuk 4; hierdoor verkrijgt de lezer eerst het ‘algemene beeld’ en wordt dit 
vervolgens ingevuld met voorbeelden en citaten die de argumenten en getrok-
ken conclusie onderbouwen.

1.1 Selectie steden

Dit rapport geeft het verslag van een verkennend onderzoek naar direct en 
indirect onderscheid in drie Nederlandse steden: Arnhem, Den Haag en Rot-
terdam. De keuze voor de laatste twee steden is ingegeven door de eerdere 
aanwijzingen die er in deze steden waren betreffende uitsluiting van wijken 
door hypotheeknemers (redlining).3 Beide steden hebben probleemwijken en 
wijken met hoge percentages allochtonen en etnische minderheden (die goed-
deels overlappen omdat de meeste allochtonen ook etnische minderheden zijn). 
Dit geldt ook voor de derde grote Nederlandse stad, Amsterdam, maar hier 
bleek uit eerder onderzoek dat er weinig aanwijzingen waren voor het bestaan 
van redlining (Aalbers, 2003). Bovendien is Amsterdam (net als bijvoorbeeld 
Utrecht) minder gesegregeerd dan Rotterdam en vooral Den Haag.

Inleiding en opzet van het onderzoek

3

3 Voor Den Haag, zie onder andere Haagsche Courant (2003; Mulder & Yagmur, 2003); voor Rot-
terdam, zie onder andere Aalbers (2003).
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Kleinere steden hebben over het algemeen minder sterke concentraties van 
etnische minderheden dan de grote steden. Er zijn de afgelopen jaren uit deze 
steden, in tegenstelling tot Rotterdam (bijna 600.000 inwoners) en Den Haag 
(circa 475.000 inwoners), geen concrete aanwijzingen gekomen voor redlining 
en vanwege de geringe omvang van deze steden is er minder sprake van schaal-
effecten van concentraties van etnische minderheden of van problemen. Dit 
laatste betekent dat ‘probleemwijken’ in grote steden groter kunnen zijn en 
omgeven kunnen zijn door andere probleemwijken. Dit is in sterke mate het 
geval in Rotterdam-West en Rotterdam-Zuid, maar tot op zekere hoogte ook 
in Den Haag. De in Den Haag geselecteerde wijken grenzen weliswaar deels 
aan de Binnenstad, maar ook aan andere wijken probleemwijken die tevens 
een hoog percentage etnische minderheden huisvesten. Dit soort wijken kan 
in kleinere steden niet of nauwelijks worden gevonden omdat de schaal van 
de concentratie van etnische minderheden en de schaal van de problematiek 
kleiner is en de absolute omvang daarmee kleiner.
Toch is in dit onderzoek een middelgrote stad opgenomen om te onderzoe-
ken of (in-) directe uitsluiting alleen iets van de grote steden is of dat het ook 
elders voorkomt. Er is gekozen voor Arnhem, met ruim 140.000 inwoners de 
veertiende stad van Nederland. In vergelijking met andere middelgrote steden 
zijn er in Arnhem grote concentraties van etnische minderheden en met 16,7 
procent is het aandeel etnische minderheden in Arnhem alleen kleiner dan in 
de vier grote steden en dan Almere, Schiedam en Lelystad (zie bijlage 1). Met 
andere woorden, in Arnhem wonen in vergelijking met andere middelgrote 
steden meer etnische minderheden, maar in verhouding met Rotterdam en Den 
Haag juist aanmerkelijk minder: in Rotterdam is 34,6 procent van de bevolking 
niet-westerse allochtoon, in Den Haag is dat 31,2 procent. Bovendien heeft 
Arnhem het hoogste aandeel etnische minderheden van de buiten de Randstad 
gelegen steden. Ook in andere opzichten - werkloosheid, inkomen, uitkerings-
afhankelijkheid - neemt Arnhem een tussenpositie in tussen de grote steden 
enerzijds en de middelgrote steden anderzijds (zie ook NRC, 1998: 47).
Binnen Arnhem, Den Haag en Rotterdam is gekozen het onderzoek te richten 
op drie wijken waar relatief veel etnische minderheden wonen. Vaak gaat het 
ook om relatief goedkope woningen, maar het zijn, mede door de nabijheid van 
het centrum, niet altijd de goedkoopste delen van de woningmarkt (gekeken 
naar de prijs per vierkante meter). In Arnhem zijn dit Presikhaaf, Malburgen 
en Klarendal/Sint Marten. In Den Haag valt de keuze op de Schilderswijk, 
Transvaal en eventueel de Spoorwijk. In Rotterdam zijn de volgende wijken 
geselecteerd: Millinxbuurt/Tarwewijk, Bloemhof/Hillesluis en Spangen. Deze 
drie wijken hebben eind jaren negentig te maken gehad met ‘redlining’. In het 
volgende hoofdstuk worden deze wijken uitgebreid besproken.
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1.2 Onderzoeksmethode

Er zijn verschillende onderzoeksmethoden die kunnen worden gebruikt om 
na te gaan of er sprake is van (in-) directe uitsluiting op de hypotheekmarkt. 
In de Verenigde Staten is het gangbaar om met grote datasets te zoeken naar 
statistische samenhang tussen verschillende factoren die al dan niet (in-) direct 
onderscheid kunnen aantonen. Dat onderzoek heeft zich ontwikkeld parallel 
aan de wetgeving. Wetten als de Community Reinvestment Act (1977) en de 
Home Mortgage Disclosure Act (1975) maakten uitsluiting niet alleen verboden, 
maar er werd ook geregeld dat banken hun hypotheekdata beschikbaar moes-
ten stellen voor onderzoek. Voordeel van het onderzoek in de Verenigde Staten 
is dat gewerkt kan worden met data van de banken waardoor precies bekend 
is welke sociale en etnische groepen in welke wijk wel en niet een hypotheek 
hebben gekregen en voor welke prijs.
Maar dit onderzoek kent ook verschillende nadelen. Ten eerste kan op basis van 
dit onderzoek niet worden beoordeeld of sprake is geweest van onderscheid 
in eerdere fasen van de hypotheekaanvraag omdat deze informatie niet in de 
data zit. Ten tweede kan de informatie zijn vertekend doordat verstrekkers 
bijvoorbeeld alleen in de gouden randjes van de mindere wijken hypotheken 
verstrekken waardoor de suggestie wordt gewekt dat er in deze wijken geen 
redlining plaatsvindt, terwijl er op een lager schaalniveau wel degelijk sprake 
kan zijn van redlining. Ten derde is het door de onderzoekers geleverde bewijs 
vaak aanvechtbaar omdat er volgens andere onderzoekers of volgens de ban-
ken niet op de juiste variabelen en factoren is gelet.4 Als gevolg hiervan is er 
de laatste jaren geen enkel onderzoek meer verschenen dat het bestaan van 
redlining onomstotelijk vaststelt. Wel zijn er verschillende onderzoeken ver-
schenen die vaststellen dat er sprake is van uitsluiting en dat er sprake is van 
een ongunstige situatie gekenmerkt door onder andere hogere prijzen voor de 
zwarte bevolking (Munnell e.a., 1996; Ross & Yinger, 2002) of dat sprake is van 
interactie tussen ‘race’ en ‘place’; deze factoren leiden volgens Holloway (1998) 
gezamenlijk tot uitsluiting.
Niet alleen vanwege deze nadelen is er in dit onderzoek niet voor gekozen om 
naar statistische samenhang in grote datasets te kijken. Additionele redenen 
zijn dat deze data in Nederland minder gemakkelijk beschikbaar zijn dan in de 
Verenigde Staten en dat het weinig zin heeft om met grote datasets aan de gang 
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4 In verschillende Amerikaanse (wetenschappelijke) tijdschriften worden felle discussies gevoerd 
over hoe statistisch onderzoek naar discriminatie/uitsluiting uitgevoerd dient te worden. In tijd-
schriften als Housing Policy Debate, Cityscape, Journal of Housing Research, Journal of Black Politi-
cal Economy en American Economic Review zijn tientallen artikelen verschenen over welke metho-
den wel of niet juist zijn en voor welke variabelen wel of niet gecontroleerd moet worden. Een goed 
overzicht van de discussie is te vinden in het boek The color of credit (Ross & Yinger, 2002).
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te gaan als niet precies bekend is waar naar gezocht dient te worden. Er moe-
ten eerst aanwijzingen zijn voor bepaalde verbanden en voor bepaalde plaatsen 
waar die verbanden zich voordoen, voordat het zin heeft dergelijke verbanden 
te onderzoeken. Bovendien zijn de data van het Kadaster, de organisatie die het 
beste overzicht heeft van woning- en hypotheektransacties beperkt omdat niet 
wordt vrijgegeven welke hypotheek door welke bank of verzekeraar is verstrekt 
noch wat de etniciteit van de aanvrager is en ook niet of een hypotheekaanvraag 
is geweigerd en waarom.
Alternatieve methoden, die in het bijzonder in verkennend onderzoek gebruikt 
kunnen worden zijn paired testing (de praktijktest), infiltratie- en participa-
tiemethoden en interviews. Paired testing is een erg bewerkelijke methode die 
bovendien net als statistisch onderzoek veronderstelt dat reeds bekend is naar 
welke verbanden precies gezocht gaat worden, terwijl in dit verkennende onder-
zoek deze verbanden pas in grote lijnen zijn geschetst. Infiltratie- en participa-
tiemethoden kunnen erg bruikbaar zijn in verkennend onderzoek, maar kosten 
veel tijd, zijn risicovol (het is onbekend wat de structuur van de resultaten zal 
zijn) en leveren slechts een zeer beperkt beeld op (van bijvoorbeeld slechts één 
organisatie) omdat infiltratie in meerdere organisaties te tijdrovend is.
Daarom is in dit onderzoek gekozen voor interviews met makelaars en hypo-
theekbemiddelaars (zie bijlage 2 voor een overzicht). Deze actoren hebben 
kennis van de hypotheekmarkt in hun werkgebied en hebben in tegenstelling 
tot banken (die deze kennis uiteraard ook hebben) minder redenen deze infor-
matie te verhullen. Zo hebben makelaars er belang bij dat hun cliënten en hun 
werkgebied niet worden uitgesloten van hypotheekleningen omdat dit hun 
werk moeilijker en minder winstgevend maakt. Makelaars en hypotheekbemid-
delaars zijn geselecteerd op basis van hun werkgebied; dat wil zeggen, ze zijn 
benaderd voor een interview omdat ze werkzaam zijn in een of meerdere van 
de negen onderzoekswijken in Arnhem, Den Haag of Rotterdam. In de inter-
views is niet alleen naar deze wijken gevraagd, maar naar het voorkomen van 
onderscheid op basis van persoonskenmerken dan wel wijkkenmerken en naar 
uitsluiting in andere wijken. Dit impliceert dat de uitkomst van het onderzoek 
kan zijn dat geen uitsluiting plaatsvindt in geselecteerde wijk A, maar wel in 
de niet-geselecteerde wijk B. De geselecteerde wijken geven richting aan het 
onderzoek, maar zijn geen absolute keuzes. Ze geven richting in de zin dat 
geïnterviewden zullen worden geselecteerd die deze wijken als hun werkter-
rein zien of zelfs in deze wijken gespecialiseerd zijn (dan wel in deze wijken 
gevestigd zijn). Bijna alle makelaars en hypotheekbemiddelaars zijn werkzaam 
in meerdere wijken.
Het is belangrijk de te interviewen personen niet at random te kiezen uit een 
lijst met makelaars en hypotheekbemiddelaars. Verschillende typen makelaars 
zijn geselecteerd: grote makelaars die in de hele stad werkzaam zijn en ook in 
de onderzoekswijken (dit zijn vaak NVM-makelaars), maar ook makelaars die 
in een beperkt aantal wijken werkzaam zijn of duidelijk gespecialiseerd zijn 
in bepaalde wijken (slechts een deel van deze makelaars is lid van de NVM). 
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Vooral onder deze laatste groep makelaars treffen we een aantal migranten-
/etnische ondernemers aan. Deze zijn niet alleen in het onderzoek betrokken 
omdat ze in de onderzoekswijken werkzaam zijn, maar ook omdat zij vaker 
met uitsluiting geconfronteerd kunnen worden gezien hun (vermoedelijke) 
klantenkring. Het onderzoek zal zich echter niet alleen op deze groep richten 
omdat deze ondernemers een ander professioneel netwerk kunnen hebben en 
dit netwerk de oorzaak kan zijn van uitsluiting van hun cliënten.
De hypotheekbemiddelaars zijn vaak franchisenemers van grote franchiseorga-
nisaties als De Hypotheker en de Hypotheekshop, maar ook kleine zelfstandi-
gen en kleinere ondernemers zijn in het onderzoek betrokken. Er is gekozen 
voor hypotheekbemiddelaars van wie vanwege hun kantoorlocatie mag worden 
aangenomen dat ze werkzaam zijn in de onderzoekswijken; sommige van deze 
kantoren zitten in de onderzoekswijken, in andere gevallen zijn ze nabij de 
onderzoekswijken gevestigd in winkelcentra of winkelstrips (zoals Rotterdam 
Zuidplein net buiten onderzoekswijk de Tarwewijk). Het was hier minder een-
voudig om etnische ondernemers te selecteren omdat hypotheekbemiddelaars 
in tegenstelling tot makelaars minder vaak onder hun eigen naam werken. In 
Arnhem bleek het bovendien moeilijk om etnische ondernemers in de make-
laardij te vinden. In de makelaarsoverzichten in de Telefoongids, Gouden Gids, 
op internet en op de websites van makelaarsverenigingen zoals de NVM en 
VBO waren geen ‘etnische makelaars’ te vinden. Ook op de ‘te koop’ borden 
in de Arnhemse onderzoekswijken waren geen etnische ondernemers in de 
makelaardij te vinden.
In totaal zijn in Rotterdam vijf makelaars en vier hypotheekbemiddelaars geïn-
terviewd, waaronder twee met de Turkse etniciteit; in Den Haag zijn zeven 
makelaars geïnterviewd, waarvan één van Surinaamse en drie van de Turkse 
etniciteit, en drie hypotheekbemiddelaars; in Arnhem zijn vijf makelaars en drie 
hypotheekbemiddelaars geïnterviewd. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd 
met een Haags gemeenteraadslid die zich in uitsluiting op de hypotheekmarkt 
in Den Haag heeft verdiept, met enkele medewerkers van de gemeente Rot-
terdam en met een financieel adviseur vanwege zijn kennis van de hypotheek-
markt in het algemeen en van credit scoring in het bijzonder (zie bijlage 2).
In de interviews is expliciet gevraagd of er volgens de respondent sprake is van 
onderscheid en zo ja op grond waarvan. Dit is belangrijk om te achterhalen of 
het echt om persoons- of wijkkenmerken gaat. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat 
een hypotheekbemiddelaar voor de meeste Turken geen hypotheek kan krijgen 
- niet omdat het Turken zijn, maar omdat deze Turken bijvoorbeeld een tijde-
lijk arbeidscontract hebben. Belangrijk is dat op basis van de interviews wordt 
nagegaan of er daadwerkelijk sprake is van onderscheid en zo ja, op welke 
grond/factor. Als bijvoorbeeld slechts één van de geïnterviewde makelaars 
aangeeft dat een bepaalde factor tot uitsluiting leidt, kan niet tot de conclusie 
worden gekomen dat er sprake is van uitsluiting op basis van de betreffende 
factor. Als alle of bijna alle geïnterviewden aangeven dat een bepaalde factor 
tot uitsluiting leidt, is dit wel waarschijnlijk. Als een kleine meerderheid of 
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kleine minderheid van de geïnterviewden aangeeft dat de betreffende factor 
tot uitsluiting leidt, liggen de zaken minder eenvoudig. In meer kwantitatief 
gericht onderzoek zijn onderzoekers en anderen geneigd bij een (overgrote) 
meerderheid de conclusie te trekken dat factor x leidt tot fenomeen y. In kwa-
litatief onderzoek ligt dit anders en moet er bij een niet op het eerste gezicht 
duidelijke uitkomst worden gekeken naar de redenen waarom verschillende 
deskundigen tot een ander oordeel komen. Komt dit bijvoorbeeld doordat 
een respondent kennis mist die een andere respondent wel heeft of omdat een 
bepaalde deskundige de zaken heeft aangedikt? Ook is het belangrijk te kijken 
naar de dynamiek van de situatie: wellicht komt de ene respondent tot dit 
oordeel door te kijken naar de situatie in de afgelopen jaren terwijl een andere 
kijkt naar de situatie van vandaag de dag. Op deze zaken wordt nadrukkelijk 
de aandacht gevestigd in de analyse van de interviews.
Behalve de factor of grond van uitsluiting zal ook naar de vermeende reden 
voor het hanteren van deze grond van uitsluiting worden gevraagd. De factor 
of grond kan bijvoorbeeld het type wijk zijn, en de onderliggende reden kan 
zijn dat de woningprijs in dat type wijk voor een bank gemiddeld te laag is 
om winst te kunnen maken op een hypotheeklening. De factor of grond kan 
ook nationaliteit zijn, en de reden kan zijn dat een bank gemiddeld genomen 
slechtere ervaringen (afbetaling etc.) heeft met hypotheekaanvragers van een 
bepaalde nationaliteit dan met hypotheekaanvragers van een andere nationali-
teit. Daarnaast komt het onderwerp ‘credit scoring’, en haar relatie met facto-
ren van uitsluiting, in de interviews aan de orde.
Dit type interview - of gesprek - is vanwege de opzet niet geschikt voor 
‘voorgeprogrammeerde’ vragenlijsten. De interviewmethode is die van het 
semi-gestructureerde interview. De onderzoeker heeft een lijst met topics en/
of concrete vragen, maar werkt deze niet één-voor-één af. De volgorde wordt 
bepaald door het verloop van het gesprek. Niet elk interview verloopt op 
dezelfde wijze, maar in alle interviews is uiteraard naar dezelfde onderwerpen 
gevraagd. De volgorde van de vragen en het aantal vragen is afhankelijk van 
de antwoorden op eerdere vragen waarop de onderzoeker zal inspelen. Het 
verloop van het interview is ook afhankelijk van wie wordt geïnterviewd. De 
interviews verlopen bijvoorbeeld anders door de rol die de geïnterviewde aan-
neemt: afstandelijk en afhoudend, of juist open en welwillend om informatie te 
verstrekken over haar/zijn expertise. De kans op sociaal wenselijke antwoorden 
wordt verkleind door het ontwerp van de vragenlijst (vragen dubbel stellen: een 
keer openlijk en tevens een keer verdekt); het confronteren van respondenten 
met de praktijken en reacties van andere respondenten; door de keuze van de 
respondenten; en door eigen waarneming. Bovendien wordt de respondenten 
de mogelijkheid geboden om hun antwoorden anoniem te geven.
Dit onderzoek is in het bijzonder geschikt om te achterhalen of onderscheid 
wordt gemaakt naar de wijk waar de te verkopen woning staat en of dit etnische 
minderheden onevenredig treft omdat (1) de selectie van onderzoekseenheden 
is gericht op wijken met een hoog percentage etnische minderheden en (2) 
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‘praktijkspecialisten’ naar hun expertise wordt gevraagd. Ik heb goede ervarin-
gen met een dergelijke methode in eerder onderzoek. In theorie is dit onder-
zoek ook geschikt om te achterhalen of onderscheid wordt gemaakt op grond 
van persoonskenmerken van de (potentiële) hypotheekgever. Aangezien het 
voornamelijk gaat om wijken met veel etnische minderheden en praktijkspe-
cialisten die veel met deze doelgroep werken, is dit een goede werkwijze om 
onderscheid op grond van ras of nationaliteit vast te stellen. Ook kan op deze 
wijze worden vastgesteld of het de wijk is die tot uitsluiting leidt of het ras c.q. 
de nationaliteit van de (potentiële) hypotheekgever.
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2 Onderscheid op de hypotheekmarkt

Een hypotheek is een bij notariële akte opgesteld zakelijk recht dat door de 
eigenaar van een onroerend goed, de hypotheekaanvrager (ook wel hypotheek-
gever genoemd), wordt gegeven aan een andere partij, de hypotheekverstrekker 
(ook wel hypotheeknemer genoemd5), als zekerheidstelling voor het nakomen 
van een nauwkeurig omschreven verplichting.6 Deze houdt veelal in dat een 
geldlening, al of niet volgens een bepaald schema, wordt terugbetaald, maar ook 
andere verplichtingen kunnen door middel van een hypotheek worden zeker 
gesteld (vrij naar Van den Broek 1991: 8, 52). De hypotheek is een “zakelijk 
recht op een andermans hiertoe speciaal verbonden onroerend goed, en dient 
om zonodig de vordering bij voorrang op de executie-opbrengst daarvan te 
verhalen” (Holleman 1990: 2).
Ruim de helft van de woninghypotheken wordt afgesloten via hypotheekbemid-
delaars of -intermediairs (tussenpersonen zoals hypotheekwinkels, makelaars en 
assurantiënadviseurs); dit wordt het eerste distributiekanaal genoemd. De andere 
helft wordt afgesloten via hoofdkantoren van banken (het tweede distributieka-
naal) en via lokale bankkantoren (het derde distributiekanaal) (Bouwes Bavinck 
1999). De laatste jaren worden er ook hypotheken aangevraagd via internet, 
maar aangezien de distributiekanalen zijn gesorteerd naar waar de hypotheken 
worden afgesloten, vallen aanvragen via internet of onder het eerste of onder het 
tweede distributiekanaal (zie ook Leegstra & In ’t Veld, 2005).
Bepaalde hypotheekverstrekkers doen meer of juist minder zaken via het eerste 
distributiekanaal. De Rabobank zegt geen hypotheken te verstrekken via het 
eerste distributiekanaal, maar doet dit in praktijk wel; ABN-AMRO werkt met 
een beperkter aantal hypotheekbemiddelaars samen dan de meeste andere ver-
strekkers, mede omdat een aantal intermediairs aangeven geen behoefte hebben 
om met ABN-AMRO te werken (Battes, 2006). Veel van de niet-banken die 
hypotheken verstrekken en ook veel buitenlandse hypotheekverstrekkers zijn 
juist sterk afhankelijk van de hypotheekbemiddelaars. De hypotheekbemidde-

 5 Aangezien de termen ‘hypotheekgever’ en ‘hypotheeknemer’ gemakkelijk verwarring opleve-
ren, gebruik ik in dit onderzoek de meer gebruikte termen ‘hypotheekaanvrager’ voor de koper 
van een woning en ‘hypotheekverstrekker’ voor de hypothecair financier. De verschillen liggen 
niet in de betekenis van deze begrippen, maar in het gebruik ervan. Juristen gebruiken de ter-
men ‘hypotheekgever’ en ‘hypotheeknemer’. Aangezien de respondenten van dit onderzoek het 
meestal over ‘hypotheekverstrekkers’ hebben, zou het verwarrend zijn als die term in de citaten 
wordt gebruikt, maar ‘hypotheeknemer’ in de begeleidende tekst. Vandaar dat voor consistentie is 
gekozen.
6 Deze inleiding en de volgende twee paragrafen zijn deels gebaseerd op Aalbers (2003).
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laars noemen zichzelf meestal hypotheekadviseurs. Veel van hen maken deel uit 
franchiseketens. De vijf grootste hypotheekketens zijn alle franchiseketens: De 
Hypotheker, Hypotheekshop, Hypotheek Visie, Huis en Hypotheek en de Van 
Bruggen Adviesgroep. Deze vijf ketens hebben 35% van het eerste distributie-
kanaal in handen (Leegstra & In ’t Veld, 2005), wat betekent dat circa één op 
de vijf hypotheken in Nederland via een van deze franchiseketens wordt afge-
sloten. Overigens brengt De Hypotheker, de grootste onder de intermediairs 
met een marktaandeel van 7,4 procent, zeventig procent van haar hypotheken 
onder bij slechts vier hypotheekverstrekkers: Fortis-dochter Direktbank, Post-
bank, verzekeraar Delta Lloyd en Obvion, een joint venture van Rabobank en 
pensioenfonds ABP (Battes, 2006).
De concentratie is nog groter bij de hypotheekverstrekkers. De Rabobank is 
al jaren de grootste verstrekker: in eerste negen maanden van 2005 behaalde 
de bank een marktaandeel van 24,6%; inclusief Obvion staat de Rabobank op 
27,3%. ING-Postbank heeft de laatste jaren veel marktaandeel gewonnen en 
behaalde in de eerste negen maanden van 2005 een marktaandeel van 22,7%. 
ABN-AMRO en FORTIS ASR hebben de afgelopen jaren juist marktaandeel 
verloren en staan nu op 11,9 respectievelijk 7,5% (Battes, 2005). ABN-AMRO 
heeft in 2005 weer iets van het verloren marktaandeel uit de voorgaande jaren 
herwonnen. Indien de dochterondernemingen van ABN-AMRO worden mee-
gerekend gaat het om 14,3 procent. De vier grootste clusters van hypotheek-
verstrekkers bedienen gezamenlijk meer dan zeventig procent van de markt. 
Andere belangrijke hypotheekverstrekkers zijn SNS Reaal, verzekerings-
maatschappijen (zoals de verschillende bedrijven uit de Achmea groep, maar 
ook Aegon) en pensioenfonds ABP. De buitenlandse hypotheekverstrekkers 
hebben een gezamenlijk marktaandeel van 5,1 procent. Onder de buitenlandse 
verstrekkers in het Belgische Argenta de grootste speler; de helft van de buiten-
landse omzet komt van Argenta. In de grote steden is het marktaandeel van de 
Rabobank met circa twaalf procent aanmerkelijk kleiner, terwijl ABN-AMRO 
juist een groter marktaandeel heeft in de grote steden waardoor het samen met 
ING-Postbank de marktleider in de grote steden is.

2.1 Nationale Hypotheek Garantie

De Nederlandse overheid heeft als doelstelling een eigen huis voor meer 
mensen mogelijk te maken. Een belangrijk instrument daarbij is de in 1995 
ingevoerde Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het doel van de NHG 
is het bevorderen van het eigenwoningbezit en de kwaliteitsverbetering van 
woningen in Nederland. Deze opvolger van de Gemeentegarantie met rijks-
deelneming verzekert de hypotheekverstrekker dat aan de schuld zal worden 
voldaan. De lopende verplichtingen van de gemeentegaranties zijn bij de Stich-
ting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) ondergebracht.
Wanneer een koper een hypothecaire lening afsluit om een eigen woning te 
kopen, kan hij of zij tot een aankoopbedrag van 250.000 euro (in 2006) NHG 
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aanvragen. Bij een lening met NHG staat het WEW borg voor de terugbetaling 
aan de financier. De Stichting WEW is een private instelling. Het stichtingsbe-
stuur bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Volkshuisvesting 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 
en de Vereniging Eigen Huis (VEH). Het WEW is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de voorwaarden en normen, het innen van de borgtochtprovisie, 
het uitkeren van borgstellingen en het beheren van het fondsvermogen.
Een lening met de NHG is financieel voordelig, want door de borgstelling 
betaalt de koper minder rente over zijn lening. De consument kan met NHG 
de aankoop en bijkomende kosten van de eigen woning met honderd procent 
vreemd geld financieren. Daarnaast krijgt hij of zij korting op de geldende 
marktrente, variërend van 0,2 tot 0,5 procent. Deze korting is groter dan de 
afsluitkosten die de NHG via de verstrekker aan de hypotheekaanvrager wor-
den doorberekend.
De NHG is vooral gericht op mensen met weinig of geen vermogen die een 
lening willen afsluiten voor het kopen van een woning. Ook de eventuele 
kosten van herstel van achterstallig onderhoud aan de woning kunnen worden 
meegenomen in de financiering. Minstens zo belangrijk is dat een hypotheek-
garantie niet alleen de koper, maar ook de hypotheekverstrekker zekerheid 
en veiligheid geeft. Als de koper zijn verplichtingen niet kan nakomen, draait 
de borginstelling WEW immers voor de kosten op. Deze zal de kosten met 
gebruik van het regressierecht op de koper proberen te verhalen en deze dwin-
gen naar een (sociale) huurwoning te verhuizen. Indien de gedwongen verkoop 
plaatsvindt buiten de schuld van de voormalige eigenaren, kan dat bedrag wor-
den kwijtgescholden. De financier loopt bij een hypothecaire lening met NHG 
geen rente- en aflossingsrisico in het geval de consument niet aan zijn rente- en 
aflossingsverplichting kan voldoen. De NHG neemt dat risico over; zij staat 
garant voor de terugbetaling aan de financier. Hierdoor lopen de gemeenten en 
het Rijk wel risico; zij dienen immers als achtervang.
Door de borgstelling van de NHG is het kredietrisico dat de banken lopen, 
afgedekt en stelt De Nederlandse Bank (DNB) geen solvabiliteitseisen aan 
de banken over deze leningen. Voor hypotheken die door de overheid zijn 
gegarandeerd hanteert DNB namelijk een solvabiliteitsvereiste van 0 procent 
(en DNB beschouwt de NHG als een overheidsgarantie hoewel de NHG dit 
formeel gezien niet is). Leningen die geheel gedekt zijn door hypotheken op 
woningen worden voor 50 procent in de solvabiliteitstoetsing betrokken als de 
hypothecaire lening niet hoger is dan 75 procent van de executiewaarde van de 
woning. Als er een hypotheeklening is afgesloten over een groter aandeel van 
de executiewaarde, geldt er een solvabiliteitsvereiste van 100 procent voor dat 
deel van de lening dat boven 75 procent van de executiewaarde uitkomt. Dit 
betekent dat hypotheekverstrekkers tegenover een lening met NHG geen eigen 
vermogen hoeven te stellen (Bouwes Bavinck, 1999).
Sinds 1 juli 2001 kan men in heel Nederland een hypotheek afsluiten met NHG. 
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In de gemeente Arnhem gold nog een afzonderlijke regeling van de gemeente, 
maar op 1 juli 2001 heeft Arnhem zich als laatste gemeente ook aangesloten bij 
de NHG. Anderhalf jaar eerder sloot de gemeente Rotterdam zich als één van 
de laatste gemeenten in Nederland aan bij de NHG.
Samenvattend: de NHG is voor zowel hypotheekverstrekkers als woning-
bezitters een goedkope en eenvoudige methode om de financiële risico’s van 
de hypotheek te beperken bij een aankoopbedrag tot 250.000 euro (in 2006). 
Door de inkomensnormen wordt overkreditering voorkomen en door de 
lagere hypotheekrente is het lenen goedkoper. Wanneer onverhoopt de woning 
moet worden verkocht en de opbrengst lager is dan de nog lopende hypotheek, 
betaalt het WEW de restschuld aan de hypotheekverstrekker.

2.2 Groei van de hypotheekmarkt

Op de hypotheekmarkt zijn structuren en actoren die de verstrekking van 
leningen reguleren. De wijze waarop in Nederland hypotheekleningen worden 
verstrekt is enerzijds afhankelijk van de rol van de overheid in het reguleren 
van de markt en anderzijds van het beleid van individuele banken. Hierbij is 
het aannamebeleid van de individuele banken in grote lijnen hetzelfde. De over-
heid speelt een actieve rol, met name door de hypotheekrenteaftrek die nergens 
in de wereld zo ruim is als in Nederland. Daarnaast getuigen ook subsidies en 
de NHG (een initiatief van de overheid) van de rol van de overheid. Ook de 
plannen (reeds in uitvoering) voor de verkoop van circa een half miljoen sociale 
huurwoningen stimuleren indirect de groei van de hypotheekmarkt.
Voor kredietverstrekkers is niet zozeer de omgang met zijn klanten, maar (1) 
de inkomens- en vermogenspositie van de kredietaanvrager, en (2) de waarde 
van het onderpand van belang. Deze factoren zijn cruciaal voor de bepaling van 
de hoogte van de te verstrekken hypotheek. Banken gebruiken meestal loan-
to-income ratio’s (LTI) en loan-to-value ratio’s (LTV) om te bepalen of iemand 
wel of geen hypotheeklening krijgt. De LTI is een percentage van het inkomen; 
banken stellen meestal een maximale LTI vast; hetzelfde gebeurt voor de LTV. 
De LTI wordt berekend aan de hand van het huidige inkomen met daarbij 
eventuele extra inkomsten, maar toekomstverwachtingen kunnen ook in de 
berekening worden meegenomen. Voor iemand met een vast looncontract kan 
een hogere maximale LTI worden gehanteerd dan voor iemand met een tijdelijk 
contract of voor een zelfstandige.
Bij de financiering van een woning kijkt een hypotheekverstrekker niet naar 
de vrije verkoopwaarde, maar naar de executiewaarde van de woning. De 
executiewaarde is de waarde van de woning indien deze per direct verkocht 
moet worden. De LTV wordt bepaald aan de hand van de executiewaarde die 
door een onafhankelijke taxateur, of eventueel door een taxateur van de bank, 
is vastgesteld. In het verleden werkten de meeste banken met eigen taxateurs, 
tegenwoordig wordt vaak naar het taxatierapport van een derde gekeken. De 
vrije verkoopwaarde is de waarde van de woning wanneer deze onder nor-
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male omstandigheden verkocht kan worden. De executiewaarde is lager dan 
de vrije verkoopwaarde. Vaak ligt de executiewaarde op 70 à 90 procent van 
de vrije verkoopwaarde van de woning. De meeste geldverstrekkers verstrek-
ken een hypotheek die maximaal 125 procent van de executiewaarde bedraagt 
(LTV=125). Dit houdt in dat wanneer de executiewaarde 80 procent van de 
koopsom bedraagt, precies de koopsom gefinancierd kan worden. De bijko-
mende kosten zullen dan echter uit eigen middelen betaald moeten worden. In 
internationaal opzicht is een LTV van 125 erg hoog; in de meeste andere lan-
den gaan de banken niet verder dan een LTV van 100 en in landen met hogere 
inflatiecijfers is een LTV van maximaal 70 of 80 niet ongebruikelijk. Daarnaast 
gelden in verschillende andere landen wettelijke vastgestelde maximale LTV’s. 
In Nederland wordt voor de LTI vaak de vuistregel gebruikt dat de hypotheek 
maximaal 4,5 maal het bruto inkomen mag zijn. Voor mensen die geen vast 
contract hebben en voor ondernemers gelden vaak aangepaste regels omdat die 
een hoger risico meebrengen.
Het is gebruikelijk dat banken voor leningen met een hogere LTV een iets hoger 
rentepercentage over de lening berekenen dan voor leningen met een lagere LTV. 
Dit komt omdat het risico dat het geleende geld niet (geheel) wordt terugbetaald 
groter is bij leningen met een hogere LTV. Een deel van de rente die over een 
lening moet worden betaald, dekt dit risico. Het risico voor een hypotheeklening 
is echter kleiner dan voor de meeste andere leningen omdat er een onderpand 
voor de lening beschikbaar is gesteld. Het onderpand is te zien als een risico-
verzekering; als gevolg hiervan berekent de geldgever een lager rentepercentage 
voor hypotheekleningen dan voor leningen zonder onderpand.
In de jaren negentig van de twintigste eeuw, en vooral in de laatste vijf jaar 
daarvan, is de hypotheekmarkt fors gegroeid in omvang. De totale hypotheek-
portefeuille is tussen 1995 en 1999 (4,5 jaar) verdubbeld en tussen 2000 en 2006 
(6 jaar) werd een groei van 75 procent gerealiseerd; hiermee is de groei van de 
hypothecaire kredietverlening significant hoger geweest dan de forse toename 
van de huizenprijzen (de verdubbeling van de huizenprijzen duurde gemiddeld 
negen jaar). Dit komt ondermeer doordat banken hogere LTI’s en hogere LTV’s 
zijn gaan hanteren, maar ook andere conjuncturele en structurele factoren 
spelen een rol. De lage rente op de hypotheekmarkt heeft de leencapaciteit van 
potentiële huizenkopers vergroot, maar heeft huiseigenaren ook gestimuleerd 
bestaande hypotheken over te sluiten en - door de stijging van de waarde van de 
woning - tegelijkertijd te verhogen. In 2003 was de uitstaande hypotheekschuld 
volgens De Nederlandse Bank voor het eerst hoger dan het Bruto Binnenlands 
Product. Op 1 januari 2005 bedroeg de uitstaande hypotheekschuld volgens 
het CBS 451 miljard euro. De gemiddelde hypotheeksom bedroeg op 1 januari 
2006 204.661 euro, maar voor recent afgesloten hypotheken ging het volgens 
het Kadaster om ruim 230.000 euro.
Bovendien wordt het gemakkelijk verstrekken van een hypotheek in de con-
currentiestrijd gezien als middel om klanten te binden. Dit leidde in de jaren 
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negentig tot een versoepeling in het acceptatiebeleid van banken. Alle bancaire 
hypotheekverstrekkers hebben de gemiddelde kredietruimte (het maximale 
bedrag dat via een hypotheek geleend kan worden) in de tweede helft van de 
jaren negentig op bijna identieke wijze vergroot. Zo werd de LTI verhoogd 
en werden tweede inkomens binnen een huishouden (die in het verleden niet 
meetelden) nu wel voor de berekening van de kredietruimte meegenomen. 
De Nederlandse Bank (DNB, 2000) heeft berekend dat voor een huishouden 
met één inkomen van 65.000 gulden en één inkomen van 25.000 gulden de 
kredietruimte in vijf jaar is toegenomen met 86 procent. Daarnaast kan niet 
voorbij worden gegaan aan de toegenomen rol van financiële tussenpersonen 
die sterk hebben geprofiteerd van de transactiehausse - ongeveer de helft van de 
transacties loopt via dit kanaal - en de vraag naar hypothecair krediet hebben 
gestimuleerd. Dit heeft geleid tot een uitzonderlijk snelle groei van het bancaire 
hypotheekbedrijf en een sterke toename van de huizenprijzen. Tot slot, is niet 
alleen de kredietruimte toegenomen, maar namen ook de maximale LTV en het 
gemiddelde percentage van de executiewaarde waarover een hypotheek wordt 
afgesloten, toe. Zo is het aantal nieuwe hypotheken dat boven 75 procent van 
de executiewaarde uitgaat tussen 1995 en 1999 verdrievoudigd (DNB, 2000). 
Het aantal hypotheken met een LTV van meer dan 100 nam toe van 27 procent 
in de periode 1991-1995 tot 55 procent in de jaren 1996-2000 en verder tot 60 
procent in de jaren 2001-2005 (DNB, 2005). Van de leningen met een LTV van 
meer 100 bedroeg de gemiddelde LTV over 2001-2005 113. Leningen met een 
hoge LTV vinden we vooral onder huishoudens met een laag of modaal inko-
men en onder starters op de koopwoningenmarkt (DNB, 2005).
Hierdoor neemt het risico dat banken lopen toe. Het risicoprofiel van de 
hypotheekportefeuilles is door de hausse op de woning- en hypotheekmarkt 
de afgelopen jaren verslechterd. De snelle stijging van de hypothecaire krediet-
verlening en de toenemende mate waarin de hypothecaire kredietverlening de 
waarde van de woningen overschrijdt, vormen hiervoor indicaties. Daarnaast 
leidt de explosieve groei van de huizenprijzen tot het afsluiten van risicovolle 
hypotheken. Bovendien is de kwetsbaarheid voor een belangrijk deel gecon-
centreerd bij starters op de woningmarkt, die vaker de bovengrens van de 
hypothecaire financiering hebben gezocht. Deze kwetsbaarheid kan relatief 
grote macro-economische implicaties hebben, doordat jongere huishoudens 
gemiddeld genomen een relatief hoge consumptiequote kennen en in de regel 
over weinig financiële buffers beschikken. Een paar jaar geleden hebben de 
OESO en de Nederlandse Bank hun zorgen geuit over de ontwikkelingen op 
de huizenmarkt. Dalende huizenprijzen en stijgende hypotheekrente kunnen 
woningbezitters in grote financiële problemen brengen.
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2.3 Risicobeperking

Banken kunnen verschillende maatregelen nemen om hun risico’s te beperken. 
Uiteraard kunnen de LTI en de LTV naar beneden worden bijgesteld, maar dit is 
in een tijd van aanhoudende concurrentie voor de meeste banken geen voor de 
hand liggende keuze. Ook kunnen hypotheken met een hoger risicoprofiel hoger 
worden geprijsd door de risicopremie en kan daarmee het rentepercentage wor-
den verhoogd. Dit is uit concurrentieoverwegingen wederom geen voor de hand 
liggende keuze. Een andere wijze om de risico’s te beperken, is om leningen die 
om andere redenen dan een hoge LTI of een hoge LTV een hoog risico dragen, 
hoger te prijzen of af te wijzen.
Banken kunnen op twee verschillende wijzen tot een bepaling van hogere risi-
cogevallen komen. Ten eerste door in de (eigen) huidige en historische hypo-
theekportefeuille te kijken naar leningen die niet goed ‘presteerden’ en na te gaan 
welke factoren dergelijke leningen gemeen hebben. Ten tweede door uit te gaan 
van gut feeling (intuïtie, fingerspitzegefühl), vuistregels (rules of thumb) en wat 
wordt aangenomen als algemeen bekende feiten (common knowledge). In het 
eerste geval claimt een bank aan te kunnen tonen dat bepaalde factoren tot een 
hoger risico leiden, in het tweede geval doet een bank een beroep op de logica 
van kredietverstrekking. Hoewel banken beide handelswijzen als onafhankelijk 
en onbevooroordeeld bestempelen, hoeft dit niet het geval te zijn. Common 
knowledge en vuistregels kunnen gebaseerd zijn op vooroordelen, stereotypen 
en verkeerde aannamen. Bij het leggen van een statistisch verband tussen een 
bepaalde factor en een hoger risicoprofiel kan sprake zijn van een ‘spurious cor-
relation’: het hogere risicoprofiel vertoont wel een statistische samenhang met 
een bepaalde factor, maar het is niet deze factor die voor een hoger risicoprofiel 
zorgt. Er is dan geen sprake van causaliteit. Ook kan het zijn dat er wel sprake is 
causaliteit, maar dat deze causaliteit een gevolg is van een ongelijke uitgangspo-
sitie. Hierop wordt ingegaan bij de bespreking van het begrip redlining.
Als banken eenmaal een factor hebben vastgesteld die in hun ogen tot een hoger 
risicoprofiel leidt, kan vervolgens worden besloten om leningaanvragers die 
deze factor meedragen geen hypotheeklening te verstrekken dan wel een hogere 
risicopremie te berekenen of een lagere maximale LTI en/of LTV te hanteren. In 
het eerste geval spreekt men van uitsluiting, in het tweede geval van bezwarende, 
beperkende of ongunstige voorwaarden of van gedeeltelijke uitsluiting. Het 
onderzoek waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan, richt zich op de vraag 
of mensen op grond van groepskenmerken worden uitgesloten op de hypo-
theekmarkt dan wel slechts onder meer bezwarende voorwaarden dan anderen 
een hypotheek kunnen krijgen. Met andere woorden, ik tracht in dit rapport de 
bouwstenen aan te leveren waarmee de CGB tot een oordeel kan komen. De 
vraag of er in juridische zin sprake is van direct of indirect onderscheid op grond 
van ras of nationaliteit en in het laatste geval of er een objectieve rechtvaardiging 
voor het gemaakte onderscheid bestaat, wordt in dit rapport niet beantwoord. 
Beantwoording van deze vraag wordt overgelaten aan de CGB.
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Er zijn twee manieren te onderscheiden waarop banken de risicofactor in hun 
hypotheekbeoordeling meenemen. Hierboven is er vanuit gegaan dat deze 
factor apart wordt gezet en dat dan tot een beoordeling van een hypotheekaan-
vraag wordt gekomen. Het is echter ook mogelijk dat deze risicofactor wordt 
geïntegreerd in een zogenaamd ‘credit-scoringssysteem’. Voor het vaststellen 
van een credit score wordt met behulp van statistische methoden beoordeeld 
of een potentiële klant bepaalde eigenschappen heeft die het kredietsaldo ver-
hogen. Daartoe wordt een aantal factoren met elkaar gecombineerd en herleid 
tot een bepaalde numerieke waarde die de credit score wordt genoemd. Wan-
neer een score een vastgestelde bovengrens overschrijdt is het risico te hoog en 
wordt de aanvrager afgewezen. Bij een score die lager is dan een vastgestelde 
ondergrens vindt acceptatie plaats. Een score tussen de boven- en ondergrens 
leidt niet eenduidig tot afwijzing of acceptatie (zie ook Rodrigues, 1997). In 
dit geval hangt de beslissing af van het beleid dat door de specifieke instelling 
en haar werknemers wordt gevoerd. Een andere mogelijkheid is dat een score 
tussen de boven- en ondergrens leidt tot een hypotheek onder ongunstige 
voorwaarden.
Indien de factor ras in de zin van afkomst of etniciteit c.q. nationaliteit is opge-
nomen in een credit-scoringssysteem, kan van uitsluiting worden gesproken als 
een bovengemiddeld hoge score op een van deze factoren leidt tot (gedeelte-
lijke) uitsluiting, terwijl een gemiddelde score niet tot (gedeeltelijke) uitsluiting 
niet tot uitsluiting zou hebben geleid - met andere woorden als de factor ras of 
nationaliteit de doorslaggevende factor is. Ook de factor buurt (of een andere 
geografische eenheid) kan leiden tot uitsluiting van groepen op grond van hun 
ras of nationaliteit. Dat is het geval als groepen van een bepaald ras of een 
bepaalde (of een niet-Nederlandse) nationaliteit oververtegenwoordigd zijn in 
de buurten die volgens het credit-scoringssysteem worden uitgesloten of als die 
buurten een negatieve score in dit systeem betekenen. Ross & Yinger (2002) 
geven aan dat in credit-scoringssystemen ook andere factoren kunnen worden 
meegenomen die sterk gecorreleerd zijn aan ras of nationaliteit. Onderscheid 
komt zo via de achterdeur binnen omdat factoren meewegen die bepaalde 
rassen of nationaliteiten uiteindelijk zwaarder zullen treffen. Indien er geen 
plausibele verklaring is waarom de betreffende factor tot een hoger risico leidt, 
is er volgens Ross & Yinger (2002) sprake van disparate impact, dat redelijk 
overeenstemt met indirect onderscheid of indirecte uitsluiting.
Uitsluiting neemt vaak de vorm aan van statistische discriminatie: individuen 
worden uitgesloten op basis van een groepskenmerk. Dat wil zeggen dat aan 
de hand van groepskenmerken wordt bepaald of een kandidaat in aanmerking 
komt voor bijvoorbeeld een baan. Voorbeelden van dergelijke criteria zijn de 
leeftijd, het diploma en de vermelde ervaring. In het algemeen gaat het om 
goed observeerbare kenmerken die gecorreleerd zijn aan de (niet geobser-
veerde) effectieve prestaties van een persoon, in dit geval zijn of haar krediet-
waardigheid. Deze praktijk is gericht op het verminderen van de kosten van 
selectie of het afstemmen van bijvoorbeeld de lonen (in de arbeidsmarkt) of 
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de hypotheekvoorwaarden op de werkelijke productiviteit van arbeiders of de 
performance van hypotheekleningen (bijvoorbeeld het op tijd betalen van de 
maandelijkse verplichtingen). Dat verhoogt de efficiëntie van de markt, in dit 
geval de arbeids- of hypotheekmarkt. Zodra werkgevers of hypotheekverstrek-
kers nationale of etnische afkomst hanteren als selectiecriterium rijst er een 
probleem van ongelijke behandeling. Zo geeft bijvoorbeeld Veenman (1998) 
aan dat op de arbeidsmarkt werkgevers besluiten om vanwege de hoge ver-
zuimcijfers onder een bepaalde groep, geen enkel individu uit die groep meer in 
dienst te nemen. Ook bij uitsluiting van hypotheekverstrekking kan statistische 
informatie waarbij leden van een groep over een kam worden geschoren, een 
belangrijke rol spelen. Hypotheekverstrekkers kunnen denken of weten dat 
leden van een bepaalde bevolkingsgroep minder vaak in staat zijn om aan hun 
financiële verplichtingen te voldoen en daarom risicomijdend gedrag vertonen. 
Organisaties die op grond van statistische informatie onderscheid maken, zul-
len dit proberen te verantwoorden door te wijzen op de economische kosten 
die statistisch aangetoonde risico’s meebrengen.

2.4 Directe en indirecte uitsluiting

Dit onderzoek richt zich op direct en indirect onderscheid op grond van ras 
en nationaliteit op de Nederlandse hypotheekmarkt. Er is sprake van direct 
onderscheid als onder vergelijkbare omstandigheden een lid van een etnische 
minderheidsgroepering geen hypotheek krijgt of slechts onder bezwarende 
voorwaarden, maar een Nederlander of iemand die tot de dominante etnische 
groep behoort wel. Er is sprake van indirect onderscheid als banken in bepaalde 
buurten geen hypotheken verstrekken of slechts onder bezwarende voorwaar-
den en daarmee leden van bepaalde rassen of nationaliteiten zwaarder treffen. 
In het eerste geval gaat het om wat in het Engels race-based exclusion wordt 
genoemd; in het tweede geval om place-based exclusion. Er wordt in Nederland 
weinig onderzoek verricht naar race-based exclusion op de woningmarkt (voor 
een kort overzicht, zie Aalbers, 2002; 2003: hoofdstuk 1) en nog minder op 
de hypotheekmarkt. Onderzoek naar place-based exclusion op de hypotheek-
markt staat bekend als ‘redlining’ en is in Nederland nog weinig onderzocht 
(Aalbers, 2003; Aalbers & Kromhout, 2000). Redlining is in het kader van 
financiële dienstverlening de identificatie van een specifieke buurt of wijk waar 
geen hypothecaire financiering verkregen kan worden voor de aankoop van een 
woning. Volgens een iets ruimere definitie vallen ook bezwarende voorwaar-
den op buurt- of wijkbasis onder de definitie van redlining. Geldverstrekkers 
zetten buurten als het ware op de zwarte lijst. Het begrip ‘redlining’ heeft zijn 
oorsprong in Boston, waar in de jaren dertig van de vorige eeuw stadskaarten 
werden ontdekt waarop met rood was aangegeven welke wijken uitgesloten 
waren van de mogelijkheid een hypotheek af te sluiten. In de Verenigde Staten 
is veel onderzoek verricht naar redlining, maar in Europa is dergelijk onder-
zoek nauwelijks verricht.
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De reden dat financiële instellingen weigeren mensen uit een bepaalde wijk een 
lening te verstrekken, is dat zij er geen vertrouwen in hebben dat deze mensen 
hun schuld weer kunnen inlossen. Dat kan voortkomen uit een gebrek aan ver-
trouwen in de bewoners van de wijk maar ook uit het vermoeden of de vrees dat 
de vastgoedprijzen in deze wijken zullen gaan zakken. Het risico dat de koper 
zijn huis slechts voor een lagere prijs weer kan doorverkopen en daarom de 
hypotheek niet kan aflossen, wordt te groot geacht. Doordat potentiële kopers 
niet of slechts zeer moeizaam een hypotheek kunnen krijgen in een wijk die op 
de ‘zwarte lijst’ staat - dat wil zeggen, die is geredlined - kunnen de zittende 
bewoners hun woning steeds moeilijker tegen een redelijke prijs verkopen. Als 
gevolg hiervan zitten ze vast in een buurt die een minimum choice-woonmilieu 
is geworden. De woningprijzen in de wijk zullen dan daadwerkelijk zakken. Er 
is sprake van een self-fulfilling prophecy (Merton, 1968): omdat de hypotheek-
verstrekker verwacht dat de prijzen dalen, worden er geen hypotheken meer 
verstrekt, waardoor de prijzen inderdaad dalen.
Redlining treft voornamelijk buurten met een laag gemiddeld inkomen en een 
hoog en/of toenemend percentage etnische minderheden. Redlining treft echter 
niet alleen huishoudens met een laag inkomen of etnische minderheden, maar 
iedereen die in een geredlinede buurt een hypotheek aanvraagt. Ten gevolge van 
redlining staan woningen langer te koop en zakken de woningprijzen. Het ver-
val van een buurt is aanleiding voor het redlinen, hetgeen vervolgens het verval 
verder versterkt. De mensen die hierdoor het hardst worden getroffen, zijn niet 
degenen die geen hypotheek kunnen krijgen, maar de bewoners van de wijk die 
hun woning niet, of slechts onder ongunstige voorwaarden, kunnen verkopen.
Vaak staan er in geredlinede buurten relatief weinig koopwoningen en veel 
huurwoningen. Dit kan komen doordat de wijken met veel huurwoningen 
vaker een slechtere naam hebben dan wijken met veel koopwoningen en omdat 
het gemiddelde inkomensniveau er meestal lager ligt. Het kan echter ook zo 
zijn dat hypotheekverstrekkers niet over voldoende informatie met betrekking 
tot deze wijken beschikken en daardoor liever geen hypotheken in deze wijken 
verstrekken. De basis is beperkt, banken hebben geen of te weinig vergelij-
kingsmateriaal en vertonen koudwatervrees (Immergluck, 2004; Ross & Yinger, 
2002). In de economie spreekt men van informatieasymmetrie. Informatie-
asymmetrie staat bekend als een van de problemen van niet goed functione-
rende markten (Stiglitz & Weiss 1981; Nesiba 1996). Zoals we in het volgende 
hoofdstuk zullen zien, staan er in veel van de onderzoekswijken relatief weinig 
koopwoningen; er is ook een sterke correlatie tussen het aandeel huurwoningen 
in een wijk en het aandeel etnische minderheden. De belangrijkste factor hierin 
is inkomen, aangezien etnische minderheden gemiddeld een lager inkomen 
hebben (CBS, 2005) en omdat huishoudens met een lager inkomen vaker in 
huurwoningen wonen.7
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2.5 Geschiedenis van redlining in Nederland

Eind jaren negentig van de twintigste eeuw waren verschillende Rotterdamse 
woonwijken uitgesloten van hypotheekverstrekking en was in verschillende 
andere wijken slechts een hypotheek te krijgen onder bezwarende voorwaar-
den. Deze situatie heeft haar wortels in het inzakken van de woningmarkt rond 
1980. Dit kostte de gemeente Rotterdam vele miljoenen omdat zij haar finan-
ciële verplichtingen aangaande de Gemeentegarantie met Rijksdeelneming (de 
voorloper van de Nationale Hypotheek Garantie) moest nakomen. Het instor-
ten van de woningmarkt leidde tot lagere prijzen en grotere voorzichtigheid bij 
hypotheekverstrekkers. Jarenlang was het moeilijk om een hypotheek te krij-
gen voor een appartement op Zuid bij één van de grote verstrekkers. Sommige 
hypotheekverstrekkers deden er geen zaken, anderen alleen boven de 100.000 
gulden en weer anderen slechts onder bezwarende voorwaarden. Langzaam-
aan verbeterde de situatie. Eén bank (ABN AMRO) stelde een kaart op met 
daarop de buurten waar zij wél en waar zij géén hypotheken zou verstrekken. 
Deze bank verwierf een groot marktaandeel. In de jaren negentig werden de 
beperkingen die deze kaart bood, versoepeld en andere hypotheekverstrekkers 
volgden de ‘uitfasering’ van redliningpraktijken in Rotterdam (Aalbers, 2003).
In 1998 volgde een kentering; de beperkingen werden juist aangescherpt. De 
werking van de Rotterdamse kleurenkaart werd nu omgedraaid; de kaart die 
aanvankelijk tot een verbetering van hypotheekverstrekking leidde, leidde nu 
juist tot een verslechtering omdat het in bepaalde buurten bijna onmogelijk 
werd een hypotheek te krijgen. Doordat de kaart veel overeenkomst vertoont 
met de wijkaanpakkaart voor Rotterdam-Zuid frustreren de hypotheekver-
strekkers het overheidsbeleid ten aanzien van probleembuurten. Deze ‘Rot-
terdamse hypotheekaffaire’ concentreerde zich rondom de Millinxbuurt omdat 
het daar het moeilijkst was om een hypotheek te verkrijgen en dus het moei-
lijkst om een woning te (ver-) kopen. De buurt had en heeft te kampen met 
drugsoverlast, woningspeculatie, verwaarlozing van panden en illegale kamer-
verhuur. Het verval was aanleiding voor het redlinen van de buurt; redlining 
leidde vervolgens tot een sterker verval van de Millinxbuurt. Er was niet alleen 
sprake van een zichzelf waarmakende voorspelling, maar ook van een zichzelf 
versterkend proces (Aalbers, 2003; 2006).
In oktober 1999 bracht stadsdeelbestuurder Schrijer de ‘Rotterdamse hypo-
theekaffaire’ naar buiten (Schrijer, 1999). Dit leidde tot een versnelde toetreding 
van Rotterdam tot de Nationale Hypotheek Garantie. Uit een analyse van de 
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7 In de drie geselecteerde steden is telkens een (deel-) wijk waarbij het percentage koopwoningen 
redelijk dicht op het stedelijke gemiddelde zit in het onderzoek betrokken: Presikhaaf-Oost en 
Sint Marten/Sonsbeek-Zuid in Arnhem, Laakkwartier/Spoorwijk in Den Haag en de Tarwewijk 
in Rotterdam (zie hoofdstuk 3).
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Rotterdamse woningmarkt anno 2001 (Aalbers, 2003) blijkt dat uitsluiting 
van hypotheken op basis van de buurt niet of nauwelijks meer voorkomt; vast 
staat dat er in ieder geval een bank is die geen hypotheken afgeeft onder de 
50.000 euro. De mogelijkheid van het nog steeds bestaan van redlining in Rot-
terdam kan niet worden uitgesloten, omdat het goed mogelijk is dat uitsluiting 
slechts door bepaalde banken plaatsvindt en kopers daarom bij andere banken 
proberen een hypotheek af te sluiten (substitutie aan de vraagzijde). Doordat 
niet alle hypotheekverstrekkers tot redlining overgingen en over gaan, zijn de 
maatschappelijke consequenties beperkter dan als alle hypotheekverstrekkers 
tot redlining over gaan. Ook de maatschappelijke gevolgen van bezwarende 
voorwaarden ten opzichte van gehele uitsluiting van hypotheekverstrekking 
zijn beperkter (Aalbers, 2003). Redlining leidt niet alleen tot uitsluiting van 
hypotheken, maar ook tot substitutie (het zoeken van alternatieven) aan de 
vraagkant van de markt. Huishoudens die een woning willen kopen, kiezen (1) 
voor een andere buurt, (2) voor een andere hypotheekverstrekker, of (3) voor 
zowel een andere buurt als een andere hypotheekverstrekker.
In de zomer van 2003 is er in de kranten aandacht voor redlining in Den Haag. 
Twee Haagse VVD-gemeenteraadsleden beweerden dat er in navolging van 
Rotterdam ook redlining zou voorkomen in Den Haag (Mulder & Yagmur, 
2003). In hun artikel in de Haagsche Courant wezen ze op redlining in de Schil-
derswijk en Transvaal; in een van de vervolgverhalen werd ook de Spoorwijk 
genoemd. In de reacties op de claims van Mulder en Yagmur worden redlining-
praktijken door de meeste hypotheekverstrekkers erkend; volgens een aantal, 
vaak anonieme, makelaars is er wel sprake van redlining. In 2004 laat de wet-
houder van Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Ontwikkeling en Wonen, de heer 
A.J. Hilhorst, onderzoek uitvoeren onder makelaars en hypotheekbemiddelaars 
in Den Haag. Een schriftelijke enquête is uitgezet onder vijftig ondernemers; 
21 daarvan vullen de enquête in, veertien NVM-makelaars, vijf andere make-
laars en twee hypotheekbemiddelaars. Tien van de respondenten geven aan dat 
zij het meemaken dat leningaanvragen worden afgewezen vanwege de ligging 
van de woning in een bepaalde wijk. Zeven van de tien respondenten geven 
aan dat het ‘soms’ voorkomt, één ‘vaak’ en twee ‘onbekend’. De respondenten 
noemen verschillende wijken, maar de Schilderswijk en Transvaal worden het 
meest genoemd. Volgens de respondenten gaat het zowel om de grote banken 
als om andere hypotheekverstrekkers. Vier van deze tien respondenten geven 
aan dat sommige hypotheekverstrekkers alleen leningen verstrekken met NHG 
of alleen boven de 100.000 euro. Van de elf respondenten die het niet hebben 
meegemaakt dat leningaanvragen expliciet worden afgewezen op basis van de 
wijk, geven er zeven aan dat ze wel sterke vermoedens hebben dat bepaalde 
aanvragen vanwege de wijk worden afgewezen (Hilhorst, 2004).
In februari 2006 brengt minister Zalm van Financiën naar buiten dat er in Den 
Haag nog steeds sprake zou zijn van redlining. Twee makelaars bevestigen dit. 
Noch door Zalm noch door deze makelaars wordt onderscheid gemaakt tus-
sen hypotheekleningen met en zonder NHG. Volgens de makelaars is het ook 
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moeilijker om een hypotheekaanvraag gehonoreerd te krijgen als de aanvrager 
een niet-Nederlandse achternaam heeft (zie bijvoorbeeld Brakema & Van Zijl, 
2006a; 2006b; Mulder et al., 2006; Trouw, 2006).
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3 De onderzoekswijken

In het eerste hoofdstuk zijn niet alleen de onderzoeksmethoden besproken, 
maar is ook aangegeven waarom de steden Arnhem, Den Haag en Rotterdam 
zijn geselecteerd voor dit onderzoek. In dit hoofdstuk wordt verder inge-
gaan op de onderzoekswijken in deze drie steden. Per stad worden de wijken 
besproken en onderling vergeleken. Telkens wordt een algemene impressie van 
de wijken vergezeld door een aantal tabellen over etnische minderheden, inko-
men en woningvoorraad. Binnen de tabellen worden de wijken niet alleen met 
elkaar vergeleken, maar ook met de stad als geheel.

3.1 Arnhem: Malburgen, Presikhaaf en Klarendal/Sint Marten

De wijken Malburgen en Presikhaaf (zie figuur 1) zijn beide grotendeels in de 
jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw gebouwd. Malburgen heeft ook 
een vooroorlogs deel (onder andere het noordwesten) en een later gebouwd 
deel. Beide wijken kennen delen met vooral meergezinswoningen en delen met 
vooral eengezinswoningen (zie ook tabel 2). Net als veel naoorlogse wijken 
elders in Nederland zijn het van oorsprong geen problematische wijken, maar 
zijn de problemen vooral gedurende de laatste tien, vijftien jaar toegenomen en 
zijn de wijken afgezakt naar een plaats onderaan de Arnhemse woningmarkt 
(geringe populariteit, relatief lage verkoopprijzen). Presikhaaf is in het verle-
den negatief in het nieuws gekomen, maar de laatste jaren is het steeds vaker 
Malburgen waarover de meest problematische verhalen in de kranten staan. 
In die zin verdringen Presikhaaf en Malburgen de wijk Spijkerkwartier van de 
eerste plaats als de probleemwijk van Arnhem. Presikhaaf kwam reeds eerder 
in een negatief daglicht: ondermeer door het verloederde winkelcentrum (in 
1971 stond een maquette van het winkelcentrum als uitmuntend voorbeeld op 
een internationale tentoonstelling in Parijs), maar is inmiddels met veel geld 
opgeknapt. Beide wijken maken deel uit van de 56 wijkenaanpak (stedelijke 
vernieuwing) van het Ministerie van VROM en ontvangen daardoor extra geld 
voor grootscheepse aanpak van met name de gebouwde omgeving. Die leidt, 
net als in andere stedelijke-vernieuwingswijken, tot meer koopwoningen en 
meer eengezinswoningen. In Presikhaaf 1, het oudste deel van de wijk, zijn 
halverwege de jaren negentig al 360 huurflats gesloopt om plaats te maken voor 
260 nieuwe flat- en eengezinswoningen (NRC, 1998). Dit heeft de verloedering 
van de buurt wel geremd, maar niet tot stilstand gebracht.
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Tabel 1. Etnische minderheden in Arnhem

 Aantal Etnische Etnische Niet- Turks Overig Allocht.  
 inwoners minder- minder- Neder-  (%)  niet- uit 
  heden heden landse   geïnd.8 geïnd. 
  2000 2004 etn./  (%) landen
  (%) (%) allocht.   (%)
    (%) 
  
Presikhaaf-West 8859 35,6 44,0 50 16,1 15,0 6,2
Presikhaaf-Oost 6396 12,4 18,1 26 6,7 6,2 7,9
St. Marten/
Sonsbeek-Zuid 4306 17,1 16,5 26 5,9 6,1 9,1
Klarendal 7663 30,4 32,4 39 14,7 8,5 6,7
Malburgen-West 3683 39,4 43,4 50 10,2 16,3 6,2
Malburgen-Oost 
(Noord) 4693 26,0 34,3 41 9,4 11,3 6,6
Malburgen-Oost
(Zuid) 8757 38,6 46,4 53 10,2 19,3 6,3
Arnhem 141599 17,8 20,9 29 4,3 10,1 8,2

Bron: GBA Gemeente Arnhem, 2004
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Figuur 1 De onderzoekswijken in Arnhem 

Bron: eigen onderzoek

8 Exclusief Turks, Marokkaans, Surinaams, Antilliaans en Zuid-Europees.



Figuur 2 Etnische minderheden in Arnhem 

Tabel 2. Woningvoorraad in Arnhem

 Aantal woningen Koop- Eengezins- Vooroorlogse Mutatie-
  woningen (%) woningen (%) woningen (%) graad (%)

Presikhaaf-West 3840 16 32 0 16,5
Presikhaaf-Oost 3339 47 46 0 11,5
St. Marten/
Sonsbeek-Zuid 2196 52 8 81 22,2
Klarendal 3651 20 40 40 16,5
Malburgen-West 1744 20 43 10 27,4
Malburgen-Oost 
(Noord) 2120 28 64 14 16,8
Malburgen-Oost 
(Zuid) 3643 10 41 2 15,1
Arnhem 63718 37 52 24 13,7

Bron: VROM/CBS, 2002; Gemeente Arnhem, Afdeling Informatie en Burgeronderzoek, 
 2005
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De wijk Klarendal en omgeving en de wijk Arnhemse Broek werden lange tijd 
als de meest problematische wijken na het Spijkerkwartier gezien, en hoewel het 
imago van de wijken nog steeds benedengemiddeld is en de sociaaleconomische 
problemen bovengemiddeld, heeft geen van beide wijken zich ontwikkeld tot 
de meest problematische in de stad. Klarendal is een typische volkswijk, groten-
deels gebouwd in de negentiende eeuw (zie ook tabel 2). De wijk is kleinschalig 
van opzet, dichtbebouwd en in tegenstelling tot Presikhaaf en Malburgen meer 
gemengd op blokniveau. Sint Marten is iets later gebouwd (rond 1900). Beide 
wijken bevatten veel stadsvernieuwingswoningen uit de jaren zeventig en tach-
tig. Net als de andere onderzoekswijken kennen Klarendal en Sint Marten (zie 
figuur 1) een behoorlijke mate van sociaaleconomische achterstand. Statistisch 
gezien vormt Sint Marten een geheel met de wijk Sonsbeek-Zuid. Als gevolg 
hiervan zien de cijfers voor Sint Marten er vaak iets rooskleuriger uit.
De Arnhemse onderzoekswijken behoren binnen Arnhem tot de wijken met 
de hoogste percentages etnische minderheden. Malburgen en Presikhaaf-West 
hebben niet alleen de hoogste percentages etnische minderheden in Arnhem, 
maar ook de sterkste groei. Verder blijkt dat in de ‘deelwijken’ Presikhaaf-Oost 
en Sint Marten/Sonsbeek-Zuid het percentage etnische minderheden onder het 
stedelijke gemiddelde ligt; in Sint Marten/Sonsbeek-Zuid nam het percentage 
tussen 2000 en 2004, tegen de trend in, zelfs af (tabel 1). Verder kent ook de 
wijk Arnhemse Broek (ten westen van Presikhaaf) een relatief hoog percentage 
etnische minderheden: 33,2% in 2004 (31,1% in 2000) (zie figuur 2).9

Uit de mutatiecijfers blijkt dat de Arnhemse onderzoekswijken, met uitzon-
dering van Presikhaaf-Oost een bovengemiddelde mutatiegraad (aantal ver-
huizingen) kennen; Malburgen-West springt er uit (tabel 2). In Arnhem heeft 
alleen de wijk Spijkerkwartier (door de gemeente, media en veel bewoners 
bestempelde ‘probleembuurt’ nabij het centrum waar tot 4 januari 2006 ook de 
Arnhemse ‘rosse buurt’ deel van uitmaakte; de wijk kent een benedengemiddeld 
percentage etnische minderheden) een hogere mutatiegraad (28,0%). Verder is 
opvallend dat Klarendal, Malburgen en Presikhaaf-West relatief weinig koop-
woningen tellen en Presikhaaf-Oost en Sint Marten/Sonsbeek-Zuid juist meer 
dan het Arnhemse gemiddelde (tabel 2). De drie Arnhemse onderzoekswijken 
worden verder gekenmerkt door relatief lage inkomens (met uitzondering van 
Presikhaaf-Oost, zie tabel 3) en een benedengemiddelde waardering voor de 
woning en de woonomgeving (tabel 4).

26

Direct en indirect onderscheid op de hypotheekmarkt in Arnhem, Den Haag en Rotterdam

9 Cijfers van het Ministerie van VROM wijzen overigens hogere percentages allochtonen uit. In 
2002 woonden er in Malburgen 54% allochtonen en in Presikhaaf 36%. Dit verschil kan worden 
verklaard door een definitieverschil tussen ‘allochtoon’ en ‘etnische minderheid’, maar ook door 
de verschillende bronnen.
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Tabel 3. Inkomens en leeftijd in Arnhem
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 Gemid. besteedbaar Gestand. Geen Bijstands- Leeftijd Leeftijd
 inkomen  huishoud- werk uitkeringen <15 jaar  >65 jaar
 per huishouden inkomen (%)10 (%) 

 (euro’s) (Arnhem=100)
  
Presikhaaf-West 19.100 83,4 18 10,4 17,5 12,8
Presikhaaf-Oost 22.400 97,8 18 4,1 10,8 24,5
St. Marten/
Sonsbeek-Zuid 21.000 91,7 22 4,9 9,8 3,3
Klarendal 18.200 79,5 22 13,0 6,2 3,9
Malburgen-West 18.600 81,2 30 12,4 16,5 7,1
Malburgen-Oost 
(Noord) 18.400 80,3 30 13,0 19,1 8,3
Malburgen-Oost 
(Zuid) 19.000 83,0 30 15,8 19,6 15,5
Arnhem 22.900 100,0 10,5 6,7 16,5 12,9

Bron: VROM/CBS, 2002; Gemeente Arnhem, Afdeling Informatie en Burgeronder-
 zoek, 2005

 Woninginbraak (%) Rapportcijfer  Rapportcijfer  
  woonomgeving woning11

Presikhaaf-West 2,7 6,0 6,8
Presikhaaf-Oost 2,1 7,2 7,5
St. Marten/Sonsbeek-Zuid 2,1 7,0 7,5
Klarendal 2,4 6,2 7,5
Malburgen-West 5,5 5,8 6,9
Malburgen-Oost (Noord) 4,1 5,8 6,8
Malburgen-Oost (Zuid) 5,5 5,9 6,9
Arnhem 2,7 6,9 7,5

Bron: Gemeente Arnhem, 2004

Tabel 4. Woning en woonomgeving in Arnhem

10 Deze cijfers komen uit 2002 en zijn alleen beschikbaar op een hoger schaalniveau. Bovendien 
betreft het voor Sint Marten/Sonsbeek-Zuid/Klarendal slechts een schatting.
11 De rapportcijfers voor de woning en de woonomgeving zijn tot stand gekomen op basis van 
bewonersenquêtes.
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3.2 Den Haag: Schilderswijk, Transvaal en Spoorwijk

Den Haag is de meest gesegregeerde stad van Nederland (zie bijvoorbeeld Van 
der Wouden, 1996; Boelhouwer 2002). In 1998 verscheen Een atlas van de 
Nederlandse steden (NRC, 1998). Daarin werden 2049 buurten in 33 Neder-
landse steden met elkaar vergeleken op basis van gegevens over inkomen, werk-
loosheid, woningbezit en bevolkingssamenstelling. Van de twintig buurten met 
de laagste totaalscore lagen negen wijken, inclusief de eerste vijf (vijf buurten 
in de Schilderswijk en Transvaal), in de gemeente Den Haag. Van de twintig 
wijken met het hoogste gemiddelde inkomen lagen er zeven, inclusief de eerste 
twee (Duttendel en Marlot), in de gemeente Den Haag.12 In dit onderzoek rich-
ten we ons op de Schilderswijk, Transvaal en Spoorwijk (zie figuur 3). 
In historisch perspectief is er sprake van een scheiding tussen ‘het zand’ en 
‘het veen’ waarbij de buurten die op het zand zijn gebouwd traditioneel de 
hogere klassen en representatieve functies huisvesten en de buurten die op het 
veen zijn gebouwd de lagere klassen en hindergevende functies zoals fabrieken. 
De grenzen zijn niet altijd glashard en er zijn uiteraard uitzonderingen, zoals 
het relatief arme ‘Duindorp’ (onderdeel van Scheveningen) dat op het zand is 
gebouwd.
De concentratie van etnische minderheden volgt in grote lijnen de zand/veen-
scheiding waarbij de hoogste percentages worden gemeten in de wijken op het 
veen. Een hoge concentratie etnische minderheden treffen we aan in de voor-
oorlogse wijken op het veen. De Schilderswijk was de eerste wijk waar etnische 
minderheden op grote schaal woonden; de wijken ten westen en zuiden volg-
den en later ook de oudere wijken ten noorden en oosten van de Schilderswijk 
(deels op het zand). Pas later volgde de grote naoorlogse Haagse uitbreiding, 
Den Haag Zuidwest, gelegen op het veen en met een hoog aandeel sociale huur-
woningen. Daarmee kwam de beweging van de voor- naar naoorlogse wijken 
in Den Haag aanmerkelijk later op gang dan in Amsterdam en Utrecht en in 
mindere mate Rotterdam. Ook in een middelgrote stad als Arnhem kwam de 
‘migrantentrek’ van voor- na naoorlogse wijken eerder op gang dan in Den 
Haag (en in mindere mate Rotterdam).

Binnen Den Haag is de Schilderswijk nog steeds de wijk met het hoogste aan-
deel etnische minderheden; Transvaal volgt. Daarna is er een aantal wijken met 
een veel minder hoog aandeel dan de Schilderswijk en Transvaal, maar niet-
temin met een bovengemiddeld aandeel etnische minderheden. Laakkwartier/
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12 Ter vergelijking: Amsterdam heeft drie, Rotterdam zeven, Utrecht nul en Arnhem nul buurten 
in de top 20 van buurten met de laagste totaalscore; Amsterdam en Arnhem hebben beide een 
buurt en Rotterdam en Utrecht geen buurten in de top 20 van buurten met het hoogste gemid-
delde inkomen (NRC, 1998).
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Spoorwijk is een van deze wijken (zie figuur 4; tabel 5). Binnen deze wijk ligt 
het aandeel etnische minderheden hoger in de Spoorwijk. Alle drie de wijken 
waren in de zomer van 2003 in het nieuws omdat twee Haagse VVD-gemeen-
teraadsleden beweerden dat in navolging van Rotterdam ook redlining zou 
voorkomen in Den Haag (Mulder & Yagmur, 2003).

Tabel 5. Etnische minderheden in Den Haag
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 Aantal Niet-Neder- Turkse Marokkaanse Surinaamse
 inwoners landse etni- etniciteit etniciteit etniciteit  
  citeit (%)  (%) (%) (%)

2000
Schildersbuurt 32905 85.6 23.6 23.6 24.7
Transvaal 17108 81.1 26.4 12 25.3
Laak/Spoor 37865 52.5 6.6 8.2 16.9
Gem. Den Haag 441097 41.1 5.8 4.5 9.5

2005
Schildersbuurt 32941 89.4 26.7 22 21.4
Transvaal 14677 87.4 29.8 13.9 23.6
Laak/Spoor 37033 52.6 8.2 9.2 18.3
Gem. Den Haag 472087 45.2 6.8 5.1 9.6

Bron: CBS, 2005; Gemeente Den Haag, 2005

 Aantal  Aantal Koop- Eengezins- Vooroorlogse
  woningen (%) woningen woningen woningen woningen  
  (OZB) (CBS) (%) (%)
 
2000
Schildersbuurt 12281 11907 10.1 10.2 35.5
Transvaal 6844 6922 15.6 1.9 71.4
Laak/Spoor 17239 17183 33.1 9.0 72.1
Gem. Den Haag 212857 214508 36.9 14.4 49.2

2004
Schildersbuurt 11924 11867 16.2 11.1 29.7
Transvaal 6003 6352 22.2 3.3 64.8
Laak/Spoor 16968 17167 37.3 9.9 67.2
Gem. Den Haag 225772 230330 42.2 19.1 44.3

Bron: OZB, 2005; CBS, 2004

Tabel 6. Woningvoorraad in Den Haag
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Figuur 3 De onderzoekswijken in Den Haag

Bron: eigen onderzoek

Tabel 7. Mutatiegraad en verkoopcijfers in Den Haag

 Mutatiegraad Gem. verkoop- % verkochte  gem. M_-prijs
 koopsector (%) prijs verkochte woningen tot  verk. won.
  woningen  100.000 euro  [euro/m_]

2000
Schildersbuurt 8.9 94590 61.3 977
Transvaal 15.0 68677 91.3 801
Laak/Spoor 15.1 69858 86.7 829
Gem. Den Haag 9.9 142043 47.9 1258

2004
Schildersbuurt 6.5 131667 26.4 1378
Transvaal 12.0 99645 59.8 1118
Laak/Spoor 9.2 106662 53.9 1261
Gem. Den Haag 8.1 189008 20.2 1695

Bron: OZB, 2005; NVM, 2005; Gemeente Den Haag, 2004
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Figuur 4 Etnische minderheden in Den Haag

Bron: bewerking op basis van Gemeente
Den Haag, 2005

Tabel 8. Bijstand, werkzoekenden en leeftijd in Den Haag

 Bijstands- Niet-werkenden Leeftijd <20 jaar Leeftijd >65 jaar
 uitkeringen (%) werk-
  zoekenden (%)

2000
Schildersbuurt 18.6 12.3 38.5 5.4
Transvaal 16.5 11.8 32.9 7.2
Laak/Spoor 9.7 7.7 27.1 9.5
Gem. Den Haag 7.6 5.7 22.4 15.8

2005
Schildersbuurt 18 12.3 36.6 6.1
Transvaal 15.5 21.0 31.8 7.3
Laak/Spoor 7.8 5.2 26.3 8.1
Gem. Den Haag 6.7 6.1 23.2 13.6

Bron: Gemeente Den Haag (DBZ), 2005; Ecorys, 2005
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De Schilderswijk werd grotendeels gebouwd in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw. Transvaal is bebouwd tussen 1890 en 1935. Spoorwijk is in 1908 
ontworpen door Berlage en gebouwd in de periode tussen de twee wereldoor-
logen. Alle drie de wijken hebben verschillende stadsvernieuwingsprojecten 
gekend. In het bijzonder de Schilderswijk is grondig aangepakt. Vandaar dat 
daar minder dan 30 procent van het woningbestand vooroorlogs is (tabel 6). 
De komende jaren worden Transvaal en de Spoorwijk grootschalig vernieuwd, 
vooral door de sloop en nieuwbouw van honderden woningen.
Deze drie wijken zijn typische grotestads-probleemwijken, maar dit geldt in 
iets mindere mate voor Spoorwijk. Bovendien vormt Spoorwijk statistisch 
gezien een geheel met de wijk Laakkwartier. Als gevolg hiervan zien de cijfers 
voor Spoorwijk er vaak iets rooskleuriger uit. Het aantal personen en huis-
houdens dat afhankelijk is van een werkloosheids- of bijstandsuitkering is in 
zowel de Schilderswijk als Transvaal meer dan het dubbele van het stedelijke 
gemiddelde en in ligt ook in Spoorwijk bovengemiddeld hoog (tabel 8). De 
wijken zijn relatief jong met een hoog aandeel bewoners van onder de twintig 
jaar (vooral in de Schilderswijk) en een laag aandeel 65-plussers (tabel 8). Zoals 
voor bijna alle indicatoren geldt, bevindt Spoorwijk zich dichter bij het stede-
lijke gemiddelde. De aanwezigheid van veel minderjarigen in deze wijken hangt 
samen met het grote aantal etnische minderheden dat in deze wijken woont: de 
meeste etnische minderheidsgroeperingen hebben gemiddeld meer kinderen 
dan autochtonen (CBS, 2005).
Het aandeel koopwoningen ligt in de Schilderswijk en Transvaal erg laag, in 
Spoorwijk slechts iets lager dan het stedelijke gemiddelde. Het aantal eenge-
zinswoningen is in alle drie de wijken zeer gering (tabel 7). Sinds de vernieu-
wing van de Schilderswijk ligt de mutatiegraad in de koopsector er onder het 
stedelijke gemiddelde; die in Spoorwijk ligt er net boven, maar zal de komende 
jaren vermoedelijk toenemen in verband met de vernieuwing van de wijk. In 
Transvaal ligt de mutatiegraad erg hoog en ook daar zal deze naar verwach-
ting toenemen. Tot slot zijn de koopwoningen in alle drie de wijken relatief 
goedkoop. Van de verkochte woningen in 2004 was meer dan de helft in zowel 
Transvaal als Spoorwijk goedkoper dan 100.000 euro. In de Schilderswijk lig-
gen de prijzen ten gevolge van de vernieuwing hoger en was ‘slechts’ ruim een 
kwart van de woningen goedkoper dan 100.000 euro. Voor Den Haag als geheel 
was een op de vijf verkochte woningen goedkoper dan 100.000 euro. Ook per 
vierkante meter liggen de prijzen in de drie wijken aanmerkelijk onder het 
stedelijke gemiddelde.
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3.3 Rotterdam: Spangen, Tarwewijk/Millinxbuurt en 
 Bloemhof/Hillesluis

De meest problematische wijken in Rotterdam liggen in het westen, zuiden en 
in mindere mate in het noorden van de stad. Als we op het niveau van de deel-
gemeente kijken, zijn de deelgemeenten Delfshaven (West), Charlois (Zuid) en 
Feijenoord (eveneens Zuid) het meest problematisch. Binnen deze deelgemeen-
ten zijn de wijken Spangen (Delfshaven), Tarwewijk/Millinxbuurt (Charlois) 
en Afrikaanderwijk en Bloemhof/Hillesluis (beide Feijenoord) de probleem-
wijken. Drie van deze vier wijken zijn voor dit onderzoek geselecteerd (zie 
figuur 5). Aan Bloemhof/Hillesluis is in dit onderzoek de voorkeur gegeven 
boven de Afrikaanderwijk omdat de probleemcumulatie in de Afrikaanderwijk 
redelijk gestabiliseerd is (meervoudige problematiek lijkt niet groter te wor-
den), terwijl er de laatste jaren juist veel verhalen komen over de toenemende 
problematiek in Bloemhof/Hillesluis.
De inkomens liggen in deze drie wijken lager dan elders in de stad, het aantal per-
sonen en huishoudens afhankelijk van een werkloosheids- of bijstandsuitkering 
is er juist veel hoger (tabellen 12 en 13) en het aandeel etnische minderheden is 
met 70 tot 87 procent hoger dan elders in Rotterdam (zie figuur 6; tabel 9). De 
drie onderzoekswijken zijn niet de wijken waar de eerste migranten in Rotterdam 
neerstreken, want dat waren voornamelijk negentiende-eeuwse wijken, maar ze 
behoren inmiddels wel tot de meest gekleurde wijken van Rotterdam. Met uit-
zondering van het zeer dunbevolkte Vondelingenplaat (95,7% etnische minder-
heden) is Spangen de meeste allochtone wijk van Rotterdam en waarschijnlijk 
ook van Nederland (75,6% etnische minderheden). Binnen Rotterdam volgt de 
Afrikaanderwijk met 70,4% etnische minderheden. Bloemhof/Hillesluis en Tar-
wewijk/Millinxbuurt staan iets lager in de lijst van wijken met de meeste etnische 
minderheden in Rotterdam (meer dan 50 procent etnische minderheden).
Het grootste deel van de drie onderzoekswijken is gebouwd in de periode tus-
sen de twee wereldoorlogen (zie ook tabel 10). Het stedenbouwkundig plan 
van Spangen is grotendeels ontworpen door architect Oud. Tot eind jaren 
zestig was het een welvarende wijk voor de middenklasse, ondernemers en 
geschoolde arbeiders. In de jaren daarna begon de achteruitgang van Spangen 
(zie Burgers & Kloosterman, 1996). Verschillende plannen hebben op onder-
delen tot verbetering geleid, maar er niet voor kunnen zorgen dat Spangen van 
de status probleemwijk af kon komen. De toename van de drugshandel deed 
de wijk begin jaren negentig opnieuw afglijden. Momenteel is er een stede-
lijke-vernieuwingsoperatie in Spangen die in het bijzonder de woningvoorraad 
grondig aanpakt. Met behulp van onder andere het Grotestedenbeleid wordt 
getracht ook iets te doen aan de sociale en economische problematiek.

De onderzoekswijken
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De Tarwewijk scoort in de meeste statistieken aanmerkelijk beter dan Spangen, 
hoewel de Millinxbuurt ook onderdeel uit maakt van de Tarwewijk. De proble-
matiek in de Millinxbuurt is in vele opzichten vergelijkbaar met die in Spangen; 
in de rest van de Tarwewijk is de problematiek eveneens groot, maar niet zo 
groot als in de Millinxbuurt of Spangen (zie Aalbers, 2006). De Tarwewijk was 
tot vijf jaar geleden in zekere zin het stiefkindje van de overheid en liep vaak 
net grote subsidies of stadsvernieuwingsgelden mis. De wijk, die grotendeels, 
maar niet geheel, voor de tweede wereldoorlog is gebouwd, mist ook de steden-
bouwkundige kwaliteit zoals die in Spangen is te vinden.
Bloemhof en Hillesluis zijn minder bekende wijken dan Spangen en de Tar-
wewijk. Hillesluis is enigszins bekend door Boulevard Zuid, het winkellint 
dat de Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan samen vormen, en dat gro-
tendeels in de wijk Hillesluis ligt. Bloemhof en Hillesluis stonden voorheen 
niet in de statistieklijstjes van slechtste wijken in Rotterdam of Nederland en 
kregen als probleemwijk minder aandacht dan de aangrenzende Millinxbuurt 
en Afrikaanderwijk. Met de aanpak van de beide laatste wijken, leek er echter 
een waterbedeffect (spill-over effect) op te treden: de problemen die in de Mil-
linxbuurt en de Afrikaanderwijk zo hard werden bevochten, staken vervolgens 

Figuur 5 De onderzoekswijken in Rotterdam   

Bron: eigen onderzoek
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de kop op in Bloemhof/Hillesluis. Zo is bijvoorbeeld bekend dat een aantal 
huisjesmelkers die in de Millinxbuurt waren uitgekocht, met hun opbrengst 
huizen kochten in Bloemhof om deze vervolgens ook weer uit te melken (geen 
onderhoud, te hoge huren en vaak verhuur aan niet-geregistreerde immigran-
ten). Vooral het westelijk deel van Bloemhof (grenzend aan de Millinxbuurt), 
de grens met de Strevelswijk in het zuiden (Strevelsweg) en het Noordelijk 
deel van Hillesluis (de Slaghekbuurt) worden geconfronteerd met dergelijke 
problemen. In het zuidelijk deel van Hillesluis bevindt zich ook een ‘beter’ deel 
van de wijk (Walravenbuurt en Randweg) (zie ook Blokland, 1998). Samen met 
de Afrikaanderwijk en de Tarwewijk maakt Bloemhof/Hillesluis deel uit van 
een stedelijk vernieuwingsproject in het kader van de 56 wijkenaanpak van het 
Ministerie van VROM.
Alle drie de onderzoekswijken worden net zoals de meeste andere probleem-
wijken gekenmerkt door een laag aandeel koopwoningen en eengezinswonin-
gen (tabel 10). Als we de wijken onderling vergelijken valt op dat het aandeel 
koopwoningen in de Tarwewijk relatief hoog is en het aandeel eengezinswo-
ningen in de Bloemhof ook. Het aandeel kleine woningen (een- en tweeka-
merwoningen) is in Spangen met 18% kleiner dan het stedelijke gemiddelde 
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Figuur 6 Etnische minderheden in Rotterdam  

Bron: bewerking op basis van Gemeente Rotterdam, 2005
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 Aantal huishoudens Alloch- Etnische Turkse Marok- Suri- 
 tonen (%) minder- etnici- etnici- kaanse naamse
  heden (%) teit (%) teit (%) etnici- etnici- 
     teit (%) teit (%)

2000
Spangen 4075 82.6 72.5 18.0 17.9 17.5
Tarwewijk 5377 61.1 44.0 10.5 6.0 13.8
Bloemhof 6202 62.5 49.6 23.6 8.6 10.6
Hillesluis 4807 73.6 62.3 25.3 12.0 15.0
Rotterdam 281236 40.6 28.4 6.8 5.1 8.5

2005
Spangen 3701 86.8 75.6 20.3 20.0 16.1
Tarwewijk 5290 72.2 51.3 13.5 8.1 13.9
Bloemhof 5731 69.6 53.7 25.3 9.3 10.9
Hillesluis 4574 79.6 66.4 27.3 13.0 14.5
Rotterdam 278440 45.7 31.5 7.6 6.1 8.8

Bron: CBS, Gemeente Rotterdam, 2005

Tabel 9. Etnische minderheden in Rotterdam

 Aantal woningen Koop- Eengezins- Vooroorlogse % woningen  
  woningen (%) woningen (%) woningen (%) met 1 of 2
      kamers

2000
Spangen 4241 5 1 85 19
Tarwewijk 6119 19 6 85 39
Bloemhof 6591 9 28 82 27
Hillesluis 5375 9 3 83 30
Rotterdam 283930 21 22 36 21

2004
Spangen 4307 7 1 84 18
Tarwewijk 6021 22 7 83 36
Bloemhof 6434 13 30 81 26
Hillesluis 4980 14 4 80 24
Rotterdam 286967 25 22 34 20

Bron: OZB, 2005; CBS, 2004

 

Tabel 10. Woningvoorraad in Rotterdam
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(20%), maar groter in Bloemhof/Hillesluis (25%) en aanmerkelijk groter in de 
Tarwewijk (36%). Het aandeel bewoners dat minder dan twee jaar op het hui-
dige adres woont, is met uitzondering van de Tarwewijk niet bijzonder hoog. 
De gemiddelde waarde van de woningen ligt in de onderzoekswijken, en in het 
bijzonder in de Tarwewijk, ver onder het stedelijke gemiddelde (tabel 11).
In deze wijken ligt het percentage bewoners dat jonger is dan twintig jaar boven 
het stedelijke gemiddelde en het percentage bewoners ouder dan 55, respectie-
velijk ouder dan 65, onder het stedelijke gemiddelde (tabel 12). Spangen in 
het bijzonder heeft een relatief jonge bevolking. Het aantal eenoudergezinnen 
is in deze wijken duidelijk hoger dan het stedelijke gemiddelde. Het aandeel 
huishoudens met een hoog inkomen is minder dan de helft van het stedelijke 
gemiddeld en het aandeel met een laag inkomen anderhalf tot bijna twee maal 
zo hoog (tabel 12). Spangen is de uitschieter met veertig procent huishoudens 
met een laag inkomen.
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Tabel 11. Verblijfsduur en waarde van de koopwoningen in Rotterdam

 % verblijfsduur Gem. verkoopprijs % waarde koop- Gem. waarde
 op adres < 2 jaar verkochte NVM- woningen tot koopwoningen 
 (2005) woningen 100.000 euro (2004) 
  (2003)13 (2004) 

2000
Spangen 25.0 n.v.t. 86.7 33846
Tarwewijk 33.1 55.700 97.4 30233
Bloemhof 23.8 76.900 85.7 35293
Hillesluis 24.0 91.600 77.4 38058
Rotterdam 21.9 176.000 68.2 84572

200x
Spangen 18.6 116.500 85.0 69150
Tarwewijk 27.4 117.400 90.0 50508
Bloemhof 17.9 88.000 81.0 69978
Hillesluis 22.2 120.800 84.1 71033
Rotterdam 18.9 184.200 41.5 126623

Bron: OZB, 2005; NVM, 2004; Gemeente Rotterdam, 2005

13 Uit deze cijfers kunnen geen harde conclusies worden getrokken omdat vooral in deze wijken 
veel woningen zonder NVM-makelaar worden verkocht.
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Tabel 12. Uitkeringen, werkzoekenden, leeftijd en inkomen in Rotterdam

 3 jr uitke- > 1 jr niet- Leeftijd Leeftijd Leeftijd % huis-  % huis-
 ringen  werkende <20 jaar  >55 jaar  >65 jaar houdens houdens
 (% van pot. werkzoe- (2005) (2005) (2005) met een met een
 beroepsbev.) kenden    hoog   laag
 (2004) (% van pot.    inkomen inkomen
  beroepsbev.)
  (2004)

2000
Spangen 1.2 11 36.3 12.3 5.5 6.0 40.0
Tarwewijk 8.9 9 25.7 14.7 7.4 4.0 32.0
Bloemhof 10.1 11 29.1 17.0 8.4 6.0 33.0
Hillesluis 12.0 10 32.2 13.9 7.1 5.0 34.0
Rotterdam 7.5 6 23.2 24.2 15.2 12.7 22.4

200x
Spangen 10.7 16 35.3 13.2 5.8
Tarwewijk 7.6 15 26.5 13.6 6.3
Bloemhof 9.6 15 28.1 18.3 8.8
Hillesluis 9.5 15 31.9 14.5 7.2
Rotterdam 6.5 9 23.2 24.5 14.4

Bron: Gemeente Rotterdam, 2005; Ecorys, 2005; CWI, 2005

Voor werkloosheid en participatiegraad zijn geen statistieken beschikbaar 
op buurtniveau, maar wel op deelgemeenteniveau (zie tabel 13). Deze cijfers 
laten zien dat de netto arbeidsparticipatiegraad nauwelijks lager ligt in de 
‘probleemdeelgemeenten’ en de geregistreerde werkloosheid, met uitzondering 
van deelgemeente Feijenoord, nauwelijks hoger (in Feijenoord is het werk-
loosheidscijfer het dubbele van het stedelijke gemiddelde). Dit zou verklaard 
kunnen worden door het scale effect (niveaueffect) waarbij de cijfers op deel-
gemeenteniveau een gemiddelde vormen van de buurten die deel uitmaken 
van de betreffende deelgemeente. Omdat deze deelgemeenten grotendeels uit 
probleembuurten bestaan, zouden cijfers op buurtniveau waarschijnlijk slechts 
iets lagere participatiegraden en iets hogere werkloosheidscijfers opleveren. 
Gemiddelde-inkomenscijfers zijn ook slechts beschikbaar op deelgemeenteni-
veau. Hierbij valt op dat het gemiddelde inkomen weliswaar lager ligt dan het 
stedelijke gemiddelde, maar de verschillen niet extreem groot blijken te zijn 
(tabel 13).
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Tabel 13. Werkloosheid, eenoudergezinnen, inkomen, overlast en criminaliteit in
 Rotterdam (data op deelgemeenteniveau)

 Netto arbeids- Geregistreerde % Eenouder- Gemiddeld
 participatiegraad werklozen gezinnen  huishoud- 
 (% personen)  (% personen) (2000; 2005) inkomen 
 (2000)  (2000)  (euro) (2000)

2000
Delfshaven 53 6 16.0 (2005: 15.1) 18.700
Charlois 56 5 12.7 (2005: 13.5) 19.000
Feijenoord 47 12 15.9 (2005: 15.5) 19.800
Rotterdam 57 6 12.3 (2005: 11.8) 21.800

Bron: COS, gemeente Rotterdam, 2000; 2005
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Sint Marten/Klarendal
Sint Marten is een wat betreft de gebouwde omgeving een gemengde wijk: 
smalle straatjes met kleine eengezinswoningen, oude appartementsgebouwen 
en stadsvernieuwingscomplexen - met name kleinschalige projecten uit de jaren 
zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Gentrificationtendensen zijn ook 
zichtbaar, wat niet verwonderlijk is gezien de ligging van Sint Marten nabij de 
binnenstad en naast Park Sonsbeek.
Klarendal laat in de gebouwde omgeving dezelfde mix zien als Sint Marten, 
maar van gentrification lijkt (nog) geen sprake. Een aantal historische gebou-
wen geeft de wijk kleur. Het kleine winkelcentrum van de wijk huist deels een 
markant historisch gebouw. Een deel van de stadsvernieuwingsprojecten, die 
vooral in de jaren tachtig zijn gebouwd - maar in mindere mate ook in de jaren 
zeventig en negentig van de vorige eeuw - past zich aan de kleinschaligheid van 
de stedenbouwkundige structuur van de wijk aan. Opvallend is dat een deel van 
deze stadsvernieuwing is uitgevoerd als eengezinswoningen. Dichter bij station 
Arnhem Velperpoort domineert een groter stadsvernieuwingsproject; dit deel 
van de buurt is in architectonisch en stedenbouwkundig opzicht erg eentonig 
en bestaat bijna geheel uit sociale huurwoningen.
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Fotokatern Sint Marten/Klarendal
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Presikhaaf
In Presikhaaf is duidelijk te zien dat de buurten in het westen minder popu-
lair zijn dan die in het oosten van de wijk. Presikhaaf 1 en 2 (West) bestaan 
voornamelijk uit middelhoogbouwflats zonder lift in de sociale huursector. De 
woningen zijn relatief klein en over het algemeen minder goed onderhouden 
dan de woningen in Presikhaaf 3 (West) en Presikhaaf-Oost (ook wel bekend 
als ‘Over Het Lange Water’). Het aandeel etnische minderheden, huishoudens 
met een laag inkomen, meergezinswoningen, sociale huurwoningen neemt af 
als men Presikhaaf van het westen (1 en 2) via het midden (3) naar het oosten 
doorkruist. Opvallend is het grote aantal ‘te koop’ borden in zowel Presikhaaf 
3 als -Oost. Dit komt waarschijnlijk niet doordat woningen in deze buurten 
moeilijker te zijn verkopen dan in Presikhaaf 1 en 2, maar doordat er in de laat-
ste buurten aanmerkelijk minder koopwoningen staan.
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Fotokatern Presikhaaf
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Malburgen
Malburgen-West wordt gedomineerd door middelhoogbouw (portiek-etage-
flats) zonder lift. De meeste van deze flats zijn sociale huurwoningen, maar 
er zijn ook een aantal koopflats. Aan de noordkant zijn een paar straatjes met 
vooroorlogse eengezinswoningen. Tussen en naast de flats staan ook korte 
rijtjes met eengezinswoningen. Malburgen-Oost lijkt in vele opzichten op Mal-
burgen-West, maar is een stuk groter en heeft ook een aantal hoogbouwflats. De 
middelhoogbouw overheerst echter.
In de wijk Malburgen zijn drie winkelconcentraties te vinden; twee in Malbur-
gen-Oost en één in Malburgen-West. Het meest centrale winkelcentrum ligt in 
Malburgen-West; dit is ook het grootste winkelcentrum; het is goed onderhou-
den, er zijn geen leegstaande panden en wordt druk bezocht. Het tweede win-
kelcentrum in Malburgen-Oost is kleiner van opzet en minder drukbezocht, 
maar niet erg verloederd. Daarentegen is het winkelcentrum in Malburgen-West 
sterk verloederd en staan de meeste panden leeg.
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Fotokatern Malburgen
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Schilderswijk
De Schilderswijk is grotendeels gebouwd in de negentiende eeuw. Tegenwoor-
dig is de naoorlogse woningbouw dominanter. Arbeidershuisjes en kleinscha-
lige appartementsgebouwen van rond 1900 zijn nog in verschillende delen van 
de wijk te vinden. De Vaillantlaan is in zekere zin het centrum van de Schil-
derswijk. Na jaren van verval heeft men getracht door middel van markante 
nieuwbouwappartementen de oude glorie van de laan te herstellen. Door de 
hele wijk heen is nieuwbouw te vinden, zowel uit de stadsvernieuwingstijd 
(jaren zeventig en tachtig) als van meer recente datum.
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Fotokatern Schilderswijk
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Transvaal
De Schilderswijk was de eerste Haagse ‘migrantenwijk’, Transvaal de tweede. 
De beide wijken worden vaak in één adem genoemd. Er zijn in Transvaal veel 
minder stadsvernieuwingsprojecten te vinden uit de jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw dan in de Schilderswijk en meer gebouwen uit het begin 
van de vorige eeuw. De laatste jaren zijn er veel nieuwe appartementen en een-
gezinswoningen gebouwd in Transvaal. Een deel daarvan zijn koopwoningen 
en worden voornamelijk door Turkse Nederlanders en ook Hindoestaanse 
Surinamers gekocht. Opvallend is de variëteit in architectuur van de nieuw-
bouwprojecten.
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Fotokatern Transvaal
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Spoorwijk/Laakkwartier
Aan de zuidkant van het Laakkwartier ligt de Spoorwijk nabij treinstation Den 
Haag Moerwijk. De wijk is de laatste jaren - en wordt de komende jaren - voor 
een groot deel gesloopt (middelste twee foto’s) om plaats te maken voor nieuw-
bouwwoningen: appartementen en vooral eengezinswoningen, voor een deel in 
de sociale huursector, maar voor een groot deel in de koopsector. Een deel van 
de oude woningen, grotendeels eengezinswoningen, blijft staan.
Het Laakkwartier werd bijna geheel gebouwd in de eerste helft van de twintig-
ste eeuw. Er staan voornamelijk appartementencomplexen, maar ook eengezins-
woningen en een enkel flatgebouw. Grootschalige stadsvernieuwingsprojecten 
zijn aan de wijk voorbijgegaan en is er maar weinig nieuwbouw te vinden. Een 
uitzondering vormt de bebouwing van een voormalig industrieterrein tussen 
de wijk en treinstation Den Haag Hollands Spoor waar zich ook de Haagse 
Hogeschool bevindt.
Aan de noordkant van het Laakkwartier, aan de overkant van de doorgaande 
weg naar Rijswijk en Delft, ligt de Molenwijk - soms gezien als een buurt bin-
nen het Laakkwartier en soms als een op zichzelf staande wijk. Het is het armste 
deel van het stadsdeel Laak. Er wonen veel etnische minderheden, er staan veel 
sociale huurwoningen, maar met name in het oostelijk deel ook koopwoningen 
en een deel van de woningen is vervangen door nieuwbouw.
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Spangen
De wijk Spangen is gebouwd in de eerste helft van de vorige eeuw. In de wijk 
staat nog steeds ‘Het Kasteel’, het stadion van voetbalclub Spangen. Samen met 
het Justus van Effenblok was het de trots van de wijk. Het Justus van Effen-
blok trok na de bouw in het interbellum vele architectuurliefhebbers. Een paar 
renovatierondes hebben het complex dat bijna geheel uit sociale huurwoningen 
bestaat niet met succes van het verval kunnen redden. In de wijk overheersen 
kleinschalige appartementencomplexen - de staat van onderhoud van deze 
woningen verschilt onderling sterk. De foto met stalen ramen en deuren getuigt 
van het ingrijpen van de overheid en politie bij drugspanden en illegale kamer-
verhuur. Recentelijk zijn ook veel nieuw-
bouwwoningen opgeleverd, zowel sociale 
huur- als koopwoningen.
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Tarwewijk/Millinxbuurt
De Tarwewijk is in verschillende opzichten een gemengde wijk. Verschillende 
etnische groepen wonen er in verschillende woningtypen naast elkaar. Er staan 
vooral veel kleinschalige appartementengebouwen uit het begin van de twin-
tigste eeuw, maar ook eengezinswoningen, enkele naoorlogse flatgebouwen en 
enkele recent gebouwde complexen. Het centrale en noordelijke deel van de 
wijk hebben de beste naam; het oostelijk deel (Millinxbuurt) en de Bas Junge-
riusstraat de slechtste naam.
De Millinxbuurt bestond begin jaren negentig voor een groot deel uit particu-
liere huurwoningen in kleinschalige woongebouwen. Het verval van de buurt 
kende binnen Rotterdam alleen in de wijk Spangen haar gelijke. Net als in 
Spangen en elders in Rotterdam worden in drugspanden en panden waar ille-
gale kamerverhuur wordt geconstateerd, de gevels voorzien van stalen deuren 
en ramen. Samen met andere dichtgespijkerde panden (in verband met slecht 
onderhoud of sloopplannen) geeft het de buurt niet bepaald een prettige uit-
straling. De nieuwbouw daarentegen, die vooral rond het Millinxplein en het 
Millinxparkhuis staat, laat zien dat er potentie is voor de buurt. De woningen 
worden vooral gekocht door Turkse families.
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Bloemhof/Hillesluis
In de wijk Bloemhof vinden we de bekende mix van vooroorlogse kleinschalige 
appartementcomplexen, sociale huurwoningen, naoorlogse stadsvernieuwing 
en recent gebouwde complexen. In Bloemhof vallen enkele sociale huurwo-
ningcomplexen uit het begin van de twintigste eeuw in positief opzicht op. Een 
deel van deze complexen is gebouwd in ‘tuinwijkstijl’ of als betondorp, zoals de 
beroemde ‘Kiefhoek’ van architect Oud.
Door de wijk Hillesluis loopt de in Rotterdam bekende ‘Boulevard Zuid’ die in 
het centrale deel huisvesting biedt aan de bekende winkelketens, fastfoodrestau-
rants en onafhankelijke winkeliers, maar in het noordelijke deel voornamelijk 
aan kleine juwelierszaken, kleine winkeltjes van migrantenondernemers, seks-
shops en shoarmazaken. Verder is het een grotendeels residentiële wijk met veel 
huurwoningen, maar ook enkele koopwoningen. De woningen aan het water 
worden van oudsher bewoond door iets rijkere bewoners.
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4 Resultaten van het onderzoek

In dit hoofdstuk worden de empirische resultaten besproken van het onder-
zoek in Arnhem, Den Haag en Rotterdam naar direct en indirect onderscheid 
bij de beoordeling en acceptatie van hypotheekaanvragen. De bevindingen 
zijn onderbouwd met een groot aantal citaten uit de interviews. De eerste 
keer dat in een citaat de naam van een bank of de naam van een wijk wordt 
genoemd, staat deze naam vetgedrukt.
De eerste paragraaf gaat in op het verschijnsel ‘credit scoring’. Dit is een rela-
tief korte paragraaf omdat de meeste geïnterviewden weinig van credit scoring 
afweten. De paragraaf is echter belangrijk voor het begrip van de volgende 
paragraaf - over direct onderscheid op basis van ras of nationaliteit. Omdat 
veel van de geïnterviewden benadrukken dat de meeste problemen bij het 
vinden van een hypotheek niet te maken hebben met postcodediscriminatie 
(indirect onderscheid) of direct onderscheid, maar met problemen met de 
aanvrager van de hypotheeklening (de debiteur), wordt kort stilgestaan bij de 
problemen die makelaars en hypotheekbemiddelaars vaak tegenkomen in de in 
het vorige hoofdstuk besproken wijken. Dan volgt een paragraaf over de situ-
atie in Arnhem. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk, veruit de langste, gaat 
zowel in op de situatie in Den Haag als in Rotterdam. Deze twee steden wor-
den in een paragraaf behandeld omdat de situatie in grote lijnen dezelfde is.

4.1 Credit scoring

Een credit-scoringssysteem is een ‘expertsysteem’ - dat wil zeggen, een geavan-
ceerd programma dat de expertise van een deskundige simuleert. Hiervoor is 
de expertise van deskundigen vastgelegd in een knowledge base waarmee stap 
voor stap de redeneringen van de deskundige worden gesimuleerd. Bovendien 
wordt een expertsysteem geacht te leren door ervaringen en praktijken te kop-
pelen aan de te ondernemen stappen. Dit kan doordat de knowledge base wordt 
uitgebreid met nieuwe data en de performance daarvan. Als expertsysteem is 
credit scoring een methode om beschikbare informatie zo te gebruiken dat er 
een voorspelling kan worden gedaan over toekomstig betalingsgedrag. Credit 
scoring is een vorm van profiling (zie Rodrigues, 1997). In de credit score 
tellen niet alleen gebruikelijke variabelen mee als baan, duur van het huidige 
arbeidscontract, burgerlijke staat, bankrekening, sekse en geografische locatie 
van het adres (Leyshon & Thrift, 1999: 444), maar worden deze ook met behulp 
van computersystemen en statistische methoden geanalyseerd om zodoende de 
‘kredietprestatie’ (credit performance) te voorspellen. Volgens voormalig ban-
kier Hilhorst (momenteel directeur van financieel adviesbureau Independer), is 
het “bij alle banken de sport om steeds betere informatie over het sociale profiel 
van de klant te krijgen. Dat dit gebeurt, is onbekend, maar geen geheim. Credit 
scoring is de dagelijkse praktijk. De systemen, de inhoud en de criteria die de 
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banken voor het verstrekken van hypothecaire leningen aanleggen, zijn daar-
entegen vertrouwelijk” (Damen, 2003). Kleine hypotheekverstrekkers werken 
volgens Hilhorst vooral met de computerprogramma’s van Experian en Fair 
Isaac, grote hypotheekverstrekkers zoals de bekende banken gebruiken deze 
bedrijven als consultant, maar hebben daarnaast hun eigen computerafdelingen 
die hun credit-scoringssystemen steeds verbeteren.
Uit een aantal interviews komt duidelijk naar voren dat hypotheekverstrekkers 
credit-scoringssystemen gebruiken bij het beoordelen van een hypotheekaan-
vraag. Geen van de geïnterviewden ontkent dat er met credit scoring wordt 
gewerkt, maar de meeste respondenten weten weinig over de methoden en 
praktijk van credit scoring. Uit de interviews met de respondenten die meer 
van credit scoring weten, kan duidelijk worden opgemaakt dat credit scoring 
gebruikelijk is, of zoals respondenten soms zeggen, ‘standaard’. Respondenten 
geven aan dat er behalve de opties ‘hypotheek verlenen’ (financieren/accepte-
ren) en ‘geen hypotheek verlenen’ (niet financieren/niet accepteren) een ‘grijs 
gebied’ is waarbij het credit-scoringssysteem geen van beide opties aangeeft; 
in dit geval maakt een medewerker van een hypotheekafdeling op basis van de 
verstrekte gegevens een inschatting of een hypotheek verstrekt kan worden. 
Deze medewerker kan werken met een set van aanvullende criteria die niet in 
het credit-scoringssysteem zitten, maar die hij/zij wel moet meewegen. Ook 
heeft de medewerker vaak een bepaalde graad van vrijheid waarbinnen hij/zij 
zelf moet vaststellen of er een hypotheek kan worden verstrekt. Hoewel deze 
medewerker in veel gevallen slechts het advies van het credit-scoringssysteem 
kan bevestigen, heeft deze persoon dus ook een bepaalde mate van discretio-
nary power. De postcode maakt volgens kenners standaard deel uit van credit-
scoringssystemen en kan zelfs doorslaggevend zijn. De onderstaande citaten 
illustreren de praktijk van credit scoring:

Als een aanvraag binnenkomt bij een hypotheekverstrekker, of dat nou een 
bank is, een verzekeringsmaatschappij of een andere instantie, wordt deze 
door de computer gehaald. Dan zijn er drie uitkomsten: 1 financieren, 2 niet 
financieren en 3 beoordelen. 1 betekent dat het perfect aan alle normen voldoet 
en er geen enkel probleem voor handen is. 2 betekent dat er iets mis is met de 
aanvraag, bijvoorbeeld een inkomen dat duidelijk te laag is of een combinatie 
van factoren. 3 is erg interessant, want dan ligt de uiteindelijke beoordeling bij 
een persoon. Vaak gaat het dan om relatief kleine afwijkingen van de norm, 
het inkomen is bijvoorbeeld net iets te laag, of de taxatiewaarde is iets te laag 
voor een volledige financiering. Dat soort dingen. En dan gaat er een persoon 
naar kijken; die pakt het hele dossier erbij en kijkt er nog eens goed naar. De 
beslissing ligt uiteindelijk bij die persoon en soms kan je daar wel invloed op 
uitoefenen, maar het blijft die persoon die verantwoordelijk is. En als het goed 
is gaat hij of zij een aanvraag dan vergelijken met andere aanvragen en dan komt 
er op basis daarvan een uiteindelijke beslissing: wel of geen hypotheek.
In de eerste beoordeling, door de computer, gaan niet alleen gegevens als wo-
ningprijs, executiewaarde, hoogte van de hypotheek, eigen vermogen, hoogte 
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van het inkomen, vast inkomen, maar ook het type baan, het werkveld, eerdere 
ervaringen met leningen - netjes afbetaald of niet - en de postcode. En daar gaat 
het bij postcodediscriminatie om. Dat bepaalde postcodes een minder gunstige 
uitkomst opleveren dan andere. Iemand waarmee bijvoorbeeld alles in orde is, 
maar een woning wil kopen in het verkeerde postcodegebied, wordt dan niet 
gemarkeerd als ‘financieren’, maar als ‘beoordelen’. Of een aanvraag die anders 
als ‘beoordelen’ zou worden gemarkeerd, komt nu gelijk in ‘niet financieren’. 
Dus de postcode kan een belangrijk verschil maken.
Maar wat je de laatste paar jaar pas ziet, is dat de beoordeling ook binnen post-
codes gaat plaatsvinden, dat de beoordeling dus op een kleiner schaalniveau 
wordt toegepast en dat is aan de ene kant goed, want het erkent die diversiteit 
binnen een postcodegebied, maar aan de andere kant leidt zo’n verder ontwik-
keld postcodebeleid tot meer afwijzingen voor bepaalde buurtjes. En wat je 
ook merkt is dat aanvragen die vanwege de postcode in ‘beoordeling’ terecht-
komen, uiteindelijk vaak worden afgekeurd, of dat banken aangeven dat er bij 
bepaalde postcodes alleen met NHG tot financiering kan worden overgegaan 
terwijl er bij andere gebieden ook zonder NHG tot financiering kan worden 
overgegaan. (...)
Wat ook een verschil is tussen banken is hoe groot de omvang van de groep 
‘beoordelen’ is; gaat het om een kleine groep of is er een relatief grote groep die 
in tweede instantie wellicht alsnog geaccepteerd kan worden?
Er spelen dus twee componenten mee in de afweging. Enerzijds is het de com-
puter die op basis van modellen een beslissing neemt, maar anderzijds is het 
een persoon die een afweging moet maken ten aanzien van een klant indien 
de computer als uitslag ‘beoordeling’ geeft. Dus je bent ook van die persoon 
afhankelijk. (Rotterdamse hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)

Banken en verzekeringsmaatschappijen werken inderdaad met credit scores en 
daar kan werkelijk van alles inzitten, niet alleen gegevens over de woning en 
over het inkomen van de debiteur, maar ook over de postcodes en zelfs over 
telefoonaansluiting. Iemand die geen vaste telefoon heeft, scoort bijvoorbeeld 
ook een stuk slechter. Een bank wil weten wat voor vlees ze in de kuip heb-
ben, maar omdat het onmogelijk is om van iemand alles te weten, wordt er een 
profiel van iemand gemaakt en dat gebeurt op basis van de gegevens die zijn 
verstrekt. Dan wordt er gekeken naar andere mensen met vergelijkbare gege-
vens en dan wordt er een groepsgemiddelde genomen dat van toepassing wordt 
verklaard op de cliënt. En omdat de postcode daar ook in zit, telt de postcode 
mee in de beoordeling van een aanvraag voor een hypotheeklening. (Haagse 
hypotheekbemiddelaar, interview november 2005).

Volgens een anonieme financieel adviseur zit de postcode, naast de telefoonaan-
sluiting (vast of mobiel) en het arbeidscontract, in alle credit-scoringssystemen. 
Deze en andere factoren in het credit-scoringssysteem zijn gerelateerd aan 
kansen en risico’s (odds), zoals default risk, het risico dat een iemand de lening 
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niet (op tijd) afbetaalt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten 
wordt er in Nederland volgens hem weinig gewerkt met ‘risico-opslagen’ of 
risk-based pricing (hogere risico’s, hogere prijzen; lagere risico’s, lagere prijzen) 
wat tot gevolg heeft dat een perceptie van een hoger risico niet gepaard gaat 
met een hogere prijs, maar met de afwijzing van een hypotheekaanvraag. In zijn 
bespreking van de Amerikaanse hypotheekmarkt betoogt Immergluck (2004) 
dat hypotheekleningen door de tijd heen meer zijn gestandaardiseerd (one size 
fits all) waardoor afwijkende hypotheekaanvragen eerder of een afwijzing kon-
den rekenen bij bepaalde verstrekkers, zelfs als deze potentieel even of meer 
winstgevend zouden zijn. In die zin is er sprake van marktimperfectie in de 
economische zin omdat een hoger risico tegen de verwachting van de neoklas-
sieke verwachtingen in niet tot een hogere prijs leidt, maar tot uitsluiting, met 
als gevolg dat de aanbieders op de markt potentiële winstmogelijkheden niet 
exploiteert. Overigens is dit ‘gat in de markt’ in de Verenigde Staten de laatste 
vijftien jaar volop geëxploiteerd, zowel door kleine meer marginale aanbieders 
op de hypotheekmarkt als door de grote hypotheekverstrekkers en hun doch-
terondernemingen (zie bijvoorbeeld Immergluck, 2004; Ross & Yinger, 2002). 
In Nederland lijkt deze beweging ook langzaam op gang te komen met aanbie-
ders die voor een hogere prijs (een hogere rente) mikken op de ‘niet-standaard 
leningen’, in de Verenigde Staten de sub-prime market genoemd (zie bijlage 3).
Volgens de bovengenoemde financieel adviseur gaat er over de uitkomst van de 
credit scoring in sommige gevallen nog wel een menselijke slag: bij de hypo-
theekafdeling zit een ‘acceptatieclubje’ dat het ‘grijze gebied’ tussen wel en niet 
financieren onder de loep neemt. Hierbij kunnen volgens hem de contacten tus-
sen de tussenpersoon en de mensen van het ‘acceptatieclubje’ een belangrijke rol 
spelen. Het ‘acceptatieclubje’ zit niet bij elke verstrekker op hetzelfde niveau. 
De credit-scoringssystemen zijn in de regel op nationaal niveau ontwikkeld, 
maar de toepassing ervan vindt bij de meeste banken niet op centraal niveau 
plaats. Bij de Rabobank zit de ‘acceptatieclub’ waarschijnlijk op het coöpera-
tieniveau; bij ABN-AMRO, SNS bank en Fortis ASR bij de regiokantoren; en 
bij Bouwfonds en de verzekeringsmaatschappijen op centraal/landelijk niveau. 
Bij ING en Postbank lijkt er sprake te zijn van een sterke centralisatie, maar 
zit het ‘acceptatieclubje’ waarschijnlijk ook op regionaal niveau, al kan het om 
grotere regio’s gaan. De hypotheekaanvragen in Den Haag bij ING worden 
bijvoorbeeld door het regiokantoor in Rotterdam beoordeeld.

4.2 Direct onderscheid op basis van ras of nationaliteit

Geen van de geïnterviewden heeft ervaringen met mensen aan wie een hypo-
theeklening is geweigerd op basis van ras of nationaliteit. Twee andere proble-
men doen zich wel voor.
Ten eerste geven verschillende makelaars en hypotheekbemiddelaars in elk 
van de drie steden aan dat mensen op basis van hun ras of nationaliteit vaker 
worden geweigerd als klant als ze net buiten de acceptatiecriteria voor een 
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hypotheeklening vallen. Zoals we in de vorige paragraaf hebben gezien, geldt 
er buiten de normen vaak een ‘grijs gebied’ waarbij op individueel niveau wordt 
bepaald of een klant wel of niet wordt geaccepteerd:

Allochtonen worden niet direct gediscrimineerd, het is niet zo van ‘jij bent 
Turk en daarom geven we je geen hypotheek.’ Maar aanvragen van allochtonen 
worden wel strenger gecontroleerd. Dat merk je aan twee dingen: ten eerste 
duurt een aanvraag geregeld langer en ten tweede wordt er vaker op kleinighe-
den afgekeurd. De hypotheekverstrekkers passen wel op dat ze geen mensen 
direct discrimineren, want ze willen niet gepakt worden, maar als ze het binnen 
de flexibiliteit van de acceptatiecriteria zo kunnen doen dat ze geen hypotheek 
hoeven te verlenen aan een allochtoon zullen ze dat vaak niet laten, terwijl er 
voor autochtonen wel dat stukje flexibiliteit is. (Haagse makelaar, interview 
november 2005)

Er is een grijs gebied waarin een bank kan zeggen ‘dit accepteren we wel en dit 
niet en dit is een twijfelgeval’. Nou, met die twijfelgevallen is het zo dat je met 
een niet-Nederlandse achternaam minder kans maakt dan met een Nederlandse 
achternaam. Het is niet zo dat alle Nederlanders in het grijze gebied worden 
geaccepteerd en alle niet-Nederlanders worden afgewezen, maar bij de niet-
Nederlands zijn afwijzingen veel gebruikelijker. Misschien hebben de banken 
slechte ervaringen met bepaalde groepen, dat zou natuurlijk best kunnen, maar 
het kan ook zijn dat ze de kat uit de boom kijken bij bepaalde groepen waar 
ze weinig ervaring mee hebben. (Rotterdamse makelaar, interview november 
2005)

Nee, ras of etniciteit zit daar volgens mij niet in. Dat is te risky. Maar wat je 
dan ziet, is dat ze soms minder makkelijk zijn als iemand een buitenlandse 
achternaam heeft. Als alles 100% in orde is, geeft het geen problemen, maar 
bij cases die net niet de juiste score hebben om geaccepteerd te worden, vindt 
er een tweede beoordelingsronde plaats en dan heb je met een buitenlandse 
achternaam eerder pech dan met een Nederlandse achternaam. En dan kunnen 
ze je ook afwijzen, want je voldoet niet aan de meest strikte normen. Maar je 
merkt dat als iemand net niet aan de normen voldoet en hij heeft een Neder-
landse achternaam, dat ie uiteindelijk vaak wel wordt geaccepteerd terwijl er bij 
allochtonen dan vaker wordt afgewezen. Dat kan ik natuurlijk nooit bewijzen, 
maar dat idee hebben we hier wel. Maar het is dus niet zo, dat allochtonen 
gelijk worden afgewezen, want als alles in orde is en iemand keurig aan alle 
normen voldoet zullen ze ‘m niet afwijzen, want dan hebben ze geen goede 
grond daarvoor, maar als dus bijvoorbeeld het inkomen net ietsjes te laag is dan 
kan een bank dat als reden aanvoeren om een aanvraag af te wijzen. (Haagse 
hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)
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Bij allochtone mensen merk je soms wel dat ze extra opletten. Dat vinden wij 
ook niet erg, van de ene kant. Je kunt beter een Nederlandse achternaam heb-
ben dan een buitenlandse achternaam. De achternaam is echt heel belangrijk. 
Maar van de zaken die wij insturen, weten we dat het goed is. Mochten ze nog 
kritiek hebben, dan kunnen we altijd aanvullingen aanleveren. (Haagse make-
laar, interview december 2005)

Ras en nationaliteit zitten dus niet in credit-scoringssystemen, maar worden 
‘buiten de credit score om meegenomen’ in de beoordeling van hypotheek-
aanvragen doordat wordt gekeken naar de achternaam of het geboorteland van 
de aanvrager. Het gaat hierbij om indirect onderschei naar ras en nationaliteit. 
Voor hypotheekaanvragen waarvan het credit-scoringssysteem aangeeft dat er 
tot beoordeling moet worden overgegaan door een medewerker van de hypo-
theekafdeling, komt het volgens verschillende geïnterviewden vaker voor dat 
een aanvraag van iemand met een niet-Nederlandse achternaam wordt afgewe-
zen dan van iemand met een Nederlandse achternaam. De respondenten heb-
ben geen inzicht in eventuele verschillen tussen verschillende nationaliteiten. 
Meestal nemen niet alleen de Turkse makelaars, maar ook door Nederlandse 
makelaars en hypotheekbemiddelaars, mensen met een Turkse achternaam 
of Turkse geboorteplaats als voorbeeld. Dit is niet verwonderlijk aangezien 
volgens de respondenten Turken vaker een huis kopen in hun werkgebied 
dan andere groepen. Dit wordt ook geïllustreerd door het volgende citaat, dat 
bovendien nog een andere vorm van uitsluiting noemt:

Kijk, als jij van allochtoonse afkomst bent dan krijg je gewoon een hypotheek 
als je aan alle normen voldoet; inkomenseis, vast inkomen, geen aanschrijving 
bij de BKR, goede woning, prima taxatierapport, aanvraag met NHG, alles 
volgens het boekje. Maar als er iets niet aan de strengste normen voldoet, 
komt je in het 1-op-1 beleid. Dat betekent dat er iemand gaat kijken naar jouw 
aanvraag en dan kijkt ie ook naar je achternaam en geboorteplaats. En dan 
wordt je op papier niet geweigerd omdat je de verkeerde achternaam hebt of in 
de verkeerde plaats bent geboren, maar omdat je niet aan een van de normen 
voldoet. Dus voor allochtonen is het uiteindelijk moeilijker om een hypotheek 
te krijgen - niet voor alle allochtonen, maar wel voor de groep waarvoor het 
kantje boord is.
Wat ook een probleem is, is een vergunning voor tijdelijk verblijf, want daarop 
wil geen enkele bank een hypotheek verstrekken - een te groot risico. Maar dan 
denk ik, als iemand hier zo graag wil blijven dat ie zelfs een woning wil kopen 
en dan samen met een partner die hier voor onbepaalde tijd is, dan komt dat 
heus wel goed, dan wordt tijdelijk verblijf vanzelf omgezet in onbepaalde tijd. 
Dus dan kan je gewoon op beide inkomens gaan verstrekken... maar daar den-
ken de banken toch anders over. (Arnhemse hypotheekbemiddelaar, interview 
januari 2006)
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Uit interviews met zowel makelaars als hypotheekbemiddelaars die veel 
etnische minderheden als klant hebben, blijkt dat het moeilijk is om met een 
‘verblijfsvergunning voor bepaalde tijd’ een hypotheeklening te krijgen. Het 
gaat vaak om een (echt-) paar dat samen een huis wil kopen en waarbij één 
partner de Nederlandse nationaliteit of een permanente verblijfsstatus heeft en 
de andere partner beschikt over een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Als 
de hypotheeklening dan op beide inkomens wordt aangevraagd, worden deze 
aanvragen meestal afgewezen:

Met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd doen banken moeilijk. Dus je 
hebt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd nodig. Er zijn banken die bij 
bepaalde tijd wel willen financieren, als maximaal 100% executiewaarde. En in 
dat geval zullen die personen zelf bij moeten leggen. En als iemand eigen geld 
heeft en een bepaalde tijd document, doen banken daar niet zo heel erg moeilijk 
over. Bij een gemiddelde executiewaarde van 90% moet je zelf 10% bijleggen 
en de kosten koper. (Haagse makelaar, interview november 2005)

Wij kunnen op dit moment ook afsluiten bij de Rabobank. Dat is op dit 
moment een van de weinige banken in Den Haag... want we zitten met Turkse, 
Marokkaanse mensen - nou, meer Turkse mensen, Marokkaanse kom ik 
eigenlijk niet tegen hier. Turkse mensen waarvan man of vrouw Nederlander 
is en de ander is voor bepaalde tijd. Dit is niet rond te breien, bij geen enkele 
bank. Met uitzondering van de Rabo. Als je alle spulletjes in orde hebt en je 
kunt laten zien dat alles klopt, en er is er eentje Nederlands en die is getrouwd 
met een ‘mede-Turk’ en die hebben wel de papieren allemaal, dan wil Rabo ’t 
doen... Maar alleen bij de Rabobank dat dat lukt. Andere banken doen ’t niet, 
helemaal niet. ING Den Haag die schijnt ’t ook te doen, maar uitsluitend voor 
Surinaamse mensen en Chinese mensen, want dat zijn bepaalde doelgroepen 
die eigenlijk nooit problemen veroorzaken, zeggen ze. Want Chinezen blijven 
altijd hier. En dat is een beetje een hele rustige groep natuurlijk. Maar wel goed 
van betalen. En daarvan zegt de ING ook... en Surinamers, da’s natuurlijk van 
vroeger; dat is eigen eigenlijk een beetje. En daarvan merk je dat die twee groe-
pen wel de hypotheek kunnen krijgen. Maar een Nederlander moet erbij zitten 
en de ander moet getrouwd zijn... Natuurlijk alleen als je het tweede inkomen 
nodig hebt - vaak voor dat kleine beetje extra. Ik had er laatst een voor 5.000 
euro extra en dat werd echt niet gedaan. En dan gaat ’t niet door. (Haagse 
makelaar, interview december 2005)

Met een document bepaalde tijd wil alleen de Postbank een deel van het tweede 
inkomen meenemen, maar bijvoorbeeld Rabo, ING, geen sprake van. Daar-
door komen veel problemen. Mensen hun koopkracht is daardoor veel minder. 
Ik heb veel allochtone mensen die vanuit Turkije zijn getrouwd... en dan gaat 
’t moeilijk en dat is jammer, want sommige mensen komen met één inkomen 
helemaal niet in aanmerking; of alleen voor een klein appartement in plaats van 
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een eengezinswoning... Dan moet je vaak een jaar wachten [MA: tegenwoordig 
minstens vijf jaar] voordat iemand een document voor onbepaalde tijd heeft... 
Het is jammer dat de banken daar niet op inspelen, want het is echt een grote 
markt en heel veel mensen kunnen hierdoor niet kopen. (Haagse makelaar, 
interview december 2005)

Wat je veel tegenkomt is dat mensen net niet een NHG-hypotheek kunnen 
krijgen. In deze wijk gaat het dan vaak om mensen met een ‘tijdelijk verblijf 
vergunning’, dat vindt een bank te risicovol om te financieren, want misschien 
moeten die mensen wel weer terug. Maar vaak gaat het dan om een partner van 
iemand hier. Bijvoorbeeld een Turk met de Nederlandse nationaliteit en dan 
heeft de partner nog de Turkse nationaliteit en geen ‘onbepaalde tijd vergun-
ning’. Maar voor de financiering heb je beide inkomens nodig en dat lukt dan 
niet. Aan de ene kant begrijp ik dat ook wel, want ze zijn bang dat iemand weer 
terug moet, maar aan de andere kant denk ik, het is maar een formaliteit, want 
als ze hier gewoon blijven wonen, dan komt die ‘onbepaalde tijd vergunning’ 
vanzelf. En ik denk dat Turken, en allochtonen in het algemeen minder schei-
den, dus in die zin is het risico juist kleiner om een hypotheek te verstrekken 
die deels op naam staat van iemand met een ‘tijdelijk verblijf vergunning’... 
(Arnhemse hypotheekbemiddelaar, interview januari 2006)

Opvallend is dat er bij een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd waarschijnlijk 
sprake is van verschil in de beoordeling van nationaliteiten. Dit verschil wordt 
echter slechts door twee respondenten aangegeven: voor Turken is het moeilij-
ker dan voor Surinamers. De ene respondent noemt ook Marokkanen voor wie 
het moeilijker is, de andere noemt ook Chinezen voor wie het makkelijker is.
Ook vallen de verschillen tussen de banken op. Volgens één respondent is een 
hypotheekaanvraag die deels op het inkomen van iemand met een verblijfs-
vergunning voor bepaalde tijd rust, moeilijker bij de Rabobank, volgens een 
andere respondent is het makkelijker bij de Postbank en juist moeilijker bij de 
Rabobank en ook bij ING. Volgens weer een andere respondent is een finan-
ciering tot 100% van de executiewaarde soms wel een optie, maar hij kon niet 
aangeven bij welke hypotheekverstrekkers dit wel of niet mogelijk is. De mees-
te respondenten die dit probleem tegenkomen, geven aan dat het een probleem 
is waar ze bij alle hypotheekverstrekkers tegenaan lopen. Overigens wordt een 
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd ook in de Voorwaarden & Normen van 
de NHG genoemd als een reden om hypotheekaanvragen af te wijzen:

Iedere aanvrager dient een geldig identiteitsbewijs te overleggen waaruit de 
nationaliteit blijkt. Een aanvrager die niet de Nederlandse of Zwitserse natio-
naliteit of de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of de Over-
eenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte bezit, dient blijkens 
een vreemdelingendocument te beschikken over een verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd in Nederland. Indien sprake is van meerdere aanvragers en één 
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aanvrager voldoet volledig aan de normen van de Nationale Hypotheek Garan-
tie en het inkomen van de mede-aanvrager is niet benodigd voor het verkrijgen 
van een Nationale Hypotheek Garantie, kan de mede-aanvrager volstaan met 
een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd in Nederland. (WEW, 2006)

4.3 Problemen met de aanvrager van de hypotheeklening

Veel van de geïnterviewde makelaars en hypotheekbemiddelaars geven aan 
dat een hypotheekaanvraag vaak wordt afgekeurd omdat de aanvrager van de 
hypotheeklening een probleem heeft. Volgens bijna alle respondenten is dat 
de belangrijkste reden voor het afwijzen van een hypotheekaanvraag en het 
niet-doorgaan van de aankoop van een woning. Vooral in de onderzoekswij-
ken lopen de respondenten vaak tegen problemen aan met het inkomen van de 
aanvrager, haar/zijn tijdelijke contract of een notering bij BKR:

Verder is het zo dat in een wijk als deze [Malburgen] het inkomen altijd, bijna 
altijd, krap aan is. En dan moet je echt gaan rekenen; dit kan wel, dit net niet, 
want mensen gaan altijd naar hun maximum toe, maar ze beseffen zich vaak 
niet dat de hypotheek hoger moet zijn dan de kostprijs van een woning omdat 
ook de overdrachtsbelasting, de makelaar en de notaris betaald moeten wor-
den. En als ze dan geen eigen vermogen hebben, dan wordt het allemaal heel 
moeilijk. En dan is er weinig flexibiliteit bij de banken, want die vinden dit geen 
interessant marktsegment, want aan deze klanten is niet zo veel te verdienen. 
(Arnhemse hypotheekbemiddelaar, interview januari 2006)

Kopers kwalitatief niet goed genoeg... te weinig hypotheek, dat kom je hier veel 
tegen, achtergrond met BKR en dergelijke. (...) Tijdelijk inkomen is sowieso 
heel dramatisch tenzij er een intentieverklaring of iets dergelijks tegenover 
gesteld wordt. (Haagse makelaar, interview december 2005)

Het enige dat ik tegenkom in Transvaal en Schilderswijk is mensen die het 
minimumloon verdienen en daardoor hebben ze ook een BKR-achterstand; dat 
is de hoofdreden waardoor ze moeilijk een hypotheek kunnen krijgen. En de 
BKR is een probleem waarvan heel veel buitenlandse mensen niet op de hoogte 
zijn. (Haagse makelaar, interview november 2005)

Verder ontstaat er vaak een probleem als een hypotheekverstrekker geen vol-
ledige hypotheek (inclusief kosten koper) wil verstrekken omdat “er niemand 
in deze prijscategorie is die 10.000 euro op de rekening heeft staan” (Haagse 
makelaar) en omdat “deze mensen geen overwaarde hebben die ze kunnen mee-
nemen van een vorige woning” (Rotterdamse makelaar). Respondenten geven 
echter ook aan dat het geregeld gebeurt dat cliënten met valse werkgeversver-
klaringen komen in de hoop daarmee meer kans te maken op een hypotheek:
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Valse verklaringen en dergelijke, dat maken we heel vaak mee. Sommige stellen 
het ook gewoon voor, vervalste werkgeversverklaringen, loonbriefjes. Maar 
daar doen we gewoon geen zaken mee. (Rotterdamse makelaar, interview 
november 2005)

Ook komt het voor dat huisjesmelkers een hypotheek aanvragen voor een pand 
als eigenaar-bewoner en het vervolgens verhuren, vaak aan niet-geregistreerde 
migranten. Dit speelt in verschillende Haagse en Rotterdamse wijken. Het pro-
bleem wordt groter als een dergelijke huisjesmelker verschillende hypotheken 
aanvraagt, terwijl hij of zij niet aangeeft al een hypotheeklening bij een andere 
bank te hebben, iets dat tijdens het onderzoek nog niet bij het Kadaster werd 
nagetrokken:

Als je wilt, kun je elk jaar een nieuw huis kopen. Een bank checkt bij Tiel 
[BKR], maar niet bij het Kadaster of die persoon al een hypotheek heeft lopen. 
Dat is in het verleden veel gedaan en die panden worden dan verhuurd en zo 
lang het goed gaat, is het geen probleem. Maar als zo’n pand met migranten 
wordt leeg getrokken en dichtgetimmerd, komt het op de veiling, dus dat zijn 
wel vaak probleemgevallen... De executies die je hebt in dat soort buurten, zijn 
meestal niet te wijten aan de echte eigenaar-bewoners... Omdat je dus geen 
centrale registratie hebt - daar zijn ze wel mee bezig de banken - maar het gaat 
dus traag. (Haagse hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)

Volgens verschillende geïnterviewden spelen zowel de problemen met valse 
werkgeversverklaringen als die met huisjesmelkers en dubbele hypotheekaan-
vragen vaker in de onderzoekswijken en vergelijkbare wijken dan in andere 
wijken. Een enkele geïnterviewde legt ook een link met het aangescherpte 
acceptatiebeleid van hypotheekverstrekkers. Volgens enkele geïnterviewden 
vormen dergelijke problemen een reden voor hypotheekverstrekkers om “extra 
voorzichtig met aanvragen uit die wijken om te springen” (Haagse makelaar) 
of om “aanvragen zeer minutieus te beoordelen” (Rotterdamse hypotheekbe-
middelaar). Dit kan worden gezien als een reactie op het informatieprobleem 
waarmee de verstrekkers worden geconfronteerd; als het niet duidelijk is of de 
aanvraaggegevens kloppen en of de lening wel voor de juiste doeleinden wordt 
gebruikt, leidt dit tot meer asymmetrie in de markt. Het huiverige gedrag van 
hypotheekverstrekkers is dan een gevolg van het informatieprobleem waarmee 
ze worden geconfronteerd.
Overigens blijken de in deze paragraaf besproken problemen met huisjesmel-
kers en valse verklaringen ook uit een aantal recente krantenartikelen naar 
aanleiding van ervaringen van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en 
de gemeenten Den Haag en Rotterdam (Groenendijk, 2005; De Groot, 2005; 
Schenkel, 2005). Volgens deze berichten is een groep makelaars en notarissen 
betrokken bij de hypotheekfraude door criminele huisjesmelkers. Dit leidt 
tot meer executieverkopen waarbij het WEW het eventuele verschil tussen de 
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verkoopprijs en de uitstaande lening op zich neemt. Er wordt ook bericht over 
een zwarte lijst van makelaars die de gemeente Rotterdam zou hebben opge-
steld. Medewerkers van de Rotterdamse Bestuursdienst en van de Rotterdamse 
Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting hebben telefonisch echter aangegeven 
dat er wel plannen zijn voor een dergelijke lijst, maar dat deze er nog niet is. 
Tot slot geeft WEW-directeur K. Schiffer aan dat er de laatste jaren meer huis-
houdens in de problemen zijn gekomen, in het bijzonder door de combinatie 
van stagnerende woningprijzen en inkomensverlies, maar ook doordat er in 
vooroorlogse Haagse en Rotterdamse volkswijken “mensen aan de onderkant 
van de inkomensladder [zijn die] het hypotheeksysteem niet helemaal door-
gronden.” Het gaat volgens Schiffer om “mensen wier wieg meestal niet in 
Nederland heeft gestaan” (Schenkel, 2005: 11).

4.4 Arnhem

In Arnhem sluiten de banken en andere hypotheekverstrekkers niet stelselma-
tig bepaalde wijken of postcodes uit. Wat volgens de meeste, maar niet alle, 
respondenten wel gebeurt, is dat de banken in een aantal wijken alleen hypo-
theken willen verstrekken met NHG. De in Arnhem geïnterviewde makelaars 
en hypotheekbemiddelaars noemen hierbij altijd de wijken Presikhaaf-West, 
Klarendal en Malburgen, maar soms ook Presikhaaf-Oost, Arnhemse Broek 
(ten oosten van de Binnenstad, tussen Spijkerkwartier en Presikhaaf) en Spij-
kerkwartier (direct ten oosten van de Binnenstad). Sint Marten wordt niet 
genoemd (zie figuur 7):

Zo lang het maar met NHG is, is het geen probleem. Dan kun je het eigenlijk 
overal proberen en dat lukt dan ook wel. Zonder NHG wordt een stuk moei-
lijker en dat is hierom: NHG-normen, dat is een soort standaard en als je niet 
aan die standaard voldoet, dan is financiering een stuk moeilijker, want dan 
loopt de bank meer risico. Dus ik begrijp wel dat ze zeggen ‘liever met NHG’. 
En als het met NHG niet kan, maar het kan net niet, dan probeer ik het toch 
gewoon en dan lukt het vaak ook wel, maar dan is dat net iets harder werken. 
(Arnhemse hypotheekbemiddelaar, interview januari 2006)

De standaard is dat 125 procent van de executiewaarde wordt gefinancierd, mits 
het inkomen hoog genoeg is natuurlijk en iemand een vast inkomen heeft en 
niet geregistreerd staat in Tiel [bij BKR]. Dan kun je ook overal terecht, want 
dan heb je een goede debiteur en een goed onderpand. Dat is heel belangrijk... 
Er wordt niet extra geselecteerd op postcode - wat je wel ziet is dat het onder-
pand over het algemeen lager ligt in bepaalde wijken, maar dat wordt weerspie-
geld in de verkoopprijzen, want die liggen ook lager, en dan kun je uiteindelijk 
toch tot een volledige financiering komen... Nee, boven de NHG is ook geen 
probleem, dat zijn per definitie grote woningen of duurdere wijken en dan 
financieren ze juist graag... Zonder NHG zijn ze een stuk minder happig en dan 
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merk je wel dat prijssegment of wijk meespeelt. Ik durf niet te zeggen of het om 
een prijssegment gaat of om de wijk, want dat loopt zo samen, dat is moeilijk te 
scheiden. Maar ik bedoel dat er in bepaalde wijken, waar de prijzen ook lager 
liggen, verstrekkers het liefst met NHG willen financieren en zonder NHG 
lukt het elders wel, maar in deze wijken, voor deze goedkope woningen, is dat 
wat moeilijker. Maar dan gaat het dus om mensen die geen NHG-garantie kun-
nen krijgen en dan heb je het dus al niet meer over wat wij het prime segment 
noemen. Dus... tja, als iemand niet aan de eisen voldoet, kun je een verstrekker 
niet kwalijk nemen dat ie dan geen hypotheek wil verlenen... Dat merk je in 
Malburgen, Presikhaaf-West en ook wel in Klarendal. Met name Presikhaaf 1 
en 2 zijn niet zo geliefd, heb ik het idee. Presikhaaf 3 en Presikhaaf-Oost gaan 
al een stuk makkelijker. (Arnhemse makelaar, interview januari 2006)

Er zijn in Arnhem geen financiers die zeggen dat ze in bepaalde wijken geen 
zaken doen. Ik heb het in elk geval nog nooit gemerkt. Wat je wel merkt is 
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dat ze bij grensgevallen in sommige wijken eerder nee zeggen dan in andere 
wijken... Welke wijken? Nou, hier in Presikhaaf, maar ook in Arnhemse 
Broek, Malburgen - dat is Arnhem-Zuid - en Klarendal... Nee, ik heb geen 
ervaringen hier met Fortis, dat ze niet tot 125 procent willen gaan - wel als 
iemand niet helemaal aan de normen voldoet, maar dat is niet zo gek, maar als 
iemand gewoon aan de normen voldoet en het taxatierapport onderschrijft de 
verkoopprijs, dan financieren ze ook gewoon. (Arnhemse makelaar, interview 
januari 2006)

In wijken als Malburgen en Presikhaaf 1, 2 en 3 - dat is zeg maar ten westen 
van het winkelcentrum; Over Het Lange Water [Presikhaaf-Oost] is geen 
probleem... In Presikhaaf-West dus, en Malburgen, maar ook Klarendal, 
Arnhemse Broek en Spijkerkwartier is het moeilijker om een hypotheek te 
krijgen... Nee, niet in Sint Marten, want dat is eigenlijk Sonsbeek-Zuid... Maar 
die wijken die ik net noemde, zijn niet zo populair onder de banken en andere 
verstrekkers. Met NHG willen ze nog wel zaken doen, maar het gaat vaak 
niet van harte. Ik heb ook wel eens het idee dat ze langer over die aanvragen 
doen, maar dat is maar een idee. Maar wat je dan merkt is dat ze met Nationale 
Hypotheek Garantie wel een hypotheek verstrekken, maar dat als ze maar iets 
kunnen vinden dat misschien niet klopt, ze mensen terugsturen en dat is in 
andere wijken echt niet zo. Ze leggen dus op alle slakken zout. En als je het 
zonder NHG wil proberen, dan willen ze bijvoorbeeld iets minder financieren 
of dan willen ze maar een heel klein stukje risico nemen, terwijl ze in andere 
wijken hun eisen veel verder oprekken. Hoe ik het zie, is dat als iemand aan 
de normen voldoet, hij een hypotheek kan krijgen, of hij nou in Alteveer of in 
Presikhaaf een woning wil kopen. Maar als iemand niet aan de normen voldoet 
dan lukt het meestal wel in Alteveer, maar niet in Presikhaaf. Kijk, het moet 
natuurlijk niet te ver buiten de normen liggen, want dan beginnen ze er natuur-
lijk helemaal niet aan, maar als er een dingetje net niet aan de eisen voldoet, net 
niet voldoende inkomen, een tegenvallend taxatierapport, een klein dingetje bij 
BKR in Tiel, dan lukt het wel in een goede wijk en niet in een wijk als Presik-
haaf. (Arnhemse hypotheekbemiddelaar, interview januari 2006)

De geïnterviewden in Arnhem wilden geen namen noemen van de hypotheek-
verstrekkers die zonder NHG geen hypotheek willen verlenen ‘op de eigen 
acceptatiecriteria’ omdat, zoals ze zeggen, “het om alle banken gaat”, “het niet 
zo belangrijk is, want met NHG lukt het gewoon wel” of “omdat ik het niet 
precies per verstrekker weet te vertellen en ik wil niet de verkeerde bank gaan 
noemen.” Al met al lijkt het probleem in Arnhem ook wel mee te vallen. Met 
NHG is een hypotheek geen probleem; zonder NHG is het moeilijker, maar 
niet onmogelijk en alleen aanvragers van hypotheekleningen in het ‘grijze 
gebied’ tussen accepteren en niet-accepteren worden in bepaalde wijken vaker 
geweigerd dan in andere wijken. Voor cliënten die aan zowel de NHG-normen 
als aan de acceptatienormen van de verstrekker voldoen, is het ook geen pro-
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bleem om een hypotheek te krijgen. Zoals we in de volgende paragraaf zullen 
zien, is dit anders in Den Haag en Rotterdam. In tegenstelling tot deze twee 
steden verstrekt bijvoorbeeld Fortis ASR in Arnhem ook voor woningen met 
een executiewaarde van minder dan 75.000 euro tot maximaal 125 procent van 
de executiewaarde.

4.5 Den Haag en Rotterdam

Voordat Rotterdam besloot te participeren in de NHG, kwam redlining voor in 
Rotterdam-Zuid, Rotterdam-West en op kleinere schaal in Rotterdam-Noord 
(zie Aalbers, 2003). In de zomer van 2003 berichtten de gemeenteraadsleden 
Mulder en Yagmur dat er ook in Den Haag sprake zou zijn van redlining. De 
meeste Haagse respondenten bevestigen dit en geven in veel gevallen ook aan 
dat de situatie eind 2005 minder ongunstig is voor deze wijken dan in de zomer 
van 2003:

Dat is wel een tijdje geweest dat, laat ik het zo zeggen, bepaalde wijken niet 
werden gefinancierd, maar de laatste tijd ondervind ik daar eigenlijk geen 
hinder direct meer van... dat is begonnen, een jaar of vijf geleden... bepaalde 
banken wilden geen offertes uitbrengen in bepaalde omgevingen - die keken 
op postcode. Als het in een bepaald postcodegebied lag, kreeg je niets voor 
elkaar... Je kreeg dus een stukje Laak; later hebben ze dat verder gespecialiseerd, 
want je hebt een goed gedeelte en een minder gedeelte van ’t Laak. Transvaal, 
Schilderswijk werd heel moeilijk. Niet dat het alle banken waren, hoor, maar 
er waren er een aantal die... waar je aan specifieke eisen moest gaan voldoen. 
Puur deze drie wijken... De laatste dingen die ik in deze wijken verkocht heb, 
zijn allemaal doorgegaan, dus heb ik er de laatste twee jaar geen last meer van... 
Je krijgt dat alleen dat je aan de regels moet gaan voldoen; bepaalde gebieden 
mogen alleen nog maar met Nationale Hypotheek Garantie... anders krijg je 
’t niet meer in orde... en dat zijn weer diezelfde gebieden. (Haagse makelaar, 
interview november 2005)

Een jaar, anderhalf jaar geleden is er een uitspraak geweest van ‘dat mag hele-
maal niet want dat is discriminatie.’ Het heeft wel met de buurt te maken, maar 
je kunt niet zeggen dat omdat mensen in een bepaalde buurt wonen, ze slechte 
betalers zijn. Daarvoor is de BKR-registratie en daarop kun je zien of mensen 
wel of niet slechte betalers zijn. Het komt nog heel weinig voor. Het was vorig 
jaar voor het laatst dat ik nog iets hoorde van postcode en zo. Dan maar naar 
een andere maatschappij. Dat cliënten problemen hebben met het vinden van 
een hypotheek vanwege hun postcodegebied... maar vaak je heb je wel een paar 
maatschappijen die er soepeler mee omspringen... Ik weet wel dat de Bank of 
Scotland en dat soort maatschappijen daar wat makkelijker in waren. Die zijn 
over het algemeen iets flexibeler. Maar toen ging het om de grote... de Post-
banken, de Rabobanken, de ABN-AMRO. Maar ik moet zeggen dat dat nu 
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nagenoeg niet meer de reden is dat mensen in de problemen komen. (Haagse 
makelaar, interview november 2005).

Het is inderdaad ook gekomen na de publicaties die er geweest zijn. (...) We 
hadden toen met name problemen met de ING... Ze werkten duidelijk gewoon 
op bepaalde postcodes en ik weet wel dat je toentertijd, bijvoorbeeld met ING, 
als je iets in de Schilderswijk had, bijvoorbeeld Jacobastraat, dat is een heel bij-
zonder stukje, met allemaal arbeidershuisjes, dan moest je dat bij ING gewoon 
kenbaar maken - ‘dat is prima daar’ - en dan gingen ze daar ook kijken en dan 
kreeg je ook een hypotheek. Dan lukt het wel. Maar dat moest je dan wel speci-
aal aangeven. Dat was toen volgens het postcodebeleid, maar nu kan ’t gewoon 
met NHG. (Haagse hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)

Een paar geleden, ja toen was ’t iets minder... toen was ’t strakker. Toen zei-
den ze echt ‘bepaalde wijken hebben een grijs postcodegebied en daar wordt 
gewoon beter op gelet.’ Alleen met NHG. Er zijn ook banken toentertijd 
geweest, ik durf alleen niet te zeggen welke dat waren, die ’t totaal niet deden. 
We hebben ook mensen gehad die een nieuwbouwwoning kochten in Den 
Haag en dan stond die wijk niet zo goed aangeschreven en dan kregen we ’t niet 
rond. (Haagse makelaar, interview december 2005)

Eén Haagse makelaar gaf aan dat de situatie sinds de zomer van 2003 eigenlijk 
niet is verbeterd:

Die achtergestelde wijken, waar ook de meeste allochtonen wonen, daar wor-
den toch liever geen hypotheken gegeven. Er heeft niet zo veel verandering 
plaatsgevonden. Den Haag is hetzelfde als Rotterdam... In achterstandswijken 
in Den Haag wordt niet zo gemakkelijk gefinancierd... Dat ze vanwege de 
postcode afwijzen, naar de aanvrager zeggen ze dat niet, maar het is niet goed-
gekeurd. Als ik vraag ‘waarom?’ dan krijg ik nooit een duidelijk antwoord... 
De marktleiders in Nederland, Rabobank, ING, ABN-AMRO, andere 
hypotheekgevers zijn de dochtermaatschappijen. Deze banken geven allemaal 
problemen. In Den Haag, Schilderswijk en Transvaal, Spoor-Laak en ik Rot-
terdam... Zuid en West. Je kunt niet zeggen alle aanvragen worden afgekeurd, 
maar de meeste aanvragen worden afgekeurd. Ook soms bij NHG, maar dat is 
echt een bekend gegeven dat ze liever die wijken die met de bekende postcode 
beginnen niet financieren. Ze zijn wel soepel in nieuwe projecten. Iets makke-
lijker dan oude wijken... Ze keuren af, maar zetten niet in de brief dat dat om de 
postcode gaat. De reden wordt niet in de brief genoemd... Ze zeggen eigenlijk 
‘liever andere wijken dan de Schilderswijk’... Ik denk niet dat er tussen 2003 en 
2005 veel is veranderd. (Haagse makelaar, interview december 2005)

Zowel in 2003 als nu gaat het in Den Haag om de wijken Schilderswijk, Trans-
vaal en Spoorwijk/Laakkwartier (zie figuur 8). Opvallend is dat toen de Schil-
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derswijk als eerste werd genoemd en Spoorwijk/Laakkwartier als derde, terwijl 
eind 2005 door enkele respondenten werd aangegeven dat het Laakkwartier het 
moeilijkst te financieren is. Met name de buurt Molenwijk in het Laakkwartier 
is moeilijk te financieren; de Spoorwijk, vanwege de grootschalige stedelijke 
vernieuwing vaak Nieuw Spoorwijk genoemd, is in verhouding met de rest 
van stadsdeel Laak juist relatief makkelijk te financieren. Verder wordt een 
enkele keer de Stationsbuurt genoemd en dan vooral het deel grenzend aan de 
Schilderswijk nabij station Hollands Spoor (en niet het deel nabij het Centraal 
Station). In tegenstelling tot 2003 worden nu ook de wijken Zuiderpark en 
Rustenburg-Oostbroek (gelegen tussen Transvaal en Zuiderpark) geregeld, en 
Bouwlust (Den Haag Zuidwest) en Bohemen (tussen Kijkduin en de Laan van 
Meerdervoort) eenmaal, genoemd. Moerwijk werd in 2003 ook in een enkel 
artikel genoemd, maar niet in 2005, maar verschillende respondenten gaven ook 
aan geen goed zicht te hebben op Moerwijk omdat ze deze wijk niet tot hun 
werkgebied rekenen. Op de problemen die mensen ondervinden bij de aan-
vraag van een hypotheek in deze wijken, zal ik hieronder uitgebreid ingaan.

Resultaten van het onderzoek

Figuur 8 Wijken in Den Haag waar het volgens de respondenten moeilijker is om een 
 hypotheek te krijgen   Bron: eigen onderzoek
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In Rotterdam gaat het om grote delen van Rotterdam-West, Rotterdam-Zuid 
en kleinere delen van Rotterdam-Noord. De wijken die vaak worden genoemd 
zijn in de verschillende jaren dezelfde: Spangen, Tussendijken, Bospolder, 
Delfshaven, Nieuwe Westen en Middelland in West; en Feijenoord, Afrikaan-
derwijk, Bloemhof, Hillesluis en Tarwewijk in Zuid. De wijken Strevelswijk, 
Oud Charlois, Carnisse, Pendrecht en Beverwaard in Rotterdam-Zuid; Oude 
Westen en Oud-Mathenesse in Rotterdam-West; en (Oud) Crooswijk, Oude 
Noorden, Liskwartier en Agniesebuurt in Rotterdam-Noord worden ook 
geregeld genoemd (zie figuur 9). Verschillende respondenten noemen des-
gevraagd makkelijker te financieren delen van deze wijken, zoals historisch 
Delfshaven, de Heemraadsingel (die de grens vormt tussen de wijken Nieuwe 
Westen en Middelland), de Bergsingel in Noord en Boergoensevliet in Oud 
Charlois.
Bijna alle respondenten in Den Haag en Rotterdam wijzen op het belang van 
de NHG. Ruwweg kan er op basis van de interviews worden geconcludeerd 
dat in de bovengenoemde wijken financiering met NHG in de meeste gevallen 
geen problemen oplevert, terwijl financiering zonder NHG in deze wijken, 
maar niet in andere wijken, bijna onmogelijk is. Toch kan ook een aanvraag met 

Figuur 9 Wijken in Rotterdam waar het volgens de respondenten moeilijker is om een 
 hypotheek te krijgen   Bron: eigen onderzoek

Bron: eigen onderzoek
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NHG, en dus op basis van NHG-normen, problemen opleveren. Op deze pro-
blemen wordt later dieper ingegaan als het beleid van de verschillende banken 
wordt besproken. Hieronder eerst een aantal illustratieve citaten over de mate 
van belang van de NHG in Den Haag:

Kijk, elke bank heeft z’n eigen regels. Zodra je niet meer met NHG-normen 
gaat werken, dan kunnen ze doen wat ze willen. (Haagse makelaar, interview 
november 2005)

Zonder NHG willen ze in die prijsklasse sowieso niet. In die prijsklasse gaan ze 
er gewoon van uit dat het onroerend goed niet interessant is en daarnaast gaan 
ze er vanuit dat de debiteur niet interessant is. Dat is gewoon het verhaal... De 
hoofdreden voor hun is dat er meer problemen zijn met de debiteur. (Haagse 
hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)

Onder de 65, 70.000 executiewaarde wordt ’t moeilijker. Dat ze daar zitten van 
‘dat gaat niet lukken.’ Er zijn bijna geen banken die daar in willen. Maar zodra 
je met NHG werkt, heb je dat probleem niet. Ook voor die prijsklasse niet; dan 
gaat alles gewoon door. (Haagse makelaar, interview december 2005)

Ook andere banken verscherpen acceptatienormen, Postbank bijvoorbeeld... 
maar met NHG gaat het allemaal nog prima... Hypotheken boven en onder de 
80.000. Bijvoorbeeld tot 80.000 alleen maar zaken met Nationale Hypotheek 
Garantie... Onder de 250.000 volgen de meeste banken NHG. Maar voor een 
goede debiteur in een goede wijk lukt het ook wel zonder NHG. Dat is anders 
in Spoorwijk-Laakkwartier, Schilderswijk, Transvaal, en in toenemende mate 
ook in Zuiderpark, Rustenburg-Oostbroek. (Haagse hypotheekbemiddelaar, 
interview november 2005)

Sommige mensen komen niet in aanmerking voor NHG. En dan denk je ‘bank 
kom op, dan kun je het met je eigen normen wel doen’, maar dat het dan niet 
doorgaat door ’t postcodebeleid. (Haagse makelaar, interview december 2005)

We gaan er altijd vanuit dat als je via Nationale Hypotheek Garantie een hypo-
theek kunt krijgen, dat je dan ook aan de voorwaarden van NHG moet vol-
doen. En het blijkt dat heel veel banken naast de voorwaarden van NHG, nog 
extra voorwaarden gaan stellen. Volgens NHG heb je geen loonstrookje nodig; 
er is geen bank die zonder loonstrookje een hypotheek geeft. Dan zeg ik ‘wat 
zijn dan de normen?’ De norm is werkgeversverklaring, ingevuld alles goed 
en dat ie helemaal perfect moet zijn, okay, geen typex, geen andere kleurtjes. 
Dat gebeurt momenteel heel veel, net niet goed ingevuld, of met twee soorten 
pen of met zwarte pen. En dat wordt je soms teruggestuurd, er moet toch een 
nieuwe komen. En dat gebeurt best veel... Ze zitten echt te zoeken waarvan ze 
zeggen van... ’t moet helemaal 100% kloppen. Ze kunnen ons niet pakken. Op 
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die manier zitten ze echt te doen... dat als er iets fout gaat, dat ze niet gepakt 
kunnen worden door NHG. Dus 100, 100, 100% zekerheid. ’t Duurt sowieso 
langer... Dat geldt puur momenteel bij de banken. Ik denk dat de banken te 
veel geld kwijt zijn aan executies en zo. En dat ze daardoor beter gaan kijken. 
(Haagse makelaar, interview december 2005)

Dit betekent dat de werking van de hypotheekmarkt niet een abstract geheel 
is van vaste en objectieve normen; poortwachters (gatekeepers) vervullen een 
belangrijke rol in de beoordeling van hypotheekaanvragen. Noch de beoorde-
ling door credit-scoringssystemen noch die door de poortwachters (het ‘accep-
tatieclubje’) is waardevrij, maar vindt deels plaats aan de hand van routines en 
contacten.
In Rotterdam zijn dezelfde geluiden te horen over het belang van de NHG en 
de moeilijkheid om een hypotheek te krijgen zonder NHG in de genoemde 
wijken:

Wat je dus ziet, is dat het meestal nog wel gaat met NHG - maar ook dan 
kunnen zich problemen voordoen, maar wat je gewoon merkt als je veel in dit 
marksegment zit, is dat... dat ze er eigenlijk niet aan willen, de banken. Ze zitten 
veel liever in Kralingen of in een nieuwbouwwijk. En dat begrijp ik ook best, 
maar dan vind ik, kom er dan ook gewoon vooruit; zeg dan gewoon, we doen 
hier en hier geen zaken, want dat vinden we te risicovol, maar dat gebeurt alle-
maal achter gesloten deuren. Ze zeggen niet in een advertentie: ‘In Rotterdam-
West en Rotterdam-Zuid alleen met NHG.’ Als de normen helder waren, dan 
was er ook geen probleem, want dan wist je gelijk bij wie je een debiteur onder 
moest brengen, maar nu moet je soms gaan lopen leuren met een debiteur, en 
dan zelfs met goede debiteuren en dat is gewoon te gek voor woorden. Dat het 
extra werk kost, is tot hier aan toe, maar het probleem is dat werk tijd kost en 
de tijd is beperkt omdat er vaak al een voorlopig verkoopcontract is gesloten. 
(Rotterdamse hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)

En zonder NHG is het sowieso lastiger... Soms voldoe je net niet aan de NHG-
normen en dat zeg je ‘we doen het gewoon op maatschappijbeleid’ [het eigen 
acceptatiebeleid van de banken] en dan kan het dus helemaal niet. Terwijl als 
je hun toetsing technisch uitvoert, dan zou ’t moeten kunnen. En dan zeggen 
ze ‘op basis van het gebied doen we het niet.’ En dat merk je, want we kunnen 
in de computer natuurlijk toetsen. Uit de computer blijkt gewoon ‘prima, geen 
probleem’. En dan stuur je het door en dan gaat het toch mis: ‘op dat onder-
pand willen we niet verstrekken.’ Op basis van de verwachte executiewaarde ga 
je een offerte opvragen en op basis van het onderpand gaan ze dan al aangeven 
van nou we doen het wel of niet - puur op basis van postcode. Het komt vaak 
niet eens zo ver als een executierapport. (Rotterdamse hypotheekbemiddelaar, 
interview november 2005)
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Als je dan zonder NHG aanvraagt zeggen de bijvoorbeeld ‘dat is NHG-gebied 
voor ons.’ Dus dan zeggen ze... eigenlijk willen ze dat alleen met NHG finan-
cieren. (Rotterdamse hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)

Als je het zonder NHG gaat proberen, dat is het echt een regelrechte ramp, 
want daar willen ze niet aan beginnen. Je hebt regelmatig klanten waarvan je 
weet, die redden het net niet met NHG - net niet - maar dan lukt het normaal 
gesproken wel op het eigen beleid van de bank. Dan betaal je iets meer rente, 
maar dan kunnen die mensen wel een huis kopen. En dat lukt, als ze net buiten 
de normen vallen, gewoon wel als ze een huis willen in Kralingen of in het 
centrum en ook in Barendrecht, maar dus niet in Rotterdam-West of Rot-
terdam-Zuid. Dan zijn er dus bepaalde normen waar ze flexibel mee om kun-
nen springen en dat zullen ze elders gewoon doen, als het niet te ver buiten de 
perken ligt, maar in West en Zuid zeggen de dan ‘alleen met NHG.’ En dan kan 
je vragen en beargumenteren wat je wilt, maar als de postcode de verkeerde is, 
doen ze het gewoon niet. Dus liever begin ik er gewoon niet aan. Soms denk 
je, dit ligt er maar zo net buiten, laat ik het gewoon proberen, maar dan doe ik 
dat alleen als er geen druk is van een voorlopig koopcontract dat afloopt, want 
anders krijg je de financiering niet rond. Maar ja, je kunt pas een hypotheek 
aanvragen als er een voorlopig koopcontract is, want pas dan weet je wat er 
aangevraagd moet worden. Dus dat komt eigenlijk ook niet voor... Nou ja, ik 
heb er eentje gehad een maand of vier, vijf, zes geleden en daar was er een hoop 
rek in het voorlopige koopcontract, want de verkoper ging er over een jaar pas 
uit, dus er was tijd genoeg om een financiering voor de koper te regelen. Geen 
haast en dan heb ik die financiering uiteindelijk wel rond gekregen, maar die 
woning lag boven de ton en was vrij nieuw en de koper zat zo gezegd maar net 
buiten de NHG en dan kan je na een en ander te proberen ook zo’n klant wel 
onder te brengen. Maar onder de normale omstandigheden van een voorlopig 
koopcontract van vier of zes weken heeft het geen zin om daaraan te gaan 
beginnen. (Rotterdamse hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)

De problemen zitten bij appartementen in de lagere prijsklassen. Dat lukt 
eigenlijk alleen maar met NHG en zonder NHG wordt het een heel moeilijk 
verhaal. (Rotterdamse makelaar, interview november 2005)

Maar al met al, biedt een financiering op basis van NHG meestal nog wel uit-
komst...maar dan bij een andere bank. We doen met zeker vijftien verschillende 
banken per jaar zaken... Met Bouwfonds doen wij goed zaken bijvoorbeeld op 
NHG-gebied, met Hypotrust doen we ook zaken, die zitten hier in Rotterdam 
en met Reaal doen we ook zaken. En op die manier ga je gewoon zoeken... 
Argenta is vrij rechtlijnig in acceptatiecriteria... En net als Reaal arrangements-
partners heeft, heeft bijvoorbeeld ook DBV arrangementspartners en die haalt 
dan geld bij GMAC. Maar dat doen we liever ook niet, maar als het financieel-
technisch in hun ogen moeilijk ligt, dat er dan allemaal opslagen op de rente 
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komen... Zonder NHG lukt het negen van de tien keer gewoon niet. Als het om 
de wijk hier achter gaat [Tarwewijk en Carnisse], is het ‘gewoon wegwezen’ 
[bij de banken]. Dan lukt het niet, dat is gewoon heel duidelijk. Dat is jammer. 
Of het moet echt uitzonderlijk zijn, dat iemand zo’n groot inkomen heeft dat 
ie bij wijze van spreken twee van zulke panden zou kunnen kopen... dan willen 
ze nog wel eens verder denken. (Rotterdamse hypotheekbemiddelaar, interview 
november 2005)

Doordat veel banken alleen willen financieren op basis van NHG-normen 
betekent dat mensen die niet aan de NHG-normen voldoen, maar wel aan de 
acceptatiecriteria van de hypotheekverstrekker, toch worden afgewezen, maar 
dan niet op basis van de ‘normaal’ geldende normen die de verstrekker hanteert, 
maar op basis van de aangepaste normen die voor bepaalde wijken gelden waar-
bij de NHG als extra voorwaarde wordt gesteld:

Dan geven ze aan ‘op eigen normen doen we helemaal niets.’ Negen van de tien 
banken willen met NHG-normen; dat begrijpen we, maar soms kan ’t niet. En 
dan is ’t heel vervelend als een bank zegt: ‘doen we niet vanwege het postcode-
beleid of het onderpand.’ Onderpand, als het een afgeleefd pand is, tuurlijk dat 
kan je niet financieren, maar voordat wij een aanvraag bij de bank indienen, is 
er al een taxatierapport en weten we al dat het goed zit. Als de bank zegt, dat 
doen we niet, dan ja... en het gaat ook niet om de taxateur; die hebben ze zelf 
goedgekeurd. Dan wordt onderpand dus gewoon gebruikt terwijl ze eigenlijk 
postcode bedoelen, maar dat niet willen zeggen. (Haagse makelaar, interview 
december 2005)

Ook zijn er in Den Haag panden die niet met NHG kunnen worden gefinan-
cierd omdat ze boven de maximale waarde van NHG zitten (240.000 euro in 
2005; 250.000 euro in 2006). Dit probleem komt niet vaak voor omdat er weinig 
woningen met een prijs boven de maximale waarde worden aangeboden in deze 
wijken, maar in de Schilderswijk komt het af en toe voor bij ruime, relatief 
nieuwe woningen:

Wat we gemerkt hebben, met de NHG willen ze nog wel doen, maar boven 
de NHG dan wordt ’t echt een probleem. We hebben een nieuwbouwproject 
en die eengezinswoningen zijn boven de NHG-normen en dan zie je best wel 
problemen. Gezien de wijk en gezien de straat, doen we niet... Schilderswijk, 
Transvaal. Zuiderpark niet. Iedere bank heeft wel z’n eigen beleid - dat wel. 
De ene heeft irritatie aan de Schilderswijk blijkbaar, de andere kan op een 
gegeven moment iets afwijzen omdat het in Bouwlust ligt: ‘dan doen we ook 
niet, gezien het onderpand’. Mensen die niet in aanmerking komen voor NHG-
normen, vragen we de banken altijd ‘kan het dan op jullie normen?’ ‘Nou 
nee, gezien de omstandigheden willen we het niet doen...’ Het gaat niet om de 
woning hoor, puur de wijk... Er wordt veel gezegd, ‘nee, daar doen wij niet 
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aan,’ maar het wordt absoluut wel gedaan... Wij werken ook met onder andere 
Rabo, ING en bij beide banken merken we wel soms voor de postcode... Je 
ziet gewoon heel vaak Rabo en ING... En dat is met name met huizen boven 
240.000. Bouwfonds doet wat makkelijker; Axa, verzekeringsmaatschappijen 
ook. (...) Voor allochtonen buiten Schilderswijk, Transvaal, boven de 240.000 
euro is het ook geen probleem. Dat geeft ook wel aan dat het de postcode is. 
Het gaat niet zo zeer om de afkomst. (Haagse makelaar, interview december 
2005)

Er wordt natuurlijk gigantisch veel gebouwd in de Schilderswijk en Transvaal 
en als wij mogen adviseren bij ontwikkelaars, zeggen we altijd ‘hou de prijzen 
zodanig dat het ook onder de NHG-norm valt. Dan is het ook wat makkelijker 
te financieren.’ Want zodra ze boven de NHG-normen gaan, dan zie je ook dat 
een project moeilijker verkoopt. Want de banken... dan komt de hypotheek 
niet rond... Volgend jaar gaat de NHG-norm weer iets omhoog, dat scheelt ook 
weer... Een overzicht van een bank heb ik nog nooit gehad, met een lijst van 
postcodes of zo; dat doen ze niet. Ze geven het niet zwart-op-wit... ‘Volgens 
onze normen komt u niet in aanmerking’ en dan zeggen ze het ook. En voor 
de ontbinding, sturen ze dan die brief. Maar als we weten dat verder alles klopt 
- en de banken ontkennen dat ook niet hoor - dan is de postcode het enige dat 
overblijft. (Haagse makelaar, interview december 2005)

Opvallend van het ‘NHG-gebied beleid’, zoals sommige respondenten het 
noemen, is dat het ook van toepassing is op woningen waarop geen NHG kan 
worden aangevraagd omdat de prijs van die woningen boven de NHG-normen 
ligt. Een van de bovenstaande makelaars wees erop dat dit probleem speelde bij 
de Rabobank en ING, terwijl een Haagse hypotheekbemiddelaar als voorbeeld 
de Postbank gaf. Geen van de Rotterdamse respondenten heeft ervaring met dit 
probleem. Er zijn in Rotterdam, net als in Den Haag, weinig woningen in de 
betreffende wijken met een koopprijs boven de 250.000 euro.
Een ander probleem in Den Haag is dat de NHG bij een aflopend erfpachtcon-
tract slechts tot tweemaal de restduur van de erfpachtperiode wil garanderen. 
Hierdoor is het moeilijker om een hypotheek te krijgen bij woningen waarvan 
de erfpacht binnen vijftien jaar afloopt. Als het dan om een ‘goede’ wijk gaat, 
willen hypotheekmedewerkers met kennis van het Haagse erfpachtsysteem wel 
een hypotheeklening afgeven, maar voor wijken waarvoor het ‘NHG-gebied 
beleid’ geldt, wordt het dan erg moeilijk om een financiering rond te krijgen:

Het kan ook zijn dat je met een erfpachtsituatie zit en dat NHG niet kan 
worden toegepast. Zie, als het erfpachtcontract hier in Den Haag in 2010, 2015 
afloopt, dan kun je dus geen NHG krijgen. Nou ja, dat kan wel, maar dan op 
basis van twee maal erfpachtcontract. Dus als die in 2010 afloopt, dat is vier 
jaar, dan kan je een achtjarige lening krijgen. Dus dan moet je wel overstappen 
op een hypotheek zonder NHG. Voor de plaatselijke banken, die dus weten 
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hoe het erfpachtsysteem werkt hier in Den Haag, is dat dus geen probleem 
- de Haagse kantoren van de grote banken. (Haagse hypotheekbemiddelaar, 
interview november 2005)

Bij een goede debiteur en een goed onderpand in een goede wijk is een aflopend 
erfpachtcontract niet zo’n probleem, maar als of de debiteur of het onderpand of 
de wijk door de financiers als twijfelachtig wordt gezien, dan wordt een hypo-
theek erg moeilijk, want dan heb je twee onzekerheden, bijvoorbeeld de wijk 
en dan dus het aflopende erfpachtcontract. En als je dan met een aflopend erf-
pachtcontract in een NHG-gebied te maken hebt, dan is zo’n debiteur bijna niet 
onder te brengen. (Haagse hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)

Ook komt het in zowel Den Haag als Rotterdam voor dat hypotheekverstrek-
kers zelfs met NHG geen hypotheek willen verstrekken. Hierbij worden in 
beide steden vooral Fortis ASR en de SNS bank vaak genoemd; ING en ABN-
AMRO worden minder vaak genoemd; en de Postbank nog minder. De Rabo-
bank wordt nauwelijks genoemd, maar dat kan ook komen doordat Rabobank 
zelden hypotheken via tussenpersonen verkoopt. Een Rotterdamse hypotheek-
bemiddelaar zei echter over de Rabobank: “Bij Rabobank lijkt het of ze per 
kantoor een ander acceptatiebeleid voeren. Die kunnen dus binnen bepaalde 
grenzen bepalen of ze iets wel of niet doen.” Ook enkele dochterbedrijven 
van deze banken worden soms genoemd: BLG Hypotheken (dochter van SNS 
Reaal) en Direktbank (dochter van Fortis ASR) in negatieve zin; Bouwfonds 
(dochter van ABN-AMRO) en Westland Utrecht (dochter van ING) in posi-
tieve zin. Met uitzondering van Bouwfonds gaat het bij deze dochteronderne-
mingen om kleine, marginale aanbieders.
Het is niet gemakkelijk de banken één voor één te bespreken en met citaten 
uit de interviews te onderbouwen omdat de meeste respondenten de banken 
onderling vergelijken in de zin van ‘het lukte niet bij Bank A, maar wel bij Bank 
B.’ Een Rotterdamse makelaar die de banken niet bij naam wilde noemen zei: 
“Er zijn inderdaad wel bepaalde banken die her en der geen zaken doen, maar 
er zijn er genoeg die het wel doen. Bepaalde banken willen de binnenstedelijke 
markt niet in. Dat is een keuze.”
Zoals gezegd geven de meeste respondenten aan dat het voorkomt dat de SNS 
bank en in het bijzonder Fortis ASR geen financiering willen aangaan vanwege 
de buurt of de wijk. Verwarrend is dat er de ene keer over de wijk wordt 
gesproken en de andere keer over prijsklassen. Dit is echter niet verwonder-
lijk omdat woningen met een prijs lager dan 75.000 of 100.000 euro vooral in 
bepaalde wijken liggen. Er wordt vaak gezegd dat de SNS bank met een prijsbe-
leid werkt en nauwelijks met een wijkbeleid, terwijl bij Fortis zowel prijsbeleid 
als wijkbeleid vaak worden genoemd:

SNS bank is ook heel moeilijk; absoluut. Dat ze op een gegeven moment zeg-
gen: ‘alles onder een ton doen we sowieso niet.’ En daar hebben ze zeker wel 
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een postcodebeleid. Dat wordt bij de bemiddelaars wel aangegeven. (Haagse 
makelaar, interview december 2005)

Fortis heeft haar acceptatiebeleid sinds de fusie met AMEV en Stad Rotterdam 
flink aangescherpt. Ze hebben iemand langs gestuurd en die heeft uitgelegd 
dat ze onder de 75.000 euro executiewaarde maar tot 90% willen financieren. 
In bepaalde gevallen kan soms tot 100% worden overgegaan, maar dan moet 
iemand ruim aan de normen voldoen. 75.000 euro, dan hebben we het dus over 
mensen die over het algemeen een volledige hypotheek nodig hebben - die geen 
eigen geld kunnen inbrengen - en dan heb je het dus over 90.000, 95.000 euro. 
En voor die categorie moet er nu ineens 15 à 20.000 euro worden bijgelegd. 
Kijk, ik begrijp dat beleid wel, maar het leidt er in praktijk toe dat Fortis geen 
optie is, in dat prijssegment dan. Maar we hebben het dan dus over een ver-
koopprijs van tot pak ‘m beet 85.000 euro - dat zijn er nogal niet wat hier. Maar 
Fortis ASR zit sinds de fusie helemaal niet meer zo te springen op het goedko-
pere segment en dat loopt dan niet tot 75.000 executiewaarde, maar tot zeker 
een ton. Dan heb je het feitelijk over alle appartementen in deze omgeving, 
want alleen de hele grote en nieuwe appartementen zitten daarboven. (Haagse 
hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)

Maar een maand geleden stuitte ik tegen het volgende probleem: Stad Rotter-
dam is nu samengegaan met Fortis ASR. Toen heb ik dus een aanvraag inge-
diend voor een bestaande relatie van Stad Rotterdam, voor een appartement. 
Voor Bohemen-Links, hier in Den Haag, dat is tegen Kijkduin aan, penthouse. 
Daar hebben we dus een hypotheek aangevraagd, met Nationale Hypotheek 
Garantie en wat schetst mijn verbazing, ik krijg een afwijzing, omdat ze op 
dat onderpand dat bedrag niet willen verstrekken, met Nationale Hypotheek 
Garantie. Dus ja, ik ben behoorlijk boos geweest. Het is a, een bestaande klant, 
het is b, Nationale Hypotheek Garantie, c, is het zo dat er een aantal van die 
appartementen, van die penthouses zijn verkocht voor dezelfde prijs. Ik had 
daarnaast ook nog een taxatierapport dat gewoon die waarde opschreef. We 
praten over een bedrag van 130.000 euro... Toen niks, ze wijzen ‘m gewoon 
af. En probeer dat maar eens duidelijk te maken naar je klant toe... Dan vraag 
ik me af...? De NHG is in principe voor mij gewoon bepalend; ik denk dat 
ze gewoon op basis van NHG moeten verstrekken, want zij lopen daar geen 
risico mee. En daarvoor is die NHG natuurlijk ook in het leven geroepen... Ik 
vraag natuurlijk niets meer aan bij Fortis ASR... Bij de ABN-AMRO heb ik ’m 
daarna aangevraagd... geen probleem. Dus wat dat betreft wijk je dan gewoon 
uit naar een andere bank. Maar goed dat is dan een beleid van hogeraf, dat daar 
dan moet worden uitgevoerd door die mensen die dan op de hypotheekafdeling 
zitten... Het heeft te maken met het samengaan. Stad Rotterdam is overgeno-
men en die zaten natuurlijk heel veel in Spoorwijk-Laakkwartier, ook in de 
Schilderswijk, Transvaal, heel veel afgesloten daar. En daar zie je wat meer 
fout gaan. Het heeft ook wel te maken met het frauderen... werkgeversverkla-
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ringen, loonstrook. En er worden ook taxatierapporten vervalst. En ik begrijp 
ook wel dat ze voorzichtiger worden. Maar om dan helemaal door te slaan, 
zoals Fortis ASR, dat slaat natuurlijk nergens op. Het slaat gewoon door. Het 
is onbegrijpelijk. Maar het is hun beleid. (...) Ik heb dus contact gehad met de 
inspecteur van Fortis ASR. Die had al een aantal van deze zaken gehad in Delft 
en in Rotterdam - in Rotterdam schijnt het nog erger te zijn... Ik heb een dis-
cussie gehad met die mevrouw... Ik zeg, jullie bepalen achteraf of het wel of niet 
acceptabel is voor jullie. Dus dan heeft het voor mij geen zin om aan te vragen. 
(Haagse hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)

Tot een ton in euro’s zijn er een paar banken waarmee het geen zin heeft om 
zaken te doen. SNS is daar een voorbeeld van, maar ook Fortis. Want die 
zeggen of gewoon ‘nee’ of ze stellen extra eisen waardoor het niet aantrek-
kelijk wordt... Extra inkomen, extra aanbetaling, maar dat is er gewoon niet. 
Je moet het zo zien: als jij met je inkomen een woning van 120.000 euro kunt 
kopen, zul je er niet een voor 100.000 euro kopen, want dan heb je een stuk 
mindere woning. Je merkt vooral bij mensen met een laag inkomen dat als ze 
een woning willen kopen, ze tot het maximale gaan. En als een bank dan zegt, 
we gaan niet tot het maximum, dan moet je naar een andere bank. Maar wat je 
dan merkt is dat bijvoorbeeld ING ook steeds moeilijker gaat doen. Die keuren 
dingen af vanwege de postcode. Indirect doen SNS en Fortis dat natuurlijk ook, 
want in andere wijken heb je deze prijzen al jaren niet meer... Een aantal ban-
ken vallen dus af, en dan moet je als koper naar een bank die niet moeilijk doet. 
Maar dat wordt steeds moeilijker, want er is tegenwoordig geen enkele bank 
meer die blij is met een hypotheek in Transvaal of de Schilderswijk. Er zijn er 
nog wel die het doen, maar het gaat niet van harte. ABN-AMRO lukt dan nog 
wel, zo lang het maar met NHG is, maar als er ergens maar een klein beetje ruis 
zit, dan keuren ze het af. Dat is bij ING en Postbank niet echt anders. Maar 
ING is de enige die het heeft gezegd: ‘bij bepaalde postcodes letten we extra 
goed op want die hebben een hoger risico.’ Dat krijg je niet zwart-op-wit van 
ze, maar als je dan belt voor een koper, dan zeggen ze het wel gewoon. Maar 
als een koper dan een afwijzingsbrief krijgt, staat het er weer niet. Dan staat er 
iets over het inkomen of over het onderpand. Flauwekul natuurlijk. (Haagse 
hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)

Ik denk dat SNS de eerste was waarvan je merkte, moeilijk, moeilijk. Maar toen 
volgde ook ING. Die hadden beide gewoon een postcodebeleid. Na alle heisa 
in 2003, hebben ze dat wel bijgesteld. In het geval van SNS betekende dat je niet 
van ze op aan kwam als het om een hypotheekvolume van minder dan 100.000 
euro ging. Dat vinden ze peanuts en daar hebben ze blijkbaar geen zin in - klein 
grut; daar valt te weinig op te verdienen. Je kunt het wel proberen, maar de 
kans is te groot dat het mis gaat en dat wil je natuurlijk niet, dus dan laten we 
SNS links liggen. Wat je bij ING merkt, en ook wel bij andere banken, is dat 
ze een verkapt postcodebeleid hebben. Zo lang je maar met NHG aanvraagt en 
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zo lang alles spik en span in orde is, zullen ze een aanvraag honoreren, maar 
zonder NHG of als er ergens een minuscuul vuiltje aan de lucht is, wijzen ze 
af. Ze zijn echt op zoek naar een reden om een aanvraag af te keuren, maar zo 
lang je ze daar geen reden voor geeft, honoreren ze een aanvraag - want ze kun-
nen ’m niet afwijzen!... Niet alleen bij ING merk je dat, maar eigenlijk bij alle 
banken; Postbank natuurlijk, ABN et cetera. Rabobank weet ik niet, want die 
verkopen geen hypotheken via de adviseurs. (Haagse hypotheekbemiddelaar, 
interview november 2005)

De bovenstaande ervaringen uit Den Haag lijken erg op de onderstaande erva-
ringen in Rotterdam met Fortis ASR, SNS en andere banken.

Wat ik eigenlijk niet heb gemerkt, is dat leningen met NHG, waar verder alles 
van in orde is, uiteindelijk niet worden gefinancierd vanwege het postcodebe-
leid. Alleen bij Fortis heb ik soms gemerkt dat ze er eisen bovenop leggen. Wat 
je bij andere banken wel merkt, is dat ze er, zelfs met NHG, minder interesse 
in hebben. Dan wordt bijvoorbeeld alles zeer minutieus nagekeken, veel zorg-
vuldiger dan bij andere aanvragen. En als er dan ook maar ergens vraagtekens 
verschijnen, wordt zo’n aanvraag afgekeurd. Je ziet in het algemeen het laatste 
jaar dat de meeste verstrekkers het afgelopen jaar beter zijn gaan controleren, 
maar dat merk je nog veel meer voor aanvragen in achterstandswijken. (...) Er 
zijn ook verschillen tussen de verschillende verstrekkers en ik heb het idee dat 
de een de postcode zwaarder laat meewegen dan de ander of dat de een bij 
‘beoordeling’ sneller geneigd is om tot accepteren over te gaan als het alleen 
om de postcode gaat, terwijl de ander dan meer geneigd is tot afwijzen. (Rot-
terdamse hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)

Fortis ASR heeft dat nu aangegeven, dat is de meest duidelijke, dat ze zeggen 
‘we gaan op appartementen tot 75.000 executiewaarde, maar zo veel verstrek-
ken’, ondanks het feit dat het ook met NHG kan. Dat betekent feitelijk dat we 
met Fortis ASR hier geen zaken meer kunnen doen. En dat is misschien ook 
wel hun bedoeling. En bij ABN-AMRO zijn ze minder duidelijk, maar dan 
gaan we meestal gewoon naar Bouwfonds, dat is een dochteronderneming van 
ABN en dat lukt gewoon wel - punt.
Die man van Fortis ASR kwam laatst langs om de acceptatienorm neer te zet-
ten. Wat zij altijd aangeven is dat ze op die gebieden verlies draaien. Omdat ze 
aangeven, ‘heel vaak is het het geval dat we gedwongen verkopen hebben.’ En 
dan draait de NHG er wel voor op, maar dan nog dragen zij verlies. Omdat 
bepaalde kosten niet door NHG worden gedekt, bijvoorbeeld voor het rege-
len van de executieverkoop. Daar gaan toch zoveel manuren in zitten en die 
manuren kunnen wij niet declareren. Dat is voor hun de reden om het niet te 
doen... Ze willen natuurlijk de krenten uit de pap. En dat is logisch, maar als het 
steeds beperkter wordt, dan wordt het een groot probleem. Dus of de overheid 
dan moet ingrijpen...? Of als bijvoorbeeld de NHG wel die kosten kan dekken 
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waarmee Fortis blijft zitten... dan wordt het misschien toch weer makkelijk... 
Zij geven aan dat er meer kans is op gedwongen verkopen; daar loop je gewoon 
tegenaan. (Rotterdamse hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)

Ik weet van de ABN-AMRO dat ze zo’n beleid voeren en nu dus sinds kort 
ook van Fortis ASR. Ik heb het bij Fortis vorig jaar voor het eerst gemerkt 
omdat ze gewoon afwezen. Hier op de Dordtselaan en daar heb ik best wel 
beelden bij dat ze zeggen ‘nou bepaalde gebieden doen we liever niet.’ Er zit 
natuurlijk ook een bepaalde moraliteit in die panden. Maar nu spreken ze het 
ook gewoon uit - klaar. Ze hebben hun acceptatiecriteria gewoon aangepast... 
dat bepaalde zaken gewoon niet meer kunnen. (Rotterdamse hypotheekbemid-
delaar, interview november 2005)

Er zijn geldverstrekkers, bijvoorbeeld de ABN-AMRO, maar ook Fortis 
ASR, die restricties gaan aanbrengen op het NHG-beleid. Dus dat betekent 
dat ondanks het feit dat op basis van de normen van de NHG er verstrekt kan 
worden, dat ze toch gaan afwijken - dat ze niet gaan financieren. Fortis ASR wil 
dan appartementen tot 75.000 euro, ook als is het met NHG, dan gaan ze maar 
tot 90 of 100% executiewaarde financieren. Juist dat segment klanten heeft 
geen eigen middelen om dat verschil bij te leggen. En dat zie je dus met name 
de laatste paar maanden. Er zijn gelukkig nog andere hypotheekverstrekkers 
die op basis van de NHG nog wel willen financieren, maar dat ze meer en meer 
restricties gaan stellen... Ik heb ’t wel eens geprobeerd, maar geldverstrekkers 
zijn zeer summier met het aangeven. Ik heb diverse malen gevraagd, ‘geef dan 
maar die straten op waar we dan problemen kunnen verwachten.’ Ze zeggen 
dan ‘stuur maar gewoon in en dan krijgt u per straat te horen of het wel of niet 
lukt.’ Maar als ik heel ruwweg moet zeggen, dan zou heel Zuid probleemgebied 
gaan worden. Ze laten dus niet het achterste van hun tong zien... Dat ze dan 
aangeven, ondanks het feit dat bepaalde zaken op basis van Nationale Hypo-
theek Garantie kunnen, wil dat niet per definitie zeggen dat we dat gaan doen. 
En je merkt steeds vaker dat ze dat gaan roepen. Daarvoor hoorde je dat niet, 
dan was ’t van ‘kan het op basis van NHG, dan gaan we er gewoon voor.’ Dus 
dat wordt wel een probleem. (Rotterdamse hypotheekbemiddelaar, interview 
november 2005)

Waar je dan tegenaan loopt is, dat een bank als Fortis zegt, we financieren hier 
niet, of we financieren hier maar tot 90% en dan moet je de rest bijleggen. Of 
dat een ING of een Postbank ineens moeilijk doet over een onderpand terwijl 
er feitelijk niets met dat onderpand aan de hand is. (...) Zo’n Argenta proberen 
we niet eens. SNS trouwens ook zelden hoor; dat doen we niet meer voor zulke 
wijken want straks willen ze ’m niet financieren - en dat risico is gewoon te 
groot. Zoals ik al zei: die tijd heb je vaak niet. En die kant gaat het nu ook op 
met Fortis, want dat wordt steeds en steeds moeilijker. Je ziet gewoon duidelijk 
dat die zeggen: ‘die prijsklasse, die wijken, daar hebben we geen trek in.’ En dat 
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heb ik het dus over alles onder zo’n beetje een ton euro en grote delen van Rot-
terdam-West en Rotterdam-Zuid... Oude Westen, Spangen, Bospolder, een 
deel van Delfshaven, Oud Mathenesse in West en in Zuid het hele vooroor-
logse deel... Afrikaanderwijk, Oud-Feijenoord, Tarwewijk, Carnisse, Oud 
Charlois, Hillesluis... ehh... Bloemhof natuurlijk. Maar wat je in toenemende 
mate ook merkt, is dat ook de Strevelswijk, dat is tussen Tuindorp Vreewijk 
en Zuidplein steeds moeilijker wordt. En ook wijken als Pendrecht en Bever-
waard... En ik geloof dat hetzelfde het geval is in Rotterdam-Noord, maar die 
markt ken ik een stuk minder, dus dat durf ik niet zo te zeggen.
Maar waar het dus om gaat, dat is dat een bank zo kan zeggen, ‘doen we niet’, 
terwijl je een goede debiteur aanlevert die een woning wil kopen waar ook 
niets mis mee is en dan kunnen alle papieren dat zeggen - vast inkomen, geen 
schulden, alles netjes afgelost, goed taxatierapport - maar dan doen kan het zijn 
dat ze het toch niet doen. En als ze bij de bank dan zeggen ‘onderpand is te 
risicovol’ zeg ik, ‘onderpand is prima, dat blijkt toch uit het taxatierapport?’ En 
dan draaien ze er omheen, maar ze weten dat ik gelijk heb en dan is het uitein-
delijk de buurt waar het om gaat - dat ze daar geen vertrouwen in hebben. En 
dat is doodzonde, maar waar. (Rotterdamse hypotheekbemiddelaar, interview 
november 2005)

Uit de bovenstaande citaten komt naar voren dat de SNS bank een van de voor-
lopers is wat betreft het formuleren van een prijs- en/of postcodebeleid. Fortis 
is vooral in 2005 tot een verscherpt acceptatiebeleid gekomen waarbij zowel 
de prijsklasse als de wijk een rol kunnen spelen in de afwijzing. Er zijn meer 
respondenten die voorbeelden geven van het prijs- en postcodebeleid van For-
tis dan van de SNS bank, maar dat kan ook komen omdat er vanwege slechte 
ervaringen met de SNS bank in het verleden geen aanvragen meer naar de SNS 
bank worden gestuurd en ook omdat de wijzigingen in het beleid van Fortis 
recent zijn. Fortis blijkt zowel geen volledige hypotheek te willen verstrekken 
bij executiewaarden onder de 75.000 euro als bepaalde buurten uit te sluiten, 
ook als het om woningen boven dit bedrag gaat.
Dat SNS en Fortis echter niet de enige hypotheekverstrekkers zijn die ook 
bij NHG-leningen en mensen die aan alle voorwaarden voldoen, soms toch 
aanvragen afwijzen, bleek al uit enkele van de bovenstaande citaten; in het 
onderstaande citaat, zet een hypotheekbemiddelaar uit Den Haag het beleid 
van Fortis, ABN-AMRO en de Postbank op een rijtje:

Het is niet zo dat je voor bepaalde wijken helemaal geen hypotheek kunt krij-
gen. Er is altijd wel een verstrekker bij wie je terecht kunt, maar wat opvalt, is 
dat bijna alle banken bepaalde aanscherpingen hebben op de NHG-normen.
Fortis ASR verstrekt, zelfs op aanvragen met NHG geen volledige hypotheek 
onder de 75.000 executiewaarde. Dat betekent dat je voor woningen van pak 
’m beet 85.000 verkoopprijs, 95.000 inclusief kosten koper, maar een hypotheek 
kan krijgen van 90% van de executiewaarde. Voor een appartement van 95.000 
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kosten koper, kun je dan maar 67.500 financieren en dan blijf je met een gat zit-
ten van 27.500 euro. In die prijsklasse is er niemand met zo veel eigen vermogen 
en dan moet je dus naar een andere bank...
ABN-AMRO bijvoorbeeld, maar ABN-AMRO heeft een postcodebeleid, 
maar ze willen niet vertellen wat dat postcodebeleid is. Dus je moet eerst een 
aanvraag doen en dan kijken zij of het met een bepaalde postcode wel of niet 
kan. Maar bij risicogevallen kost dat te veel tijd. Want dan ben je een paar 
weken kwijt en die paar weken heb je niet voor de ontbindende voorwaarden. 
Dus als je niet zeker bent of ABN-AMRO wel wil financieren, ga je dan dus 
niet naar ABN-AMRO... Dat is bijvoorbeeld het geval in de Schilderswijk, 
Transvaal, Laak-Spoor. Maar het gekke is, ze zeggen dus niet ‘in die en die 
wijk financieren we niet.’ Soms krijg je in de Schilderswijk wel iets rond, maar 
de volgende keer weer niet en dan vraag je waarom en dan zeggen ze ‘postco-
debeleid’... maar dat krijg je natuurlijk nooit zwart-op-wit...
Dan kun je soms dus niet bij Fortis ASR en ABN-AMRO terecht, en dan moet 
je naar Postbank. Postbank geeft minder problemen, maar de Postbank wil in 
bepaalde buurten alleen zaken doen met Nationale Hypotheek Garantie. Is 
normaal geen probleem, want de NHG-normen zijn prima, maar wat er dan 
wel eens gebeurt, is dat je een woning hebt boven de NHG-normen, bijvoor-
beeld eentje van 250, 260.000 en dat kan niet met de NHG want die stoppen 
bij 240 [MA: per 01/01/2006 kan de NHG garanties afgeven op hypotheken tot 
250.000 euro] en dan houdt dat op, en dan moet je dus weer naar Bank A want 
die geven bij hogere bedragen weer zelden problemen - als het maar met NHG 
is hè, want zonder NHG is het heel moeilijk in deze wijken... Weer diezelfde 
wijken dus, Schilderswijk, Transvaal, Laak-Spoor - inclusief Molenwijk - en 
wat we in toenemende mate merken is dat ook de omgeving Zuiderpark, Rus-
tenburg-Oostbroek problemen geeft. Maar zoals ik al zei: er is altijd wel een 
bank waarmee je tot zaken kunt komen. Of je gaat naar andere financiers, de 
niet-banken. (Haagse hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)

Het bovenstaande citaat over Den Haag en ook de onderstaande citaten over 
Rotterdam wijzen erop dat niet alleen Fortis en SNS een prijs- en/of postcode-
beleid hebben, maar ook ING en ABN-AMRO:

Het is tegenwoordig niet meer zo dat ze een aanvraag gewoon afwijzen omdat 
het bijvoorbeeld postcode 3081 [Tarwewijk] is - dat was vroeger en toen wist je 
dat ook gewoon. Toen wist je, bij die en die postcodes kan ik het bij die en die 
bank wel vergeten. Nu is het zo dat een bank zegt ‘we wijzen geen postcodes 
af’, maar dan kan het uiteindelijk toch zo zijn dat ze een aanvraag vanwege de 
wijk afwijzen en dan is het niet zo dat je geen enkele hypotheek kan krijgen 
in een bepaalde postcode, maar dat er daarbinnen stukjes van de wijk zijn die 
ze dan afkeuren. ABN-AMRO doet dat en ING ook, maar ze vertellen dus 
niet om welke stukjes het dan gaat. Dus dat is trial and error. Maar het is heel 
vervelend als iemand alles goed voor elkaar heeft en dan een huis wil kopen en 
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dat ie aan de NHG-normen voldoet - wat overigens prima normen zijn - en 
dat een bank dan zegt, doen we toch niet, want in die wijk vertrouwen het 
onderpand niet. En dan vraag ik me af wat ze dan echt bedoelen? Bedoelen ze 
het onderpand? Dat is de woning en die is goedkoper omdat het Tarwewijk 
is of Carnisse, maar als de taxatiewaarde in een goede verhouding staat tot de 
verkoopprijs, is er met het onderpand dus niets verkeerds aan de hand. Dus 
dan ligt het ergens anders aan en dat kan zijn dat die banken dan denken dat de 
prijzen hier zullen zakken, maar ja de prijzen kunnen net zo goed in Kralingen 
zakken en dan ben je pas echt de pineut, want dan gaat het om veel grotere 
bedragen. En wat ook kan, is dat het om de klanten gaat; dat ze hebben gemerkt 
dat er in die wijken meer mensen zijn die met hun hypotheek in de problemen 
komen, dat ze de maandlasten niet meer aankunnen. Maar dan zeg ik, dan moet 
je een betere screening doen op de mensen die een hypotheek aanvragen en niet 
selecteren op de wijk, want dan lijden de goede onder de slechte. (Rotterdamse 
makelaar, interview november 2005)

ING doet dat ook: verscherpte acceptatiecriteria boven op de NHG. Dus het 
zijn niet alleen Fortis en de ABN, de ING doet het ook en dan denk ik dat de 
Postbank het ook doet, want dat is ook ING, maar dat weet ik niet, want dan 
ga ik daarna de Postbank niet meer proberen. Maar de Direktbank, en dat is 
ook Fortis, die doet het ook... Dat ze zelfs bij hypotheken die aan de NHG 
voldoen en waarbij een goed taxatierapport is en ook voldoende inkomen, geen 
hypotheek willen verstrekken en dan schrijven ze in de afwijzingsbrief dat het 
om de klant of om het onderpand gaat, maar aan de telefoon vertellen ze soms 
gewoon dat het eigenlijk om de wijk gaat. Ik heb wel eens gezegd, ‘welke wijk 
dan, want vorige maand deden jullie ’t wel?’ Maar dat willen ze uit concur-
rentieoogpunt dan niet zeggen. (Rotterdamse makelaar, interview november 
2005)

De Postbank wordt geregeld genoemd als een bank die een ‘NHG-gebied 
beleid’ voert en één respondent gaf aan dat de Postbank dit beleid ook toepast 
op woningen die boven het NHG-plafond liggen, waardoor de Postbank fei-
telijk geen hypotheken wil verstrekken op woningen boven de 250.000 euro in 
wijken waar de bank alleen hypotheken met NHG verstrekt, maar duidelijke 
voorbeelden waarbij de Postbank zelfs met NHG geen hypotheek wil verstrek-
ken, zijn er niet. Een enkele keer wordt de bank wel genoemd, maar zelden als 
belangrijkste voorbeeld van een bank die zelfs met NHG geen hypotheek wil 
verstrekken.
Behalve de SNS bank en Fortis, blijken ook ABN-AMRO, ING, Fortis-
dochter Direktbank en SNS-dochter BLG Hypotheken soms zelfs bij aanvra-
gen met NHG niet tot financiering over te gaan. Direktbank schrijft in een 
afwijzingsbrief “Het onderpand is gelegen in een niet courante wijk”; BLG 
Hypotheken schrijft in een afwijzingsbrief “a.. De jaarcijfers zijn door BLG 
Hypotheken niet akkoord bevonden; a.. Het onderpand is gelegen in een niet 
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courante wijk.”14 In beide gevallen gaat het om de Haagse Schilderswijk. In de 
meeste afwijzingsbrieven wordt de wijk echter niet als reden genoemd, maar 
wel de aanvrager van de lening of het onderpand. Als de aanvrager echter aan 
de normen voldoet en het onderpand volgens het taxatierapport in orde is, zijn 
dit niet de werkelijke redenen om een aanvraag af te keuren. Verschillende res-
pondenten geven ook aan dat hypotheekverstrekkers telefonisch wél aangeven 
dat het om de wijk gaat, maar dat ze dat zelden in de afwijzingsbrief zetten. De 
onderstaande case onderstreept nog eens het beleid van Fortis en ING:

Een Turks echtpaar wil een woning kopen. De vraagprijs was 189.000, de 
verkoopprijs is 177.500 en ze willen een financiering voor ongeveer 190.000 
(inclusief kosten koper). De man heeft een vast contract en verdient op jaarba-
sis 48.500 euro. De vrouw heeft geen vast contract en haar inkomen wordt in de 
aanvraag dan ook niet meegenomen. Op basis van vier maal jaarsalaris betekent 
dat 194.000; op basis van vijf maal jaarsalaris zelfs 242.500. De kopers staan 
niet geregistreerd bij BKR. In het taxatierapport staat een executiewaarde van 
160.000, ruim 90% van de verkoopprijs (dat is bovengemiddeld hoog). Met een 
standaard financiering van 125% executiewaarde zou de maximale hypotheek-
som 200.000 euro kunnen bedragen.
Kort samengevat: onderpand is in orde, inkomen is in orde, vast contract is in 
orde, BKR is in orde en NHG-normen zijn in orde.
Aangezien het Schilderswijk betreft, is er voor gezorgd dat er 6 weken zijn om 
de financiering rond te krijgen voordat de ontbindende voorwaarden aflopen 
(4 weken is standaard). Dit geeft mij net iets meer lucht als de financiering niet 
in een keer rond komt.
Ik heb eerst een aanvraag gestuurd naar Fortis ASR, maar die blijkt op dit 
onderpand maar 90% te willen financieren. Dat doen ze wel vaker voor goed-
kopere woningen, maar boven de 100.000 à 125.000 euro, heb ik dat nog nooit 
meegemaakt. Bij een risicovol onderpand financieren ze maar tot 90% exe-
cutiewaarde. En blijkbaar is niet alleen het goedkope segment risicovol, maar 
ook de Schilderswijk. Ik heb gevraagd of er nog rek in zat en aangegeven dat 
het om een goede woning gaat (zoals het taxatierapport ook aangeeft) en een 
goede debiteur. Tot 100% executiewaarde konden ze eventueel nog wel gaan, 
maar niet verder.
Toen heb ik geprobeerd de financiering onder te brengen bij ING. Zo lang het 
maar met NHG is, doet ING vaak niet moeilijk. Maar die wijzen ’m af omdat 
het onderpand niet courant is. Ik heb ze gebeld en gevraagd wat ze daar mee 
bedoelen. Blijkbaar is het onderpand wel courant want de woning is verkocht 
voor een normale prijs en het taxatierapport geeft dat ook aan. Aan de telefoon 
legden ze uit dat het gaat om de wijk en dat ze dat te risicovol vinden. Ik heb 

14 Met dank aan Merdan Yagmur.
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natuurlijk ook gevraagd waarom. Dan antwoorden ze Schilderswijk, geen 
goede buurt, veel problemen, onzeker onderpand. Nu heb ik na een hoop gebel 
en geregel de ontbindende voorwaarden met 2 weken kunnen laten verlengen.
Er loopt nu een aanvraag bij Bouwfonds en die geeft bij een standaard aanvraag 
(en dit zou eigenlijk een standaard aanvraag moeten zijn) eigenlijk nooit pro-
blemen. Dus ik heb er vol vertrouwen in dat de financiering nu rond komt.
Ik had ook een aanvraag kunnen indienen bij ABN AMRO of Postbank en dan 
was het waarschijnlijk ook wel goed gekomen, maar bij Bouwfonds is er een 
lager risico dat het mis gaat en in dit geval moet ik op safe spelen. SNS probeer 
ik al niet eens meer als het om Schilderswijk of Transvaal gaat. (e-mail van 
Haagse hypotheekbemiddelaar, januari 2006)

Bouwfonds wordt vaak als positieve uitzondering genoemd, als een bank 
waarmee ook in de eerder genoemde wijken ‘nog goed zaken is te doen.’ Sinds 
4 januari 2006 is het hypotheekbedrijf van Bouwfonds samen met MNF bank 
echter ondergebracht bij het ABN-AMRO hypotheekbedrijf. ABN-AMRO 
heeft de projectontwikkelingpoot van Bouwfonds in de verkoopetalage gezet. 
Doordat Bouwfonds Hypotheken nu is getransformeerd van een ‘zelfstandige 
dochter’ in, wat in de hypotheekwereld een ‘label’ heet, is het de vraag of 
Bouwfonds haar eigen beleid kan blijven bepalen of dat hypotheekaanvragen 
bij Bouwfonds nu op dezelfde wijze als bij ABN-AMRO zullen worden beoor-
deeld. Een label is te vergelijken met een (eigen) merk zoals dat bijvoorbeeld in 
de kledingbranche en levensmiddelenbranche gebruikelijk is; een bedrijf heeft 
dan soms verschillende merken of eigen merken die anders worden behandeld 
als marketingproducten.
De respondenten geven aan dat er bij de hypotheekverstrekkers verschillend 
wordt gedacht over de onderhandelingsruimte. Bij sommige banken is er aan 
een afwijzing niets te veranderen, terwijl andere hypotheekverstrekkers open 
staan voor de argumenten van hypotheekbemiddelaars of makelaars. De meeste 
respondenten gaven aan dat het tegenwoordig echter veel moeilijker is om “een 
afwijzing om te zetten in een acceptatie” (Haagse makelaar). Volgens sommige 
respondenten is het ‘grijze gebied’ tussen ‘afwijzing’ en ‘acceptatie’ ook kleiner 
geworden waardoor de vrijheid voor de medewerkers op de hypotheekafdeling 
die over aanvragen die in dit ‘grijze gebied’ vallen een beslissing moeten nemen 
(het ‘acceptatieclubje’), ook kleiner is geworden.
Met de relatief nieuwe hypotheekverstrekker GMAC hebben de meeste res-
pondenten nog weinig of geen ervaring, maar een makelaar gaf aan dat GMAC 
eerder openstaat voor zijn argumenten:

Bij GMAC zijn ze iets flexibeler. Van ‘kijk nou een daar en daar naar... dat is 
toch ook een stukje zekerheid.’ Bij Postbank valt niet te onderhandelen; dat 
is ’t en dat is klaar. Dat geldt eigenlijk ook voor ABN-AMRO. Zodra je bij 
GMAC zegt ‘joh, kijk er eens extra naar’, dan merk je ook dat er goed naar 
gekeken wordt. (Haagse makelaar, interview december 2005)
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GMAC probeert door middel van risk-based pricing - door Immergluck (2004: 
85) gedefinieerd als “weaker credit scores are given loans at higher interest 
rates” - het risico sterker te koppelen aan de prijs (rentepercentage) van een 
hypotheek. Daarmee kunnen aanvragers met een zeer laag risicoprofiel bij 
GMAC iets goedkoper uit zijn, terwijl mensen met een iets hoger risicopro-
fiel, die elders worden afgewezen, tegen een hogere prijs soms wel bij GMAC 
terecht kunnen. Hierbij wordt gekeken naar de LTV-ratio, de LTI-ratio, BKR-
noteringen of een gebrek aan vast inkomen (mensen zonder ‘vast contract’). 
Ook andere nieuwe marktspelers als Sparck en ELQ Hypotheken mikken 
op deze groepen (zie bijlage 3). De geïnterviewden hebben geen ervaring met 
verstrekkers die op basis van de postcode een hogere prijs berekenen voor aan-
vragen in bepaalde wijken.
Een andere recente toetreder tot de Nederlandse hypotheekmarkt is het Belgi-
sche Argenta, een hypotheekverstrekker die bekend staat als prijsvechter. Som-
mige respondenten hebben geen ervaringen met Argenta, anderen geven aan dat 
Argenta eerst in de grote steden helemaal geen hypotheken wilde verstrekken 
en vervolgens alleen in bepaalde wijken hypotheken wilde verstrekken:

Die verhalen van Argenta heb ik ook gehoord en daarom probeer ik ’t niet... 
Want ze zitten qua rente zitten ze altijd ’t laagst, op welke manier je ’t ook 
pakt. We zitten op ’t punt om te kijken, nu ga ik er een doen, want je zit hier 
in een markt waar het net aan kan. Afgelopen zaterdag weer een hypotheekbe-
rekening gedaan. Die mensen zouden het kunnen redden, maar dan moeten ze 
2.000 euro meenemen dan kunnen ze ’t huis kopen, maar dan kunnen ze niet 
verbouwen. Gaan ze bij Argenta dan kunnen ze precies de hypotheek krijgen. 
Dus dan kunnen ze die 2.000 euro die ze hebben aan het huis besteden... Ik heb 
gehoord dat in het begin van het jaar, de grote steden eruit werden gegooid - 
nou ja grote steden, waarschijnlijk ook bepaalde postcodegebieden. En dat dat 
na enige druk van grotere partijen dat er werd gezegd van jongens dat eh... een 
Hypotheker, een Hypotheekshop, Sorgeloos, waar we dan zaken mee doen. De 
grote, dat de bulk zei ‘ja, maar dit kun je niet doen’ en dat er daarna is gezegd, 
de grote steden kunnen gewoon wel... Maar omdat er dus uit de markt wordt 
gezegd ‘Argenta is lastig’, probeer ik ’t normaal al niet, maar ik moet nu... ’t zit 
op een, twee-tiende. (Haagse makelaar, interview december 2005)

Argenta heeft een beleid geformuleerd waarbij alle groten steden niet voor 
financiering in aanmerking kwamen. Sowieso heeft Argenta hele strikte eisen, 
maar die zijn wel helder. En als je een cliënt hebt waarbij alles klopt en al lang 
dezelfde baan heeft en die persoon wil een lange rentevaste periode, dan is 
Argenta bijna altijd de goedkoopste. Maar ze verklaarden gewoon dat ze in de 
grote steden geen zaken doen. Punt. Maar omdat ze zo goedkoop zijn, wil je als 
adviseur graag zaken met ze doen. Dus er is vanuit de koepel van Hypothekers 
- De Hypothekers Associatie - een signaal gegaan naar Argenta van ‘dit kan echt 
niet en als jullie dit volhouden dan gaan we helemaal geen zaken met jullie doen, 
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want jullie gooien zomaar een groot stuk van de markt eruit.’ Argenta heeft toen 
aangegeven dat ze slechte ervaringen heeft met grote steden - dat is dan blijkbaar 
in België, want in Nederland waren ze nog maar net begonnen met actief markt-
beleid. Maar daarop heeft De Hypothekers Associatie weer gezegd ‘dat zal best, 
maar wij hebben die problemen niet en dit is zo’n groot deel van de markt, dat 
kunnen jullie niet laten liggen.’ Dus toen heeft Argenta ingebonden en hebben ze 
hun beleid aangepast, maar wat gewoon duidelijk is, is dat ze in bepaalde buurten 
alsnog geen hypotheken willen verstrekken. Kijk Vogelwijk of Belgisch Park 
dat is nu geen probleem meer, maar Schilderswijk of Laakkwartier doen ze nog 
steeds niet. (Haagse hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)

Argenta is een moeilijk verhaal. Ze zijn vaak de goedkoopste, maar hanteren 
wel strakkere normen dan andere verstrekkers. Alleen met NHG gaan ze tot 
125 procent. (Haagse hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)

Een andere hypotheekverstrekker (uit Rotterdam) las de, inmiddels achter-
haalde, postcodelijst van Argenta voor. Hierop stonden alle postcodegebieden 
van de gemeente Rotterdam. Hoewel Argenta deze lijst heeft ingetrokken en 
heeft toegezegd ook in de grote steden hypotheken te verstrekken, verstrekt 
ze volgens verschillende van de geïnterviewden nog steeds geen hypotheken in 
grote delen van Den Haag en Rotterdam.
Een andere buitenlandse aanbieder is de Bank of Scotland. De bank verstrekt 
hypotheken onder hogere LTI-ratio’s dan andere banken, maar hanteert een 
prijsbeleid waarbij geen financieringen worden afgegeven op woningen met een 
lage executiewaarde; hierbij wordt een opvallend verschil gemaakt tussen ener-
zijds de provincies Noord- en Zuid-Holland en anderzijds de rest van het land:

Bank of Scotland: ‘minimale executiewaarde 60.000; voor Noord-Holland en 
Zuid-Holland en Utrecht bedraagt de minimale executiewaarde 100.000.’ Dus 
dat betekent dat ze hier in Den Haag niet onder de ton verstrekken; dus dat zijn 
woningen die tot 110, 120 lopen qua prijzen. (...) Ze proberen in feite, maar dat 
doen al die banken, uit België ook, proberen een beetje de krenten uit de pap te 
halen. Dat is een beetje frustrerend ook voor de Nederlandse banken. (Haagse 
hypotheekbemiddelaar, interview november 2005)

Turkse banken, die de laatste jaren in Nederland steeds actiever zijn geworden, 
springen niet in het gat dat andere hypotheekverstrekkers hebben gecreëerd:

Turkse banken hebben geen bankfunctie in de zin dat ze geld verkopen - dat 
hebben ze niet. Zij focussen meer op zaken, op ondernemers. Het zijn geen 
banken waar je hypotheken kan afsluiten, of ze doen het wel, maar dan als tus-
senpersonen. (Rotterdamse makelaar, interview november 2005)
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5 Conclusies en wenken voor verder onderzoek
Dit hoofdstuk bevat allereerst een samenvatting van de onderzoeksresultaten 
en de conclusies op basis van het onderzoek. Daarna volgen de wenken voor 
vervolgonderzoek. In de conclusies wordt bekeken of de twee doelen van het 
onderzoek zijn bereikt, te weten:

Eerste doel van het onderzoek.
Achterhalen of onderscheid wordt gemaakt op grond van persoonsken-
merken (ras of nationaliteit) van de (potentiële) hypotheekgever.

Tweede doel van het onderzoek.
Achterhalen of onderscheid wordt gemaakt naar de buurt waar de te ver-
kopen woning staat en of dat allochtonen onevenredig treft.

5.1 Samenvatting en conclusies

Credit scoring en acceptatie van hypotheekaanvragen
Credit scoring is een gebruikelijke methode om op de hypotheekmarkt de risi-
co’s in te schatten die gepaard gaan met het verlenen van een hypotheeklening. 
De meeste van de voor dit onderzoek geïnterviewde personen, geven aan wei-
nig inzicht te hebben in credit-scoringssystemen. Zij die dit wel hebben geven 
aan dat de postcode deel uit maakt van de credit scoring en dat de uiteindelijke 
score in drie categorieën kan vallen: (1) accepteren/financieren (hypotheek 
verstrekken), (2) niet accepteren/niet financieren en (3) beoordeling door een 
medewerker van het hypotheekbedrijf. Bij optie 3, vaak het ‘grijze gebied’ 
genoemd, wordt de uiteindelijke beoordeling niet alleen op basis van de for-
mele acceptatienormen genomen, maar ook op basis van de inzichten van de 
medewerkers van het hypotheekbedrijf die met de beoordeling zijn belast. Zij 
kunnen met aanvullende criteria werken (die niet in het credit-scoringssysteem 
zitten) en de uiteindelijke beoordeling hangt af van hun risico-inschatting. 
Deze medewerkers, ook wel ‘acceptatieclubje’ genoemd, vervullen daarmee 
een poortwachtersfunctie (gatekeeper function). Om deze functie uit te oefenen 
wordt gebruik gemaakt van vuistregels (rules of thumb), routines (gewoonten) 
en contacten. Verschillende hypotheekbemiddelaars en makelaars geven aan 
dat contacten en overtuigingskracht binnen het ‘grijze gebied’ een rol spelen 
bij het beïnvloeden van de keuze die de poortwachter moet maken. Doordat 
met aanvullende voorwaarden wordt gewerkt die niet altijd bekend zijn, is de 
beoordeling op dit punt niet helder, transparant en inzichtelijk.
Hypotheekverstrekkers kiezen verschillende organisatorische oplossingen om 
het ‘acceptatieclubje’ in te passen: bij sommige verstrekkers vindt de beoorde-
ling van aanvragen op een centraal kantoor plaats (bijvoorbeeld bij verzeke-
ringsmaatschappijen en bij Bouwfonds), bij anderen op een interlokaal kantoor 
(bijvoorbeeld Rabobank) en bij de meeste verstrekkers op een regionaal kan-
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toor (bijvoorbeeld Fortis ASR, ING en ABN-AMRO). Dit kan van invloed 
zijn op de beoordeling van hypotheekaanvragen, bijvoorbeeld als gevolg van 
lokale kennis van de woningmarkt of door de verzamelde gegevens over de per-
formance van hypotheekleningen. Een lokaal of regionaal ingebedde verstrek-
ker of een relatief grote verstrekker kan door de lokale kennis van de woning-
markt c.q. het volume bijvoorbeeld makkelijker de risico’s in kaart brengen van 
bepaalde marktsegmenten (zoals wijken/postcodegebieden), terwijl dit voor 
een niet-lokaal/regionaal ingebedde c.q. kleinere verstrekker niet alleen moei-
lijker danwel minder aantrekkelijk kan zijn omdat de meeropbrengsten van een 
betere risico-inschatting voor hen niet opwegen tegen de meerkosten van het in 
kaart brengen van risico’s. (Simpel gezegd: het in kaart brengen van de risico’s 
is te veel werk.) Een bijkomend verschil tussen de banken is dat de omvang 
van het ‘grijze gebied’ niet bij elke verstrekker even groot is. Volgens de res-
pondenten is er bij de ene verstrekker meer mogelijk dan bij de andere als een 
hypotheekaanvraag niet direct wordt geaccepteerd. Daardoor heeft het bij de 
ene verstrekker wel zin om ‘aanvullende informatie’ op tafel te leggen, terwijl 
dit bij de andere verstrekker vrijwel nutteloos is. De omgang met en beoorde-
ling van aanvragen in het ‘grijze gebied’ is een van de grootste verschillen tussen 
de verschillende hypotheekverstrekkers. Het is in Nederland, in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten, nog nauwelijks het geval dat een lagere 
credit score gepaard gaat met een hogere prijs in plaats van met afwijzing. Risk-
based pricing heeft in de Verenigde Staten een ware vlucht genomen, maar staat 
in Nederland nog in de kinderschoenen (zie bijlage 3).

Onderscheid op grond van ras of nationaliteit
Op basis van het onderzoek waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan, 
blijkt dat er volgens makelaars en hypotheekbemiddelaars in Arnhem, Den 
Haag en Rotterdam geen sprake is van direct onderscheid op basis van ras of 
nationaliteit van hypotheekaanvragers die aan de acceptatiecriteria van een 
bank voldoen. Verschillende van deze respondenten merken echter wel dat het 
moeilijk of zelfs onmogelijk is om een hypotheekaanvraag gehonoreerd te krij-
gen als deze deels rust op het inkomen van iemand met een ‘verblijfsvergunning 
voor bepaalde tijd’; hiermee handelen de verstrekkers conform de Normen & 
Voorwaarden van de NHG. Ook merken deze respondenten dat er bij men-
sen die in het ‘grijze gebied’ vallen tussen accepteren en niet-accepteren soms 
anders wordt gehandeld bij mensen ‘met een buitenlandse achternaam’ of een 
buitenlandse geboorteplaats, met andere woorden, indirect onderscheid wordt 
gemaakt op basis van ras en/of nationaliteit.15 Dit blijkt zowel uit de ervaringen 
van Nederlandse als van Turkse respondenten.

Conclusies en wenken voor verder onderzoek

15 “Other concerns about credit scoring are based on the issues of inconsistent overrides or 
second reviews (...) In the case of overrides, if lenders override credits cores more easily for some 
groups than others, they are guilty of disparate impact discrimination” (Immergluck, 2004: 107; 
zie ook p. 195 voor een voorbeeld).
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Onderscheid naar de wijk waar de te verkopen woning staat
Veel hypotheekverstrekkers willen in bepaalde wijken van Den Haag en Rot-
terdam alleen een hypotheek verstrekken als deze met Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG) kan worden gefinancierd. Dit betekent dat aanvragen van 
mensen die niet in aanmerking komen voor de NHG, maar die wel voldoen aan 
de acceptatiecriteria van de verstrekker, worden afgekeurd en hen geen hypo-
theeklening wordt verstrekt. In Arnhem geven de verstrekkers ook de voorkeur 
aan een financiering met NHG in bepaalde wijken, maar is het ook mogelijk 
om zonder NHG een hypotheek te krijgen, zij het niet bij alle verstrekkers. In 
Den Haag en Rotterdam is de situatie moeilijker en geven de respondenten aan 
dat het zonder NHG niet of bijna niet lukt. In elk van de drie steden geldt dat 
aanvragen die in het ‘grijze gebied’ van de credit score vallen, in de als ‘minder’ 
bekend staande wijken een aanmerkelijk kleinere kans hebben om gehonoreerd 
te worden dan aanvragen uit de als ‘beter’ bekend staande wijken. Volgens de 
normen van de bank en van de NHG mogen deze klanten afgewezen worden, 
maar het is opvallend dat de mate van flexibiliteit in het ‘grijze gebied’ sterk 
verschilt tussen de ‘goede’ en de ‘mindere’ wijken.
Doordat bepaalde verstrekkers in bepaalde wijken van Den Haag en Rotterdam 
alleen met NHG een lening willen verstrekken, betekent dit dat woningen die 
qua prijs niet aan de NHG-normen voldoen, niet gefinancierd kunnen wor-
den.16 Omdat de meeste woningen in deze wijken een relatief lage transactie-
prijs kennen, zijn er maar weinig woningen die niet met een NHG-hypotheek 
zijn te financieren, maar in de Haagse Schilderswijk komt het zo af en toe 
voor.
In zowel Den Haag als Rotterdam zijn er hypotheekverstrekkers die zelfs op 
aanvragen met NHG geen hypotheek willen verstrekken. De meeste respon-
denten noemen Fortis ASR en de SNS bank. Het is moeilijk om te zeggen of 
het bij deze banken om een prijsbeleid gaat of om een postcodebeleid (red-
lining); doordat bepaalde prijsklassen sterk zijn geconcentreerd in bepaalde 
wijken, is er empirisch een sterke overlap. Het lijkt erop dat SNS een prijs-
beleid en Fortis zowel een prijsbeleid als een postcodebeleid hanteert. SNS 
verstrekt geen hypotheken voor woningen onder een bepaalde executiewaarde. 
Fortis wil onder een bepaalde executiewaarde slechts 90, of bij uitzondering 
100, procent van de executiewaarde financieren. Dit betekent dat kopers een 
flinke aanbetaling moeten doen omdat de verkoopprijs inclusief kosten koper 
gemiddeld rond de 125 procent van de executiewaarde ligt. Het probleem is 
echter dat mensen die in de lagere prijsklasse een woning kopen zelden veel 
eigen vermogen hebben. De respondenten in Arnhem zijn niet bekend met de 
minimale executiewaarde die Fortis hanteert; dit wijst erop dat Fortis dit beleid 
lokaal of regionaal toepast en niet landelijk. Ook de Bank of Scotland hanteert 

16 De NHG kon in 2005 worden afgesloten tot 240.000 euro en in 2006 tot 250.000 euro.
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een minimale executiewaarde waaronder zij geen hypotheekleningen verstrekt; 
opvallend is dat de minimale executiewaarde in de provincies Noord-Holland 
en Zuid-Holland hoger ligt dan elders in het land.
Het hanteren van een drempelwaarde waaronder een hypotheekverstrek-
ker geen hypotheken wil verstrekken kan niet alleen als proxy dienen voor 
wijken waar een verstrekker liever geen hypotheken verstrekt als gevolg van 
het (vermeend) hoge risico in de wijk, maar kan ook een direct gevolg zijn 
van het (vermeend) hoge risico dat gepaard gaat met de lagere prijsklassen, 
bijvoorbeeld als meer hypotheekleningen onder de drempelwaarde dan boven 
de drempelwaarde niet op tijd worden afbetaald. Een andere optie is dat de 
goedkopere segmenten door sommige hypotheekverstrekkers als niet interes-
sant worden gezien omdat de overhead op ‘kleine hypotheken’ relatief hoog 
is. Een verstrekker heeft voor een deel vaste kosten die gepaard gaan met het 
verstrekken en volgen (servicing) van een hypotheeklening terwijl de opbrengs-
ten die daar tegenover staan voornamelijk variabel zijn. In de Verenigde Staten 
wordt het hanteren van een drempelwaarde gezien als een vorm van disparate 
impact (indirect onderscheid) omdat het bepaalde rassen zwaarder treft, terwijl 
eventuele hogere kosten of lagere opbrengsten kunnen worden gecompenseerd 
door het berekenen van een marginaal hoger rentepercentage voor leningen 
onder een bepaalde waarde. Indien hypotheekverstrekkers in bepaalde prijs-
segmenten of bepaalde wijken wel leningen verstrekken, maar alleen tegen een 
significant hogere rente of onder ongebruikelijke, ‘misbruikende’ (abusive) 
voorwaarden, is er sprake van predatory lending. Het gaat bij deze vorm van 
prijsdiscriminatie vaak om lagere inkomensgroepen en in het bijzonder niet-
blanken en wijken met veel niet-blanken; daarom wordt het ook wel reverse 
redlining of the new redlining genoemd (Squires, 2004; zie ook Ross & Yinger, 
2002; Immergluck, 2004).
Fortis, maar ook de ABN-AMRO, ING, Fortis-dochter Direktbank, SNS-
dochter BLG Hypotheken en wellicht ook andere verstrekkers zoals de Post-
bank, Rabobank en SNS verstrekken soms geen hypotheken op aanvragen die 
aan de eigen formele acceptatiecriteria en aan de NHG-normen voldoen. Dit 
betekent dat de feitelijke procedure van de beoordeling van hypotheekaanvra-
gen niet helder, transparant en inzichtelijk is. Slechts een enkele keer vermeldt 
de verstrekker op papier dat het gaat om de wijk of de postcode; als dit het geval 
is, staat er vaak dat de aanvraag niet gehonoreerd kan worden omdat de woning 
in een ‘niet-courante wijk’ staat. Courantheid betekent verkoopbaarheid. De 
verkoopbaarheid van een woning wordt bepaald door het taxatierapport en in 
het bijzonder de in dit rapport vermelde executiewaarde. De executiewaarde 
ligt in ‘mindere’ wijken net als de verkoopprijs per vierkante meter gemid-
deld lager dan in ‘betere’ wijken; met andere woorden, de courantheid van de 
wijk is al verdisconteerd in de executiewaarde van een woning. Het is dan dus 
opmerkelijk dat wordt gesteld dat een woning in een ‘niet-courante wijk’ ligt 
als het taxatierapport, en de executiewaarde die daarin staat, in orde zijn. Er 
lijkt in die gevallen sprake te zijn van indirect onderscheid door redlining van 
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bepaalde buurten. Het betreft buurten waar veel etnische minderheden wonen. 
In de meeste gevallen geven de verstrekkers echter niet zwart-op-wit aan dat 
het om een ‘niet-courante wijk’ gaat, maar zetten ze in de brief iets over het 
onderpand of de aanvrager (terwijl deze aan de normen voldoen) en wordt er 
desgevraagd telefonisch verklaard dat het om de wijk gaat. Het probleem wordt 
aanmerkelijk groter als het gedrag van de ene bank wordt gekopieerd door de 
andere. Uit zowel de Verenigde Staten als Nederland is bekend dat redlining 
van buurten waar verhoudingsgewijs veel etnische minderheden wonen (indi-
rect onderscheid) door de ene bank vaak leidt tot redlining door andere banken, 
waardoor redlining wordt geïnstitutionaliseerd en een zichzelf versterkend 
karakter krijgt die aan een self-fulfilling prophecy doet denken (Aalbers, 2003; 
Immergluck, 2004).
Het is opvallend dat zelfs hypotheken die met NHG kunnen worden gefinan-
cierd soms niet worden afgesloten. De NHG is in het leven geroepen om het 
risico dat hypotheekverstrekkers lopen bij relatief ‘kleine hypotheeksommen’ 
weg te nemen. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie 
achter de NHG, neemt immers het afbetalingsrisico over van de verstrekkers 
doordat het WEW eventueel niet-afbetaalde hypotheekleningen die met NHG 
zijn verstrekt aan de verstrekkers vergoed. Formeel zijn er dan bij gedwongen 
verkoop van een woning (nadat een debiteur haar of zijn hypotheekverplich-
tingen niet meer nakomt) geen financiële risico’s voor de verstrekkers. En de 
verstrekkers geven als additioneel voorbeeld dat hypotheken-in-portefeuille 
een lagere solvabiliteitswaardering krijgen, wat betekent dat de verstrekker 
minder eigen vermogen hoeft te hebben. Door de lagere rentepercentages die 
voor NHG-leningen gelden zijn de winstmarges wellicht kleiner, maar hier 
staan het wegnemen van het afbetalingsrisico en het niet meetellen in de solva-
biliteitsweging tegenover.
Er zijn tenminste twee redenen te bedenken waarom hypotheekverstrekkers 
bepaalde hypotheekaanvragen met NHG toch afwijzen (terwijl ze ook aan 
hun eigen formele acceptatienormen voldoen). Ten eerste kan er, net als bij 
drempelwaarden, sprake zijn van variabele opbrengsten die niet tegen de vaste 
kosten opwegen, waardoor zelfs hypotheken met NHG als onaantrekkelijk 
worden beschouwd, danwel niet aan de winsteisen voldoen. Ten tweede kan 
er, zowel met behulp van drempelwaarden als met behulp van postcode-uit-
sluiting, getracht worden hypotheekaanvragen met een (vermeend) potentieel 
hoog afbetalingsrisico uit te sluiten, om eventuele kosten die met niet-afbeta-
ling en gedwongen verkoop gepaard gaan, te voorkomen. Er is dan sprake 
van een transactiekostenprobleem. Het WEW staat weliswaar garant voor de 
afbetaling van de lening, maar niet voor de personele kosten die gepaard gaan 
met de extra tijdsinvestering die een niet-afbetaalde lening en het regelen van 
een gedwongen verkoop met zich meebrengen.
Belangrijk is dat de verstrekkers volgens de respondenten in Den Haag en 
Rotterdam geen aanvragen ‘standaard’ afwijzen in bepaalde wijken: als een 
aanvraag voldoet aan zowel de NHG-normen als aan de acceptatiecriteria van 
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de verstrekker, kan het zijn dat de ene aanvraag in wijk A wel wordt gehono-
reerd, maar de andere aanvraag in dezelfde wijk niet. De verstrekkers willen 
volgens de respondenten echter niet aangeven op welke aanvragen ze een afwij-
zing kunnen verwachten en op welke aanvragen een acceptatie. Dit kan zeer 
frustrerend werken voor hypotheekbemiddelaars, makelaars en ook voor par-
ticulieren die zelf hun hypotheek willen regelen, omdat er in de ontbindende 
voorwaarden van een voorlopig koopcontract vaak staat dat de financiering 
in een aantal weken geregeld moet zijn. Doordat mensen met afwijzingen te 
maken krijgen, kan het zijn dat ze door de tijdsdruk de financiering niet meer 
rond krijgen. Hypotheekbemiddelaars geven aan dat ze een aanvraag die aan de 
NHG-normen voldoet uiteindelijk altijd wel bij een andere verstrekker kunnen 
onderbrengen mits daar tijd voor is of als het tijdelijke koopcontract verlengd 
kan worden. Dit is voor particulieren minder eenvoudig omdat zij geen ruime 
ervaring hebben met de verschillen in de acceptatiepraktijken van de verstrek-
kers en ontmoedigd kunnen worden een aanvraag in te dienen bij een andere 
hypotheekverstrekker omdat ze denken toch niet aan de acceptatiecriteria te 
voldoen. Bovendien constateren veel respondenten dat het bij hypotheek-
aanvragen uit bepaalde wijken langer duurt voordat de hypotheekverstrekker 
laat weten wel of niet tot financiering te willen overgaan. Sommige respon-
denten spreken van het ‘onder op de stapel leggen’ van hypotheekaanvragen 
uit bepaalde buurten. Volgens enkele respondenten geldt dit niet alleen voor 
bepaalde wijken, maar ook voor etnische minderheden.
De meeste grote aanbieders van hypotheekleningen zijn de hierboven genoem-
de Nederlandse grote banken. Daarnaast is er nog een aantal andere aanbieders 
actief op de Nederlandse hypotheekmarkt. Niet over alle van deze aanbieders 
kunnen conclusies worden getrokken met betrekking tot hun acceptatiebeleid, 
maar over een enkele wel. De Bank of Scotland, Fortis-dochter Direktbank en 
SNS-dochter BLG Hypotheken zijn reeds genoemd. ABN-AMRO-dochter 
Bouwfonds werd ook geregeld genoemd, maar dan in positieve zin als een 
verstrekker waarmee goed zaken valt te doen, ook in ‘mindere wijken’ en ook 
voor aanvragen die door andere verstrekkers waren afgekeurd. De vraag is ech-
ter of het ‘eigen beleid’ van Bouwfonds zal worden gecontinueerd, aangezien 
Bouwfonds Projectontwikkeling door ABN-AMRO in de verkoopetalage is 
gezet en Bouwfonds Hypotheken sinds 4 januari 2006 is ondergebracht bij 
ABN-AMRO Hypotheken.
Tot slot kan er iets worden gezegd over de Belgische hypotheekverstrekker 
Argenta. Deze bank verklaarde eerder geen hypotheken te zullen verstrekken 
in de grote Nederlandse steden, maar heeft dit beleid bijgesteld nadat zij door 
enkele grote spelers uit de hypotheekbemiddelingswereld op de vingers werd 
getikt omdat zij vinden dat Argenta de krenten uit de pap vist. Volgens de 
respondenten verstrekt Argenta sindsdien wel hypotheken in de ‘betere’, maar 
niet in de ‘mindere’ grote-stadswijken.
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Figuur 2 Etnische minderheden in Arnhem   

Bron: bewerking op basis van Gemeente Arnhem, 2004

Figuur 7 Wijken in Arnhem waar het moeilijker is om een hypotheek te krijgen

Bron: eigen onderzoek
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Figuur 4 Etnische minderheden in Den Haag

Bron: bewerking op basis van Gemeente Den Haag, 2005
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Figuur 8 Wijken in Den Haag waar het moeilijker is om een hypotheek te krijgen

Bron: eigen onderzoek
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Figuur 6 Etnische minderheden in Rotterdam

Bron: bewerking op basis van Gemeente Rotterdam, 2005

Figuur 9 Wijken in Rotterdam waar het moeilijker is om een hypotheek te krijgen

Bron: eigen onderzoek
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In welke wijken is het moeilijker om een hypotheeklening te krijgen?
Welke wijken zien de hypotheekverstrekkers nu eigenlijk als de ‘mindere’ wij-
ken? 
In Arnhem worden de wijken Presikhaaf, Malburgen en Klarendal veel genoemd 
en in mindere mate ook Arnhemse Broek en in nog mindere mate ook het Spijker-
kwartier. Daarbij moet worden aangetekend dat het in Presikhaaf in het bijzonder 
gaat om Presikhaaf-West en nauwelijks om Presikhaaf-Oost (ook wel ‘Over Het 
Lange Water’ genoemd). De wijk Sint Marten wordt niet genoemd als een wijk 
waar het moeilijker is om een hypotheekaanvraag gehonoreerd te krijgen.
In Den Haag worden de wijken Schilderswijk, Transvaal en Laakkwartier het 
meeste genoemd. Binnen het Laakkwartier staat de Molenwijk bekend als ‘min-
der’ en de Spoorwijk, of Nieuw Spoorwijk als ‘beter’. Verder wordt soms ook 
het deel van de Stationsbuurt nabij de Schilderswijk en station Hollands Spoor 
genoemd. Ten opzichte van eerdere berichten over redlining in Den Haag 
(Mulder & Yagmur, 2003) valt op dat tegenwoordig ook de wijken Rusten-
burg-Oostbroek en Zuiderpark geregeld worden genoemd. Eenmaal werden 
ook Bouwlust en Bohemen aangegeven als wijken waar hypotheekverstrekkers 
aanvragen afkeuren terwijl de aanvraag wel aan de formele normen van de ver-
strekker voldoet.
In Rotterdam gaat het om grote delen van Rotterdam-West en Rotterdam-
Zuid en in mindere mate Rotterdam-Noord. De wijken die vaak worden 
genoemd zijn grotendeels dezelfde als enkele jaren geleden (Aalbers, 2003): 
Spangen, Tussendijken, Bospolder, Delfshaven, Nieuwe Westen en Middelland 
in West; en Feijenoord, Afrikaanderwijk, Bloemhof, Hillesluis en Tarwewijk 
in Zuid. De wijken Strevelswijk, OuConclusies en wenken voor verder onderzoekd 
Charlois, Carnisse, Pendrecht en Beverwaard in Rotterdam-Zuid; Schiemond, 
Oude Westen en Oud Mathenesse in Rotterdam-West; en (Oud) Crooswijk, 
Oude Noorden, Liskwartier en Agniesebuurt in Rotterdam-Noord worden 
ook geregeld genoemd. De naoorlogse wijken Pendrecht en Beverwaard zijn 
nieuwkomers in deze lijst.
In elk van de drie steden gaat het om de wijken met de hoogste percentages etni-
sche minderheden. In Arnhem kennen de wijken Presikhaaf-West, Malburgen, 
Arnhemse Broek en Klarendal de hoogste percentages etnische minderheden. In 
Den Haag zijn dit de Schilderswijk en Transvaal; het aandeel ligt een stuk lager 
in Spoorwijk/Laakkwartier, maar het is wel de nummer drie wat betreft het per-
centage etnische minderheden per wijk. Binnen het Laakkwartier is de ‘moeilijk 
te financieren wijk’ Molenwijk de wijk met het hoogste percentage etnische min-
derheden. De Stationsbuurt, Bouwlust, Moerwijk en Rustenburg-Oostbroek 
zijn de andere Haagse subtoppers. In Rotterdam liggen de percentages etnische 
minderheden het hoogste in de wijken Spangen, Feijenoord, Afrikaanderwijk, 
Bospolder, Schiemond, Tussendijken, Hillesluis, Nieuwe Westen, Oude Westen, 
Bloemhof, Oude Noorden, Agniesebuurt, Tarwewijk en Crooswijk.
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De impact van indirect onderscheid
In zowel Arnhem als Den Haag en Rotterdam is er een grote overlap tussen het 
aandeel etnische minderheden in een wijk en het bestaan van problemen met 
de acceptatie van hypotheekaanvragen. Daarmee is niet gezegd dat het aandeel 
etnische minderheden causaal verband heeft met deze problemen, maar wel 
dat het om dezelfde wijken gaat en dat dientengevolge etnische minderheden 
zwaarder worden getroffen door het verscherpte acceptatiebeleid omdat zij 
verhoudingsgewijs vaker in deze wijken wonen. Samen met de bevindingen 
over de relatief frequente uitsluiting van deze groepen indien zij in het ‘grijze 
gebied’ tussen ‘accepteren/financieren’ en ‘niet accepteren/niet financieren’ val-
len, leiden de bevindingen over ‘wijkuitsluiting’ tot de conclusie dat bepaalde 
groepen op basis van hun ras of nationaliteit zowel direct als indirect minder 
kans hebben om een hypotheekaanvraag gehonoreerd te krijgen. Indirect 
omdat hypotheekaanvragen voor wijken waar relatief veel etnische minderhe-
den wonen, kunnen worden afgewezen door hypotheekverstrekkers, terwijl de 
aanvragen wel aan de formele normen wat betreft debiteur en onderpand vol-
doen. Direct omdat aanvragen die net niet aan de normen voldoen en daarom 
door een medewerker van het hypotheekbedrijf worden beoordeeld, vaker 
worden afgekeurd als het om etnische minderheden gaat.
Het uiteindelijke effect van indirect onderscheid op grond van ras of nationali-
teit -via achternaam of geboorteplaats of verblijfsstatus c.q. via de wijk of post-
code - is weliswaar belangrijk, maar moet ook niet worden overschat. Slechts in 
een aantal uitzonderingsgevallen is er sprake van afwijzing van hypotheekaan-
vragen met NHG. Zoals de meeste respondenten aangeven, kan een aanvraag 
die aan de NHG-normen voldoet altijd wel ergens worden ondergebracht. Ook 
het onderscheid dat wordt gemaakt in het ‘grijze gebied’ tussen zowel wijken 
als verschillende nationaliteiten en rassen is opvallend, maar het gaat slechts om 
een kleine groep. Het is anno 2005, 2006 niet meer zo dat hele wijken worden 
uitgesloten van hypotheken. De impact blijft beperkt, maar is wel voelbaar voor 
hen die er het slachtoffer van zijn. Het frustreert de verkoop van woningen, 
waarmee zowel de verkoper als de koper wordt getroffen. Bovendien is indi-
rect onderscheid niet alleen de neerslag van stereotypen en vooroordelen over 
bepaalde wijken en bepaalde groepen in de samenleving; maar heeft het ook een 
weerslag doordat zowel de emancipatie van minderheidsgroeperingen wordt 
gefrustreerd, als het stedelijke vernieuwings- en ‘mengingsbeleid’ dat in veel van 
deze wijken wordt gevoerd. Tot slot belemmert onderscheid op de hypotheek-
markt het overheidsbeleid dat eigenwoningbezit - en eigenwoningbezit onder 
lage inkomensgroepen in het bijzonder - wil bevorderen. Met de verdere priva-
tisering van de woningmarkt, die hoog op de politieke agenda staat en die leidt 
tot de verzelfstandiging van woningcorporaties en de toename van het aantal 
koopwoningen ten opzichte van het aantal huurwoningen, neemt het belang van 
direct en indirect onderscheid op de hypotheekmarkt toe omdat meer mensen 
afhankelijk worden van het acceptatiebeleid van hypotheekverstrekkers.
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5.2 Wenken voor verder onderzoek
Met het onderliggende onderzoek zijn de vragen van de CGB beantwoord. Het 
onderzoek heeft een aantal interessante bevindingen opgeleverd, maar roept 
zoals het meeste onderzoek nieuwe vragen op. Meer kennis over uitsluiting 
op de hypotheekmarkt kan de conclusies van dit onderzoek verdiepen en ver-
breden. Bovendien zou het interessant zijn om te onderzoeken in hoeverre er 
sprake is van cumulatie van discriminatoire effecten; als bepaalde groepen van 
de samenleving of inwoners van bepaalde wijken op zowel de arbeidsmarkt als 
de hypotheekmarkt en wellicht ook op andere markten worden uitgesloten, 
kan dit leiden tot onderklassenvorming.
Allereerst valt daarbij te denken aan onderzoek dat meer inzicht levert in de 
werking van credit-scoringssystemen. Fair Isaac heeft geen kantoor in Neder-
land, maar het bedrijf Experian dat credit-scoringssystemen ontwikkelt wel. 
Verder zouden ook de ontwikkelaars van credit-scoringssystemen bij de grote 
banken een interessante bron kunnen zijn. Nadelen zijn echter dat het niet 
gemakkelijk zal zijn om te achterhalen wie binnen de bank verantwoordelijk 
zijn voor de ontwikkeling van deze systemen en dat deze personen zeer waar-
schijnlijk weinig zullen loslaten over de ontwikkeling en toepassing ervan.
Een tweede vorm van onderzoek zou zich kunnen richten op de hypotheekver-
strekkers, maar dan niet op de ontwikkelaars van credit-scoringssystemen, maar 
op het hypotheekbedrijf. De vraag is dan of de landelijke afdeling hypotheken 
van de grote banken moet worden benaderd, of de afdeling hypotheken van 
bijvoorbeeld een regiokantoor. In dat laatste geval kan het ‘acceptatieclubje’ 
worden benaderd. De vraag is wederom wie de juiste persoon is die gevraagd 
moet worden en of deze persoon de praktijken van haar/zijn werkgever zou 
willen en mogen prijsgeven.
Een derde vorm van onderzoek betreft uitbreiding van het onderhavige onder-
zoek. Het aantal interviews in Den Haag en Rotterdam kan worden uitgebreid 
zodat bepaalde zaken helderder worden en het bewijs sterker. Ook is een uit-
breiding van het aantal steden een optie. In het bijzonder andere steden met 
hoge percentages etnische minderheden (zie bijlage 1) zouden interessant voor 
onderzoek kunnen zijn; bijvoorbeeld Amsterdam, Schiedam en Lelystad in de 
Randstad en Eindhoven en Enschede daarbuiten. Dergelijk onderzoek kan een 
beter inzicht geven in de vraag of de uitsluitingsproblemen beperkt zijn tot Den 
Haag en Rotterdam of de grote steden of de Randstad; of dat deze problemen 
ook in kleinere steden of buiten de Randstad bestaan.
Een vierde vorm van onderzoek richt zich op de analyse van hypotheekdata. 
Aangezien de banken hun hypotheekverstrekkingdata niet zullen willen prijsge-
ven, kan onderzoek worden gedaan met behulp van data van het Kadaster. Door 
een analyse op 4-positie of 6-positie postcodeniveau kan wel worden vastgesteld 
of er sprake is van redlining door alle banken of dat er slechts hypotheken wor-
den verstrekt over een laag maximum percentage van de koopsom. Ook als niet 
tot deze vorm van onderzoek wordt besloten, wordt aangeraden bij het Kadas-
ter de Concurrentiescan particuliere markt aan te vragen zodat een beter inzicht 
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ontstaat in de marktaandelen van de verschillende hypotheekverstrekkers. Deze 
gegevens kunnen per gebied worden geleverd, maar het gaat dan waarschijnlijk 
niet om 4-positie of 6-positie postcodeniveau, maar om regio’s.
Gerelateerd aan de vierde vorm van onderzoek is het in kaart brengen van 
kredietverstrekking en coderingen die bij BKR staan geregistreerd. Zijn de 
kredieten en de coderingen geconcentreerd in bepaalde delen van het land of in 
bepaalde wijken/postcodegebieden?
Een vijfde vorm van onderzoek is de praktijktest waarbij onder dezelfde 
gegevens een hypotheek wordt aangevraagd voor vergelijkbare woningen in 
verschillende wijken of voor mensen met een verschillende nationaliteit c.q. ras 
voor vergelijke woningen in dezelfde wijk. In de praktijktest kan dus zowel 
direct als indirect onderscheid worden onderzocht. Om indirect onderscheid 
aan te tonen moet (liefst bij herhaling) worden vastgesteld dat met gelijke 
kenmerken (executiewaarde van de woning, inkomen, nationaliteit etc.) in de 
ene wijk wel een hypotheek te krijgen is, maar in de andere niet. Om direct 
onderscheid aan te tonen moet (liefst bij herhaling) worden vastgesteld dat twee 
personen van verschillende nationaliteit, maar verder met gelijke kenmerken 
(executiewaarde van de woning, inkomen, woning etc.) niet onder dezelfde 
voorwaarden een hypotheek krijgen. In beide gevallen zijn dus data nodig 
m.b.t. een getaxeerde woning en persoonlijke data. De praktijktest moet met 
andere woorden worden gedaan met ‘echte’ mensen en met ‘echte’ woningen. 
Aangezien slechts conclusies kunnen worden getrokken als onderscheid bij 
herhaling is vastgesteld (zodat het gevonden onderscheid niet kan worden 
‘afgedaan’ als een toevalstreffer), zal de test verschillende keren gedaan moeten 
worden: voor andere woningen (andere prijsklasse), andere postcodes, andere 
nationaliteiten, andere banken etc. Binnen de praktijktest kan ook worden 
gekeken naar prijsdiscriminatie, bijvoorbeeld dat twee aanvragers met dezelfde 
kenmerken met uitzondering van de nationaliteit eenzelfde hypotheek krijgen, 
maar tegen verschillende voorwaarden (rentepercentage). De praktijktest kan 
interessante resultaten opleveren, maar is erg bewerkelijk en tijdsintensief.
De uitkomsten van dit onderzoek vragen niet alleen om aanvullend onderzoek, 
maar ook om een permanente monitoring van de markt. Een goed werkende 
markt vraagt om een institutionele omgeving - een omgeving van regels en 
afspraken die aangeven wat wel en niet is geoorloofd, maar ook een flexibele 
omgeving omdat markten zelden stabiel en statisch zijn. Om direct en indirect 
onderscheid te voorkomen, dient de vinger aan de pols te worden gehouden.
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Bijlage 1

Tabel Percentage niet-westerse allochtonen (etnische minderheden) in de GSB-steden 
 en overige 100.000+ gemeenten (2004)

Stad Percentage niet-
 westerse allochtonen

Rotterdam 34,6
Amsterdam 33,9
Den Haag 31,2
Almere 23,1
Schiedam 22,6
Utrecht 20,4
Lelystad 17,1
Arnhem 16,7
Dordrecht 16,3
Zaanstad 14,8
Eindhoven 14,4
Zoetermeer 14,4
Enschede 13,9
Leiden 13,8
Tilburg 13,3
Amersfoort 13,1
Almelo 13,0
Deventer 12,7
Haarlem 12,3
Nijmegen 12,0
Alkmaar 11,8
Helmond 11,0
Hengelo 10,4
Venlo 10,4
Breda 9,9
Haarlemmermeer 9,8
Den Bosch 9,8
Leeuwarden 9,0
Groningen 8,9
Zwolle 8,2
Maastricht 7,1
Heerlen 7,0
Apeldoorn 6,8
Ede 6,7
Emmen 3,5

Bron: CBS, 2004
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Bijlage 2

Tabel  Overzicht interviews

Stad Functie Type kantoor Etniciteit

1 Rotterdam Makelaar, directeur Middelgroot, m.n. Zuid Nederlands
2 Rotterdam Makelaar, directeur Klein, m.n. Zuid Nederlands
3 Rotterdam Makelaar Middelgroot, m.n. West en 
   Noord Nederlands
4 Rotterdam Makelaar, adjunct- Groot, hele stad Turks (kan- 
  directeur  toor is
     dominant 
     Nederland)
5 Rotterdam Hypotheekbemiddelaar Klein, m.n. Zuid Nederlands
6 Rotterdam Hypotheekbemiddelaar Klein, m.n. Zuid Turks
7 Rotterdam Hypotheekbemiddelaar Franchise, m.n. centrum en west Nederlands
8 Rotterdam Makelaar, directeur Klein, hele stad Nederlands
9 Rotterdam Hypotheekbemiddelaar Franchise, m.n. Zuid Nederlands

1 Den Haag Makelaar, directeur Klein, m.n. ‘oude wijken’ Surinaams
2 Den Haag Makelaar Franchisenemer, m.n.  Turks
   Schilderswijk, Transvaal 
3 Den Haag Makelaar Franchisenemer, o.a. Laak Nederlands
4 Den Haag Makelaar Groot, hele stad Nederlands
5 Den Haag Hypotheekbemiddelaar Franchise, m.n. Zuidwest, Laak 
   en Transvaal Nederlands
6 Den Haag Hypotheekbemiddelaar Klein, m.n. ‘oude wijken’ Nederlands
7 Den Haag Makelaar, directeur Klein/middel, m.n. Laak en  Nederlands
   Voorburg  
8 Den Haag Makelaar, directeur Klein, m.n. Schilderswijk en  Turks
   Transvaal 
9 Den Haag Makelaar, directeur Klein, m.n. Schilderswijk en  Turks
   Transvaal 
10 Den Haag Hypotheekbemiddelaar Franchise, m.n. ‘oude wijken’ Nederlands

1 Arnhem Hypotheekbemiddelaar Franchise, hele stad Nederlands
2 Arnhem Hypotheekbemiddelaar Franchise, o.a. Malburgen Nederlands
3 Arnhem Makelaar Middelgroot, hele stad Nederlands
4 Arnhem Makelaar Franchisenemer, hele stad Nederlands
5 Arnhem Makelaar, directeur Klein, m.n. Presikhaaf Nederlands
6 Arnhem Makelaar Middelgroot, o.a. Klarendal en Nederlands
   Malburgen 
7 Arnhem Makelaar Groot, hele stad Nederlands
8 Arnhem Hypotheekbemiddelaar Franchise, hele stad Nederlands

*1 Gesprek met Merdan Yagmur, Gemeenteraadslid in Den Haag (Yagmur heeft onder 
 andere de namen en contactgegevens van twee Turkse makelaars en twee afwijzings-
 brieven doorgegeven).
*2 Interview met een financieel adviseur bij een groot, landelijk opererend kantoor.
*3 Korte telefonische gesprekken met medewerkers van de Rotterdamse Bestuursdienst 
 en Rotterdamse Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting
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Bijlage 3

Risk-based pricing in de hypotheekmarkt

In de Verenigde Staten worden hypotheken verstrekt op basis van risk-based 
pricing; in Nederland staat risk-based pricing nog in de kinderschoenen. Maar 
wat is risk-based pricing eigenlijk?
Risk-based pricing in de hypotheekmarkt uit zich in een risicoafhankelijke 
hypotheekrente: hogere risico’s gaan gepaard met hogere prijzen en lagere 
risico’s met lagere prijzen. Een ‘lichte vorm’ van risk-based pricing kennen we 
in Nederland al jaren als de renteopslag voor hypothecaire leningen met een 
hoger risico. Ook de rentekorting op de standaardhypotheekrente wordt in 
Nederland al jaren toegepast, maar de opmars van een compleet doorgevoerd 
systeem van risk-based pricing, waarbij renteopslagen en -kortingen niet de 
uitzondering maar de regel zijn, is in de Nederlandse hypotheekmarkt van 
recente datum.
Banken hebben geprobeerd om het risico dat zij lopen op de verstrekking van 
een lening in kaart te (laten) brengen en daarmee te voorspellen. Het belangrijk-
ste risico daarbij is het kredietrisico: de kosten als gevolg van het niet correct 
terugbetalen van de lening die ontstaan door verliezen bij gedwongen verkoop 
of door achterstallige betalingen. Een hypotheekverstrekker onderscheidt 
leningaanvragers aan de hand van risicofactoren in min of meer homogene 
groepen. Met behulp van deze factoren wordt iemands persoonlijk risicoprofiel 
bepaald en zo kan een aanvrager met een hoog risicoprofiel een lening worden 
geweigerd waardoor de leningenportefeuille minder risico’s kent. Dit wordt 
credit scoring of kredietrisicomanagement genoemd. Risk-based pricing heeft 
zijn oorsprong in credit-scoringssystemen. De achterliggende gedachte is dat 
free rider problemen kunnen worden tegengegaan door mensen met een hoger 
risicoprofiel een hogere prijs te berekenen dan mensen met een laag risicopro-
fiel. Bij een standaardprijs betalen mensen met een laag risicoprofiel eigenlijk 
te veel omdat een verstrekker het kredietrisico van de mensen met een hoog 
risicoprofiel moet afdekken.
In de Verenigde Staten voorziet risk-based pricing, gekoppeld aan steeds ver-
fijndere credit-scoringssystemen, in toenemende mate in het gat in de markt 
voor kredietverlening. In Nederland worden hypotheekaanvragen geregeld 
afgewezen omdat de aanvrager een relatief hoog risicoprofiel heeft. De methode 
van risk-based pricing biedt voor deze groep aanvragers een uitkomst, namelijk 
een hypothecaire lening tegen een hogere prijs, dat wil zeggen een hoger rente-
tarief. Ook kan er op basis van risk-based pricing een goedkopere lening wor-
den aangeboden aan aanvragers met een relatief laag risicoprofiel. Risk-based 
pricing kan deuren openen voor mensen die eerder standaard een afwijsbrief 
kregen, zoals mensen met een codering bij Bureau Krediet Registratie (BKR) 
in Tiel, mensen zonder vaste inkomsten uit loon en mensen die, in verhouding 
tot hun inkomen, een grote lening willen. In Nederland hebben naar schat-
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ting een miljoen huishoudens een variabel inkomen. Het gaat hierbij vooral 
om zelfstandigen, startende ondernemers, mensen met een tijdelijk contract, 
uitzendkrachten, freelancers, mensen met extra inkomen door commissies, 
bonus of huurinkomsten. Ook kunnen mensen op basis van risk-based pricing 
een hypotheek krijgen met een LTV-ratio (loan to value) of LTI-ratio (loan to 
income) die hoger ligt dan die in de gestandaardiseerde markt. In Nederland is 
risk-based pricing vooralsnog een nichemarkt waarop buitenlandse hypotheek-
verstrekkers belangrijke spelers zijn.

Hoe werkt het?
Volgens het overheersende acceptatiebeleid van hypotheekverstrekkers leidt een 
aanvraag die niet aan de normen voldoet tot afwijzing (figuur 10a). Ook is er vaak 
een grensgebied voor aanvragen die net niet aan de normen voldoen maar waarvoor 
acceptatie toch mogelijk is; soms gaat acceptatie dan gepaard met een renteopslag 
(figuur 10b). In bepaalde gevallen wordt ook een rentekorting gegeven aan klant 
met een laag risicoprofiel (figuur 10b). Er zijn echter ook veel aanvragen die wor-
den afgewezen omdat de aanvrager een relatief hoog risicoprofiel heeft. De metho-
de van risk-based pricing biedt voor deze groep aanvragers een uitkomst, namelijk 
een hypothecaire lening tegen een hogere prijs, dat wil zeggen een hoger rentetarief 
(figuur 1c). Ook kan er op basis van risk-based pricing een goedkopere lening wor-
den aangeboden aan aanvragers met een relatief laag risicoprofiel (figuur 10c).

Figuur 10 Verhouding risicoprofiel en rentetarief
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Hoewel risk-based pricing voordelen oplevert voor zowel mensen met een 
laag als een hoog risicoprofiel, zijn er ook een aantal gevaren bij de toepassing 
van risk-based pricing. In de Verenigde Staten is het duidelijk dat risk-based 
pricing niet alleen de hypotheekmarkt heeft geopend voor velen voor wie de 
markt van oudsher gesloten bleef, maar dat het ook tot misstanden heeft geleid. 
Geregeld wordt hypotheekaanvragers een hogere rente berekend dan het risico 
legitimeert. Ook zijn er vele hypotheekverstrekkers die met wurgcontracten, 
woekerrente en kleine lettertjes werken. Het zijn niet alleen gespecialiseerde 
bedrijven die zich aan predatory lending (roofzuchtige leningen) schuldig 
maken, maar ook de grote banken en andere hypotheekverstrekkers. Een 
van die bedrijven is Ameriquest van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in 
Nederland, Roland Arnall. Ameriquest werd er in dertig staten van beschul-
digd dat het klanten misleidende informatie gaf over de hypotheekvoorwaar-
den. In januari kwam het bedrijf een schikking overeen waarbij het 325 miljoen 
dollar betaalt aan gedupeerden.
Credit scoring en risk-based pricing zijn Amerikaanse uitvindingen die zich 
langzaamaan verspreiden over de wereld. Binnenkort zal het systeem interna-
tionaal geïnstitutionaliseerd worden in het zogenaamde Bazel 2-akkoord: ver-
strekkers die kredietrisicomanagement toepassen krijgen een hogere solvabili-
teitsscore en hoeven daardoor minder eigen vermogen aan te houden. Mede om 
die reden tonen de grote hypotheekverstrekkers inmiddels ook interesse voor 
de toepassing van risk-based pricing. De Nationale Hypotheek Garantie heeft 
reeds een plan gelanceerd om NHG-leningen ook mogelijk te maken voor aan-
vragers met een BKR-codering. De plannen van minster Zalm van Financiën 
om het verstrekken van tophypotheken moeilijker te maken, zal een deel van 
de markt voor risk-based pricing kunnen wegnemen, maar er blijven genoeg 
marktsegmenten, zoals hypotheekaanvragers met een variabel inkomen of met 
een BKR-notering, over waar risk-based producten iets kunnen toevoegen aan 
gestandaardiseerde hypotheekproducten.
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