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'Gebruik pensioenpremie om hypotheek af te lossen' 
Van onze verslaggever - Gijs Herderscheé- Volkskrant, DEN HAAG 18 juni 2012-06-18 

 
Werknemers moeten hun pensioenpremie kunnen gebruiken voor de aflossing van hun hypotheek. 
Wie bij verkoop van zijn huis met een restschuld blijft zitten, moet die schuld kunnen financieren met 
de hypotheek voor een nieuw huis. 
Dit stelt de ChristenUnie (CU) voor in het verkiezingsprogramma dat vandaag wordt gepresenteerd.  
 
De CU doet een reeks voorstellen om de 
woningmarkt te hervormen.  
Zo moeten hypotheken voortaan tijdens de 
looptijd, dertig jaar, worden afgelost, vindt de 
CU. 
 

Als een werknemer zijn pensioenpremie voor de 
aflossing van zijn hypotheek gebruikt, bouwt hij 
minder pensioen op. 'Maar een eigen huis is een 
vermogen dat later als alternatief voor een 
pensioen kan worden gebruikt', aldus financieel 
expert Carola Schouten van de CU-fractie in de 
Tweede Kamer. 

 
Kiezen 

Werknemers in loondienst sparen nu verplicht 
voor hun oude dag bij een pensioenfonds.  
Als vuistregel geldt dat de werkgever tweederde 
van de premie betaalt en de werknemer 
eenderde.  
De werknemer moet volgens de CU kunnen 
kiezen wat hij met zijn pensioenpremie doet, de 

hypotheek aflossen of sparen bij het 
pensioenfonds. 
Daarnaast wil de CU dat de hypotheek maximaal 
de aankoopwaarde van het huis mag zijn.  
 
Een uitzondering wil de partij maken voor 
degenen die bij de verkoop van hun oude huis 
met een restschuld zitten.  
Die restschuld moet ook met de hypotheek van 
het nieuwe huis gedekt kunnen worden.  
 

'Door het aanvankelijk meefinancieren van de 
restschuld wordt voorkomen dat deze eigenaren 
gedwongen blijven wonen waar ze nu wonen, 
terwijl geleidelijk toch een gezonde financiële 
situatie wordt gecreëerd', schrijft de CU 

. 
Alleen hypotheken van maximaal € 750.000,-- 
mogen van de ChristenUnie nog in aanmerking 
komen voor belastingvoordeel.  
Dat maximum moet later dalen naar een € 
500.000,--. 
 

 


