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Schriftelijke vragen hypotheekrente in het aardbevingsgebied 

Geachte heer Scheffers, 

U heeft ons schriftelijke vragen gesteld over een hogere hypotheekrente voor inwoners in het 
aardbevingsgebied. Onderstaand beantwoorden wij u vragen. 

1) Kent u de signalen dat inwoners van Groningen door banken (in voorbeelden wordt de SNS 
genoemd) een hogere hypotheekrente betalen vanwege het wonen in aardbevingsgebied, of dat op 
enigerlei wijze een extra toeslag wordt berekend als gevolg hiervan? 

Deze signalen zijn bij ons niet bekend. Wij hebben dit geverifieerd bij makelaars uit het gebied, landelijke 
banken die eveneens in het aardbevingsgebied actief zijn en professor dr. ir. De Kam van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Laatstgenoemde heeft een groot onderzoek geleid naar hypotheekproblemen ten gevolge van 
aardbevingen. Van het betreffende onderzoek zijn de uitkomsten op 16 februari j.l. gepresenteerd. Hieruit blijkt 
dat een groot deel van de deelnemende respondenten wel problemen ervaart met hypotheken in het algemeen. 
Deze problemen zijn vooral verbonden aan de mogelijke waardedaling van woningen (en de restschuld die 
hierbij zou kunnen ontstaan.) 

Een aanbeveling uit het onderzoeksrapport is de mogelijkheid tot het bieden van een loket aan de mensen in 
Groningen met aardbevingsgerelateerde hypotheekproblemen. Die loketfunctie zal waarschijnlijk bij Stut en 
Steun in Appingedam worden gesitueerd. Mensen die denken een extra opslag op de hypotheekrente te 
betalen kunnen zich hiermee melden bij Stut en Steun, waarna wordt uitgezocht of er inderdaad sprake is van 
een mogelijke risico-opslag en of hiervoor een oplossing kan worden gevonden. 

2) Kunt u (laten) uitsluiten dat deze situatie zich voordoet, bijvoorbeeld door navraag te doen bij enkele 
grote hypotheekverstrekkers? 

Wij hebben navraag gedaan bij de directie van Rabobank Noord-Groningen, één van de grootste 
hypotheekverstrekkers in het aardbevingsgebied. Zij sluiten uit dat deze situatie zich voordoet: 
"Ik kan bevestigen dat wij als Rabobank geen hogere rente vragen in het aardbevingsgebied dan in andere 
delen van Nederland. Dus een klant betaalt in heel Nederland exact de zelfde rente als in (Noord)Groningen. 
Ook zijn er geen andere verstrekkingsvoorwaarden, dus ook op dit punt is het beleid in heel het land gelijk." 
De betreffende vraag heeft Rabobank eveneens voorgelegd aan de Nederlandse Vereniging van Banken 
(NVB). In dit kader geeft ook de SNS bank aan dat hypotheektarieven bij de betreffende bank landelijk gelden 
en dus ook het aardbevingsgebied betreffen. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Bedeputf/^rde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


