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In 1990 kocht ik mijn eerste schip (35.000 gulden; 25 bij 5 meter Hasselteraak) met overdraagbare 
ligplaatsvergunning in de binnenstad van Groningen. Dankzij een overtuigende babbel bij de 
toenmalige Groninger Kredietbank kreeg ik een hypotheek. De verbazing in de woonbotenwereld 
was groot. Niemand kreeg een hypotheek. Hooguit een persoonlijke lening. De Groninger 
Kredietbank leidde later tot een grote crisis in de lokale politiek met een aftredende wethouder en 
allerlei malversaties die nooit hadden mogen plaatsvinden. Het verstrekken van hypotheken was er 
een van.
Omdat de aftrekbaarheid van rente op persoonlijke leningen inmiddels, volkomen terecht, was 
afgeschaft, bleken woonboteneigenaren die hun boot ook bewoonden zeer nadelig te worden 
behandeld ten opzichte van huizenbezitters die hun huizen bewoonden. Immers de 
hypotheekrenteaftrek gold voor huizen en niet voor schepen. Een onrecht waar het toenmalige 
LWO-bestuur tegen te hoop liep onder aanvoering van Steven Elings.

In 1996 kochten wij, er was inmiddels iets gewijzigd in de gezinssituatie, een fraaie Luxe Motor 
voor bewoning. Met veel pijn en moeite wist Kees Has, een van de eerste financiële dienstverleners 
in de woonbotenwereld, een hypotheek te organiseren bij de SNS-bank. Een woonbotenhypotheek. 
Dat wilde zeggen 5 jaar minder looptijd en een hogere rente dan bij huizen.
Andere banken wilden niet of nauwelijks hypotheken verstrekken. Het meeste ging als persoonlijke 
lening en mocht het alsnog tot een hypotheek komen dan was de looptijd zeker 5 en soms wel 10 
jaar korter dan bij een huis en de rente altijd hoger.
Het merkwaardige feit bleef zich echter voordoen dat de hypotheekrente voor woonboten niet 
aftrekbaar was en dat betekende nog steeds een fiks fiscaal nadeel voor een booteigenaar-bewoner 
ten opzichte van een huiseigenaar-bewoner.
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Banken bleven niet of nauwelijks bereid tot verstrekken van hypotheken. En hoe stompzinnig het 
kon gaan. Eind jaren negentig liet de SNS-bank weten dat men definitief afzag van hypotheken. Een
rimpel in de vijver. Bestaande hypotheken werden gerespecteerd dus wij hoefden ons geen zorgen 
te maken. Ik wilde echter nog een fikse verbouwing van de roef uitvoeren en zocht contact met de 
altijd sympathieke ASN-bank met de vraag of zij de hypotheek van SNS wilden overnemen en het 
schuldbedrag wilden verhogen. Na wat heen-en-weer geklets werd dat afgewikkeld en zaten wij 
hoog en droog bij de ASN met een hypotheek voor een woonvorm waar zij geen ervaring mee 
hadden.
Ik rolde van mijn stoel van het lachen toen ik een aantal jaren later een schrijven ontving van de 
ASN dat men op een aantal terreinen zich terugtrok en ging samenwerken met SNS en dat de 
hypotheek dus werd afgerond en overgedragen aan SNS. Wij zijn dus nu alweer jaren een keurig 
betalend stel dat een spaarhypotheek bij de SNS heeft lopen die niets meer met hypotheken voor 
woonboten van doen willen hebben.

Ondertussen vond er een belangrijke verandering plaats waarvan ik de exacte datum niet meer heb 
kunnen achterhalen. Has, als goeie dienstverlener had ons per brief geïnformeerd. In ieder geval 
werd duidelijk dat in het vervolg de renteaftrek voor de inkomstenbelasting ook voor woonboten 
gold. Dat was natuurlijk veel belangrijker dan wat gepruttel over korter lopende leningen (al of niet 
hypotheken) en hogere rentes. Eindelijk werd de eigenaar-bewoner van een woonboot voor de 
inkomstenbelasting gelijk behandeld ten opzichte van een huisbewoner.
Een tweede belangrijke wijziging die nog niet zo lang bestaat, is dat een lening voor een woning of 
woonboot niet meer perse een hypotheek hoeft te zijn maar ook een andere lening kan zijn. Als er 



afgelost wordt is de rente aftrekbaar van het inkomen. De belastingdienst heeft het leuker gemaakt 
en gemakkelijker.

PRIJSOPDRIJVING

Dan de actualiteit:

Plotseling gepiep via EenVandaag dat ING heeft aangekondigd te stoppen met hypotheken voor 
woonboten of watervilla's of….In ieder geval stopt ING per 1 oktober met het financieren van 
mensen die een drijvende woning willen kopen. Alleen de Rabobank nog (ook met kortere looptijd 
en hogere rente). Een hoop tumult. De LWO maakt zich zorgen. Zelfs Kamervragen. Nu heeft een 
gemiddeld Tweede Kamerlid tegenwoordig de neiging om bij ieder wissewasje de minister met een 
pak papier aan vragen te bestoken maar in dit geval dacht ik helemaal, vanuit mijn observatorium in
het Noorden des Lands: “Waar maken die mensen zich toch druk om?”
Er is in al die jaren dat ik nu met dit onderwerp ben geconfronteerd nog nooit een bank geweest die 
zich welwillend heeft opgesteld ten opzichte van mensen die drijvend willen wonen. Dat heeft er 
desondanks toe geleid dat er een krankzinnige prijsopdrijving heeft plaatsgevonden, vooral 
veroorzaakt door de schaarste aan ligplaatsen. Er worden arken en watervilla's gebouwd die tonnen 
kosten en niet zelden meer dan een half miljoen. Schepen, al of niet varend met een overdraagbare 
ligplaatsvergunning zijn kapitalen waard. En dat wordt allemaal gewoon gekocht en verkocht.

GEJANK

Jeroen Dijsselbloem, in het dagelijks leven aan te spreken als minister van financiën, heeft op 
vragen van de zeer bezorgde sociaal-democraat Albert de Vries volkomen logisch geantwoord (zie 
vraag 4 en dus antwoord 4 van de betreffende Kamervragen) dat de korter lopende leningen 
weliswaar een hogere rente vergen maar dat die rente gewoon aftrekbaar is mits men volgens het 
huidige stelsel ook aflost.
Hij vertrouwt er ook op dat er wel andere marktpartijen zijn die in het gat zullen springen. Zoekt u 
voor de gein even met de termen 'hypotheek' en 'woonboten' op het internet en u krijgt een 
indrukwekkende hoeveelheid aanbieders waaruit te kiezen valt. Hoe zij die leningen regelen hadden
wij van WoonbootMagazine graag voor u uitgezocht maar dat lukte voor deze editie even niet.

Gejank om niks dus. Ook bij een normale hypotheek betalen de meeste mensen weinig af. Tegen de 
tijd dat je dood gaat, is je hypotheek afgelost. Mocht je voor die tijd gaan verkopen dan is de 
openstaande schuld in ieder geval bij de koopprijs inbegrepen. Het is voor de verkoper helemaal 
niet interessant hoe groot de openstaande schuld nog is, laat staan of dat een hypotheek is of een 
andere lening. Als de verkoop maar genoeg oplevert om die schuld ineens af te lossen.
Veel belangrijker is de hypotheekrenteaftrek of beter de renteaftrek voor leningen ten behoeve van 
de aankoop van een eigen woning. Als die aftrek wordt ingeperkt dan verandert er echt iets. 
Persoonlijk ben ik voor de afschaffing van de renteaftrek die in sommige kringen ook wel 
villasubsidie wordt genoemd. Een term die in onze wereld best af en toe eens watervillasubsidie 
mag worden genoemd. 
Als de renteaftrek wordt afgeschaft dan zullen de prijzen van woningen dalen en wordt een einde 
gemaakt aan het om fiscale redenen (lees legale fraude of het eufemistische belastingontwijking) de 
lening op de woning de hoogte in te jagen. Een van de oorzaken van de crisis op de woningmarkt en
de hypotheken was dat huizen te duur waren geworden door het oversluiten van hypotheken, vaak 
voor andere doelen. Een praktijk die inmiddels wettelijk aan banden is gelegd.

PANACEE

Kamervragen over hypotheken? Wat een onzin. Bovendien zullen we na de beantwoording er 



verder niets meer over horen. Er zijn veel belangrijker zaken in de wereld van het wonen op het 
water.
Een panacee zal het niet zijn maar de wijziging van de woningwet waarbij al wat drijft en bewoond 
wordt tot bouwwerk wordt verklaard, is oneindig veel belangrijker. Dan kan eindelijk de 
gelijkwaardige behandeling van huis- en waterbewoners wettelijk verankerd worden (en mogen we 
hopen dat ook de rijksoverheid en andere (semi-)overheden zich eens aan de wet gaan houden). 
Want zeg nou zelf: een omgevingsvergunning is de beste garantie voor een overdraagbare situatie.
Als meneer De Vries nog een zinnige bijdrage wil leveren aan het woon- en leefklimaat voor 
mensen die drijvend wonen dan zou hij het volgende eens moeten vragen aan bijvoorbeeld minister 
Blok maar ook aan minister Schultz en ook aan minister Dijsselbloem: “Hoe kan het toch dat de 
rijksoverheid die al sinds 1991 geen woonbotenbeleid mag voeren en geen ligplaatsen mag 
aanwijzen omdat dat gemeentelijke taken zijn het zelfs durft om huur te vragen voor water dat van 
iedereen is?” En dan heb ik het nog niets eens over de hoogte van de huur.
Lees het RIGO-rapport Vaste Grond Onder De Voeten nog eens en laat de conclusies tot je 
doordringen: roerende zaakbelasting en publiekrechtelijke regeling van ligplaatsen. Beide zaken 
kun je in een klap regelen door nu heel snel de Woningwet te wijzigen. En maak je niet druk over de
lening. Maak je druk over de renteaftrek. Die keuze is aan u.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/03/09/beantwoording-kamervragen-
woonboothypotheken


