
[kop] Tien redenen om ook in 2019 proactief hypotheekadvies te geven 

[lead] Na het afsluiten van de hypotheek kijken veel van uw klanten nauwelijks meer naar hun 

hypotheek om. Dit is jammer, immers er zijn momenten waarop het belangrijk is even goed naar de 

financiën rond de woning te kijken. Dat levert uw klanten namelijk financieel voordeel op of 

voorkomt financiële problemen. Gelukkig hebben uw klanten u als adviseur. Tien redenen om ook in 

2019 uw klanten proactief hypotheekadvies te geven.   

[tk] 1. Schenkingen om de hypotheek te verlagen 

Ook in 2019 zal een deel van uw klanten een schenking ontvangen (zie figuur 1). Sinds een aantal jaar 

is er een grote eenmalige schenkingsvrijstelling voor de aankoop van een eigen woning. De ouders 

van uw klant - en ieder ander persoon – mogen belastingvrij eenmalig tot maximaal 102.010 euro 

(2019) schenken aan diegenen jonger dan 40 jaar en onder voorwaarde dat het geld gebruikt wordt 

voor de financiering van de eigen woning. Ook mag de schenking gebruikt worden voor de aflossing 

van een bestaande hypotheekschuld, of voor een grote verbouwing. Verwacht uw klant verschillende 

giften dan loont het de moeite om de schenker te vragen deze te combineren waardoor uw klant 

optimaal gebruik kan maken van de vrijstelling. Ook is het mogelijk om de schenking te verdelen over 

twee of drie jaar. Kijk op de website van de Belastingdienst voor alle voorwaarden. Zo moet uw klant 

schriftelijk bewijzen dat de schenking daadwerkelijk is betaald en dat uw klant deze heeft ingezet 

voor de eigen woning. 

Door het inzetten van een schenking vergroot uw klant de overwaarde van de eigen woning. Dat 

beperkt mogelijk de hoogte van de hypotheekrenteaftrek voor een volgende woning. Iets om uw 

klant op te wijzen.  

[tk] Aandachtspunt BW 1:87 

Van belang is om te weten of uw klanten getrouwd zijn dan wel geregistreerd partner zijn. In dat 

geval is vanaf 2012 artikel 1:87 op hen van toepassing, de vergoedingsplicht ook wel beleggingsleer 

genoemd. Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoedingsvordering van de partner die 

privévermogen heeft geïnvesteerd, wordt dan rekening gehouden met een eventuele waardestijging 

of een waardedaling van de zaak waarin is geïnvesteerd. Stijgt de woning in waarde, dan is de 

uiteindelijke vergoeding hoger dan het geïnvesteerde bedrag. Daalt de woning daarentegen in 

waarde, dan is de vergoeding lager dan het geïnvesteerde bedrag. Vaak zal de vergoeding worden 

opgeëist na een scheiding of bij verkoop van de woning. U doet er goed aan om uw klanten te wijzen 

op de werking van artikel BW 1:87. Goed te weten is dat uw klanten door opmaken van een 

overeenkomst kunnen afwijken van dit artikel.  U kunt uw klanten bijvoorbeeld adviseren om met 

elkaar af te spreken dat de vordering nominaal blijft (eventueel aangevuld met een rentebeding) of 

dat slechts beperkt wordt meegedeeld in een eventuele waardedaling of –stijging. 

[begin figuur 1]  

De vrijstellingen die uw klant kan gebruiken voor de eigen woning zijn (2019):  

> Basisvrijstelling. Ouders mogen elk kind 5.428 euro per kalenderjaar belastingvrij schenken. Het 

bedrag geldt voor beide ouders samen, ook wanneer zij gescheiden zijn. 

> Verhoogde vrijstelling. Ouders mogen kinderen van 18 jaar of ouder maar jonger dan 40 jaar, 

eenmalig 26.040 euro belastingvrij schenken. 

> Vrijstelling voor eigen woning. Speciaal voor de eigen woning van de ontvanger is er een eenmalige 

hoge vrijstelling van 102.010 euro. De schenking kan worden gebruikt voor onder andere de 



aankoop, verbouwing van de woning of voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een 

restschuld. 

[einde figuur 1] 

[tk] 2. Uw klant wil minder werken 

Voor de gemiddelde klant maken zijn woonlasten gemiddeld een derde van de vaste lasten uit. 

Bedenk eens wat het betekent voor de vaste lasten van de klant als zijn hypotheek afgelost zou zijn. 

Als uw klant nu een derde aan woonlasten uitgeeft kan hij zonder hypotheek zomaar anderhalve dag 

minder werken. Of drie maanden per jaar niets doen. Het zou kunnen zijn dat voorgaande wel eens 

door het hoofd van uw klant schiet of dat hij zich voorgenomen heeft om daadwerkelijk werk te 

maken van het aflossen van de hypotheekschuld. Mogelijk is het een goed idee om uw klant hier in 

2019 eens naar te vragen en mogelijk bij te helpen in de vorm van een passend advies.  

Het aflossen van de hypotheek is natuurlijk niet makkelijk. Zeker in het begin is de besparing die 

aflossen de klant oplevert heel klein ten opzichte van de totale hypotheeksom. Maar naarmate de 

klant meer aflost dalen zijn woonlasten steeds sneller. Zeker als hij het bespaarde bedrag ook 

structureel toevoegt aan de aflossing van de volgende maand.  

U weet hoeveel uw klant jaarlijks boetevrij mag aflossen, meestal is dit 10 of 20 procent per jaar. 

Mogelijk is er zelfs geen maximum aan het boetevrij af te lossen bedrag per jaar.  

Mogelijk kan voorgaande gekoppeld worden aan de teruglopende hypotheekrenteaftrek in box 1 

voor sommige klanten. Hierdoor stijgen hun maandlasten de komende jaren. In figuur 2 treft u hier 

een voorbeeld van aan.  

[start figuur 2] 

 

[einde figuur 2]  

[tk] 3. Verduurzamen van de woning 

In 2016 maakten 195 landen in Parijs afspraken om de klimaatverandering te beperken. De afspraken 

die toen zijn gemaakt, hebben invloed op hoe je als Nederlandse huiseigenaar in de toekomst je 

woning verwarmt en op welke manier je kookt. Nederland richt zich bij de energietransitie onder 

ander op de overgang van aardgas naar duurzame energiebronnen. Een omvangrijke operatie; 

ongeveer zeven miljoen huishoudens in Nederland stoken en koken op gas. 

De overheid wil huishoudens te stimuleren hun woning te verduurzamen door subsidies en 

aantrekkelijke financieringsmogelijkheden. Daar kan uw klant van profiteren en grote kans dat hij dit 

ook graag wil. Zo bieden instellingen, landelijk en lokaal subsidies voor de aanschaf van bijvoorbeeld 

zonnepanelen, vloerisolatie of een warmtepomp. Ook krijgt uw klant in diverse gemeenten een 

subsidie als hij zijn woning van het gas laat afkoppelen. In Amsterdam is die bijvoorbeeld 5.000 euro. 

Een actueel overzicht van actuele regelingen per plaats vind je op verbeterjehuis.nl.   

 



Beschikt uw klant niet over eigen geld, dan kan hij mogelijk de verduurzaming van zijn woning 

financieren door de hypotheek te verhogen. Hij mag maximaal 6 procent van de marktwaarde van 

zijn woning extra lenen. Op deze manier leent uw klant slim tegen een lage rente geld voor 

bijvoorbeeld isolatie. Niet alleen daalt daardoor zijn energierekening, zijn woning wordt ook 

comfortabeler.  

Aan u als adviseur de taak om uw klant te wijzen op de mogelijkheden en om de voordelen van het 

verduurzamen van de woning goed door te rekenen. Het verduurzamen vraagt om omvangrijke 

investeringen in bijvoorbeeld een warmtepomp of zonnepanelen. In voorbeeldberekeningen wordt 

vaak de beoogde energiebesparing meegerekend, maar niet zelden is het uitgangspunt daarbij een 

zeer goed geïsoleerde woning. Als uw klant in een oude veel minder goed geïsoleerd huis woont dan 

kan het financiële voordeel mogelijk tegenvallen. Aan u de taak om uw klant te wijzen op zowel de 

voor- als nadelen.   

[tk] 4. Tijdelijk verhuren van de woning  

Mogelijk denkt uw klant erover na om zijn woning tijdelijk te verhuren, bijvoorbeeld via AirBNB 

tijdens de vakantie. Dit kan namelijk een aantrekkelijke inkomstenstroom opleveren en sommige 

klanten zijn hier gevoelig voor. Als u als adviseur dit weet kunt u uw klant op tijd wijzen op de 

voorwaarden in de hypotheekakte. In vrijwel alle hypotheekakten staat een clausule dat het 

verhuren van de woning verboden is zolang er nog een hypotheek op rust. De geldverstrekker voegt 

deze clausule toe om te voorkomen dat het huis bij gedwongen verkoop veel minder waard is als er 

huurders in zitten. Door de huurbescherming krijgt een nieuwe eigenaar de huurders er niet zomaar 

uit. In de regel hanteren hypotheekverstrekkers een gedoogbeleid als uw klant zijn woning voor 

korte periodes verhuurt, maar bedenk wel dat de geldverstrekker door de clausule het recht heeft 

om uw klant bijvoorbeeld te dwingen de hypotheek versneld af te lossen. Ontstaan er problemen 

door de verhuur dan kan de geldverstrekker uiteindelijk overgaan tot een executieverkoop. 

Bij verhuur van een appartement heeft uw klant ook te maken met de regels van de Vereniging van 

Eigenaren. Verhuur van een appartement is wettelijk toegestaan, maar in de splitsingsakte staat aan 

welke voorwaarden uw klant moet voldoen. Het belangrijkste is dat de verhuur moet 

overeenstemmen met de bestemming van het appartement. Voor een appartement is dat in de regel 

‘bewoning’. De mate waarin uw klant zijn woning verhuurt is daardoor bepalend of verhuur is 

toegestaan. Een rechter bepaalde bijvoorbeeld dat het bedrijfsmatig exploiteren van een Bed & 

Breakfast in een appartement niet mag, maar een korte verhuurperiode via AirBNB wel.  

[tk] 5. Uw klant krijgt zijn woning niet verkocht 

Het is goed om te weten of uw klant een andere woning wil kopen in 2019. Zo ja, dan staat uw klant 

voor het dilemma: eerst kopen of eerst verkopen? Koopt uw klant eerst een ander huis dan loopt hij 

het risico dat de oude woning nog niet is verkocht als de nieuwe woning geleverd wordt. Hij betaalt 

dan woonlasten voor twee huizen. Duurt die situatie lang dan kan u uw klant adviseren de oude 

woning te verhuren. Wel moet de geldverstrekker toestemming geven voor het verhuren van de 

woning en deze zal in de regel alleen toestemming geven voor verhuur onder de zogeheten 

Leegstandswet.  

Maakt uw klant hierbij gebruik van de Leegstandswet dan omzeilt hij de problemen die door 

reguliere verhuur van de woning kunnen ontstaan. Het belangrijkste onderscheid is de 

huurdersbescherming. In deze wet is opgenomen dat de verhuurder niet zomaar de huur kan 

opzeggen. Dat is anders met de Leegstandswet. Verhuurt uw klant de woning met een 

leegstandswetvergunning dan heeft een huurder geen huurbescherming en geldt er een 



opzegtermijn van een maand. Dit voorkomt dat de huurder er niet uit wil gaan als uw klant de 

woning heeft verkocht. Ook moet de huurder kijkers toelaten, tijdens de verhuur blijft de woning in 

de verkoop staan. Een leegstandsvergunning geldt maximaal vijf jaar.  

Het verhuren van de woning onder de leegstandswet heeft fiscale gevolgen. De woning is gedurende 

de tijd dat uw klant van de wet gebruikmaakt niet langer de ‘eigen woning’ en valt niet meer in box 1 

(inkomen uit werk en eigen woning). De woning valt in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Uw 

klant betaalt dan vermogensrendementsheffing over de waarde van de woning na aftrek van de 

schuld. Uw klant betaalt geen inkomstenbelasting over de huurinkomsten. Verhuurt uw klant de 

woning niet langer onder de wet, dan heeft hij weer recht op hypotheekrenteaftrek.  

[tk] 6. Aflossingsblij of niet?   

Door overheidscampagnes en berichten van de bank is het steeds meer van uw klanten duidelijk dat 

de aflossingsvrije hypotheek die ze hebben in de toekomst moet worden afgelost. Goed dus om na te 

denken over de wijze waarop zij straks de schuld gaan aflossen, maar paniek is (meestal) niet nodig 

(ook al doen de berichten soms anders vermoeden).  De aflossingsvrije hypotheek kent namelijk ook 

veel voordelen. Zo is het een hele transparante hypotheekvorm, zonder fiscale restricties of 

aflossingsschema’s. Uw klant bepaalt zelf hoeveel hij aflost zolang hij maar binnen de ruimte van het 

boetevrije bedrag blijft. Dat biedt eveneens de mogelijkheid om de aflossingsvrije hypotheek ‘om te 

zetten’ naar een lineaire of annuïtaire hypotheek. Grote kans dat uw klant hier uw expertise bij nodig 

heeft.  

Overleg met uw klant over de mogelijkheden van de hypotheek als het einde van de looptijd nadert. 

Neem de eventuele angst die leeft bij uw klant over zijn aflossingsvrije hypotheek weg en bekijk 

samen met hem de verschillende opties. Zo kan uw klant aflossen, zijn hypotheekvorm wijzigingen of 

vermogen opbouwen. Hoe eerder uw klant begint hoe beter. Zeker als de pensioendatum nadert. 

Een eventueel lager pensioeninkomen is van invloed op de mogelijkheden om je hypotheek om te 

zetten naar een andere hypotheekvorm.  

[tk] 7. De WOZ-beschikking is flink hoger (of lager)  

De gemeente peilt jaarlijks de waarde van de woning van uw klanten. In januari van elk jaar ontvangt 

uw klant de WOZ-beschikking met een peildatum van 1 januari van het vorige jaar. De geschatte 

waarde is onder andere gebaseerd op de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de omgeving. 

Daardoor is de WOZ-waarde een aardige indicatie voor uw klant van de waardeontwikkeling van zijn 

woning. Als u ziet dan deze waarde veel lager is dan de uitstaande hypotheekschuld dan is het 

verstandig om eens contact op te nemen met uw klant en eens goed naar zijn financiële situatie te 

kijken. Bij verkoop kan uw klant dan immers te maken krijgen met een restschuld die moet worden 

voldaan voor hij de woning daadwerkelijk kan verkopen.  

Is de WOZ-waarde veel hoger dan de waarde van de woning dan is er sprake van overwaarde. De 

klant houdt dan geld over bij verkoop van de woning. Waarschijnlijk is het risico voor de bank lager 

dan op het moment dat uw klant de woning afsloot. Dat betekent dat de risico-opslag die hij betaalt 

mogelijk kan worden verwijderd. Die opslag ligt bij de meeste geldverstrekkers rond de 0,5 procent. 

Niet alle geldverstrekkers passen de rente echter vanzelf aan. Soms moet men zelf actie 

ondernemen, bijvoorbeeld door de WOZ-beschikking aan de geldverstrekker te sturen. U kunt als 

adviseur hier een belangrijke proactieve rol vervullen welke uw klant zeker zal waarderen.  

[tk] 8. De overlijdensrisicoverzekering is meer dan vijf jaar oud 



In de afgelopen jaren zijn de premies van overlijdensrisicoverzekeringen onder andere door de 

concurrentie tussen verzekeraars fors gedaald. Als uw klant gezond van lijf en leden is kan het 

aantrekkelijk zijn een andere overlijdenrisicoverzekering met een lagere premie af te sluiten. De 

daling is voor sommige polissen zo sterk dat de premie nu lager is dan bijvoorbeeld vijf jaar geleden, 

zelfs nu uw klant een aantal jaar ouder is.  

Omdat de uitkering van de verzekering mogelijk is verpand aan de geldverstrekker moet hiervoor wel 

aan de voorwaarden van de geldverstrekker voldaan worden. U kunt uw klant helpen met het 

omzetten van zijn overlijdensrisicoverzekering. Uiteraard is het belangrijk om eerst de nieuwe af te 

sluiten zodat uw klant zeker weet dat hij ook geaccepteerd wordt.  

[tk] 9. Inkomen daalt  

Soms loopt het leven anders dan je vooraf had verwacht en daalt het inkomen van uw klant. Overleg 

namens uw klant tijdig met de geldverstrekker over de mogelijkheden om de lening aan te passen. 

Dat geeft uw klant rust en voorkomt dat hij in (grote) financiële problemen komt. De woonlasten 

vormen immers vaak een groot deel van zijn totale lasten. Samen met de geldverstrekker kan 

worden bekeken hoe de lening zo kan worden aangepast dat deze weer betaalbaar is. Bijvoorbeeld 

door tijdelijk alleen rente te betalen en de aflossingen op te schorten. Is de inkomensdaling 

structureel dan zit er soms niets anders op dan de woning te verkopen. Ook dan is uw advies 

belangrijk en zal moeten worden overlegd met de hypotheekverstrekker. Bij een 

betalingsachterstand van de hypotheek is het namelijk niet mogelijk de verkoop af te ronden.  

[tk] 10. Verhuisplannen 

Het is goed om te weten of uw klant verhuisplannen heeft. Zo ja, dan is het goed om uw klant te 

wijzen op de afspraken die hij in het verleden heeft gemaakt rondom zijn hypotheek. Van sommige – 

de verhuisregeling – kan uw klant mogelijk profiteren, van andere afspraken – zoals de verhuisboete 

– heeft uw klant waarschijnlijk meer last dan gemak.  

> Verhuisboete – Heeft uw klant in het verleden gebruikgemaakt van rentemiddeling, dan is de kans 

groot dat in de voorwaarden een verhuisboete is opgenomen. Bij rentemiddeling sluit uw klant een 

overeenkomst met de geldverstrekker waarbij hij in een aantal jaren een gemiddelde bereikt tussen 

de rente van de oude hypotheek en de nieuwe actuele rente. De geldverstrekker smeert daarbij de 

boeterente uit over de nieuwe renteperiode. Als uw klant gedurende de rentevaste periode verhuist 

loopt de geldverstrekker de vergoeding van de boeterente mis, die is immers over een lange periode 

uitgesmeerd. Daarom is in de voorwaarden van rentemiddeling een boete opgenomen. Die is vaak 

fors, en kan oplopen tot wel 3 procent van de hypotheeklening. Die boete moet uw klant afrekenen 

bij de notaris bij de overdracht van de woning. 

> Verhuisregeling - Lees de hypotheekakte erop na of uw klant gebruik kan maken van een 

verhuisregeling of meeneemregeling. Die biedt hem de mogelijkheid om de hypotheek onder 

dezelfde (rente)voorwaarden mee te nemen bij een verhuizing Voor hij gebruikmaakt van deze 

regeling is het belangrijk dat alle voorwaarden op een rij worden gezet. U als adviseur kunt hierbij 

een belangrijke rol spelen. Met de verhuisregeling kan uw klant zijn hypotheek meenemen als het 

gunstig is, maar dat is geen verplichting. De voordelen zijn dat de rente van de hypotheek wordt 

meegenomen en blijft gelden voor de resterende rentevaste periode. Daarnaast kan uw klant vaak 

lopende polissen en rekeningen (onder voorwaarden) meenemen. Ook betaalt uw klant bij sommige 

geldverstrekkers niet opnieuw de afsluitkosten, maar uiteraard wel uw advieskosten.  



Immers u kijkt voor uw klant bij een verhuizing altijd naar het aanbod van andere geldverstrekkers, 

zelfs al beschikt uw klant over een verhuisregeling. De hypotheekmarkt is volop in beweging, zeker 

door de komst van diverse nieuwe aanbieders. Soms is het oversluiten van de hypotheek naar een 

andere geldverstrekker voordeliger op basis van de rente of andere voorwaarden.  

Dat uw klant een verhuisregeling heeft betekent niet automatisch dat uw klant altijd ook een andere 

hypotheek kan afsluiten bij een geldverstrekker. Dit komt door de nieuwe acceptatieregels die 

geldverstrekkers gebruiken. Die zijn veel strenger dan bij het afsluiten van de oude hypotheek. 

Geldverstrekkers maken zoals u weet geen onderscheid tussen bestaande en nieuwe klanten bij de 

beoordeling van de kredietrisico´s. 

Al met al zijn er weer genoeg adviespunten waarmee u uw klanten in het nieuwe jaar proactief kunt 

verrassen.  

[auteur] Ramón Wernsen MFP, FFP, CFP® is financieel planner en eigenaar van Financial Planning 4 

All. Hij verzorgt verder trainingen en publicaties op het gebied van financiële planning. 

 

 

 

 

 


