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Weet u  
waarvoor u  
hebt getekend?
Bijna alle banken hanteren hypotheekvoor-
waarden die onredelijk zijn, blijkt uit een 
inventarisatie van Vereniging Eigen Huis. 
Maar huiseigenaren weten het amper, 
omdat ze de voorwaarden slecht lezen. 
TEKST ILSE AKKERMANS ILLUSTRATIES CSA
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eem nou deze hypotheekvoorwaar-
de: bij het overlijden van de hypo-
theekgever (de huiseigenaar) kan 
de bank eisen dat de hypotheek 
per direct wordt afgelost door de 

nabestaanden. Dit staat vrijwel standaard 
in hypotheekvoorwaarden. Maar de huisei-
genaar die er nog nooit van heeft gehoord, 
staat niet alleen. Uit representatief onderzoek 
van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de helft 
van de leden dit niet weet. En als ze er van 
horen blijkt dat 76 procent het onredelijk 

vindt. Huiseigenaren blijken in het algemeen 
nauwelijks op de hoogte van de hypotheek-
voorwaarden.

Vooral nieuwe partijen op de hypotheek-
markt proberen daar wat aan te doen, door 
hun hypotheekvoorwaarden helderder te 
beschrijven. Sinds hun komst melden zich 
meer leden zich bij Vereniging Eigen Huis 
met vragen over de voorwaarden. De ver-
eniging inventariseerde bij een vijftal geld-
verstrekkers – Rabobank, ING, ABN Amro, 
Nationale Nederlanden en Hypotrust – hoe ´

Hypotheekvoorwaarden
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zij omgaan met een aantal veel voorko-
mende hypotheekvoorwaarden.

Zo mogen veel geldverstrekkers vol-
gens hun hypotheekvoorwaarden een 
woning op kosten van de huiseigenaar 
laten taxeren. De consument mag vaak 
niets aan zijn woning veranderen of 
verbouwen zonder de toestemming 
van de geldverstrekker. En als de con-
sument te laat zijn maandelijkse hy-
potheekaflossing betaalt, mag de bank 
een boeterente opleggen en vaak zelf 
bepalen hoe hoog deze wordt. Bij het 
overlijden van de hypotheekgever (de 
huiseigenaar) kan de bank dus eisen 
dat de hypotheek onmiddellijk wordt 
afgelost door de nabestaanden. Stuk 
voor stuk onredelijke voorwaarden, 
vindt Vereniging Eigen Huis.

ING laat desgevraagd weten dat de 
bank met een overlijdenssituatie ‘ui-
teraard prudent’ omgaat. De hypo-
theekvoorwaarde heeft als doel om te 
bekijken of de nabestaanden de lening 
kunnen betalen, stelt de bank. Maar wat 
‘prudent’ is, licht de bank niet toe. Als 
de nabestaanden de lening niet kun-
nen betalen, zal de bank de hypotheek 
inderdaad opeisen, zegt ING. Rabobank 
stelt na het overlijden van een klant 
eerst met de erfgenamen naar een op-

lossing te kijken. Als de langstlevende 
partner de hypotheeklasten kan betalen, 
kan deze meestal in het huis blijven 
wonen. Ook Hypotrust laat weten ‘re-
delijk en billijk’ met dergelijke situaties 
om te gaan en direct na een overlijden 
geen nabestaanden uit een woning te 
zullen zetten. Maar in de voorwaarden 
staat dit niet.

Alleen met toestemming
Een ander voorbeeld. Bijna alle geldver-
strekkers zetten in hun voorwaarden 

dat de huiseigenaar zijn woning niet 
mag verkopen zonder toestemming van 
de geldverstrekker. Bijna de helft van 
de leden (47 procent) wist dat niet en 
60 procent vindt dat onredelijk. 

In de praktijk blijken banken niet 
zo streng als op papier. ING zegt dat 
de bepaling in de voorwaarden staat 
om te voorkomen dat het huis – het 
onderpand van de hypotheek – onder 
de marktwaarde wordt verkocht. Want 
daardoor zou een ‘niet langer door de 
hypotheek gedekte’ restschuld kunnen 
overblijven. Niet fijn voor de consu-
ment, ook niet voor de bank. 

Volgens hoogleraar Vanessa Mak van 
de Tilburg Law School schuilt hierin de 
bedoeling van hypotheekvoorwaarden: 
‘Een hypotheekrecht is bedoeld om de 
bank zekerheid te geven. Die zekerheid 
is bij een hypotheeklening verbonden 
aan het huis. Als de huiseigenaar de 
lening onverhoopt niet kan terugbeta-
len, heeft de bank wettelijk recht het 
huis te gelde te maken. Het is daarom 
belangrijk voor de bank om te weten 
dat het huis een waarde heeft die over-
eenkomt met de hoogte van de lening.’

Het is redelijk dat een bank zijn rech-
ten veilig stelt in een situatie waarin 
een consument niet aan zijn verplich-
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tingen kan voldoen, vindt Vereniging 
Eigen Huis. Maar voorwaarden mogen 
nooit onredelijk zijn. ‘De hypotheek-
voorwaarden schieten door’, zegt mana-
ger belangenbehartiging Nico Stolwijk. 
‘Wat erin ontbreekt zijn de stappen die 
voorafgaan aan de uitvoering van het 
uiterste middel om het onderpand – het 
huis – op te eisen. Als de klant echt 
centraal staat, zoals de banken zeggen, 
moeten de banken er alles aan doen om 

de klant te helpen. De mogelijkheid om 
de hypotheek op ieder moment te kun-
nen opeisen, past daarin niet.’

Theo Harms, manager hypotheken bij 
Rabobank, kan zich voorstellen dat hy-
potheekvoorwaarden streng overkomen 
op klanten. ‘Maar in de meeste gevallen 
wordt de soep niet zo heet gegeten als 
deze wordt opgediend’, zegt hij. ‘Hypo-
theekvoorwaarden zijn afspraken tus-
sen de klant en de bank. Ze moeten zo’n 

dertig jaar mee en het is moeilijk om zo 
ver in de toekomst te kijken. Daarom 
zijn voorwaarden die de waarde van de 
woning en het behoud daarvan raken 
nogal strikt geformuleerd.’ 

Nationale Nederlanden vindt de af-
spraken die zij met haar klanten maakt 
marktconform en niet heel streng. ‘Het 
is in het belang van zowel klanten als 
Nationale Nederlanden om duidelijke 
afspraken te maken over hypotheken’, 
stelt het bedrijf. ‘Hypotheken lopen 
doorgaans jarenlang en er zijn grote 
financiële belangen mee gemoeid, van 
de klant en van ons.’ De voorwaarden 
worden volgens het bedrijf lang niet 
altijd toegepast en vormen de ‘stop 
in het bad’ voor situaties waarin een 
klant bijvoorbeeld met de noorderzon 
vertrekt. 

Consument heeft alle plichten
Dat moeten geldverstrekkers dan 
duidelijker uitleggen aan de consu-
ment, vindt Vereniging Eigen Huis: 
hoe ze met de voorwaarden omgaan 
in de praktijk, en hoe ze omgaan met 
mensen die ermee te maken krijgen. 
‘Nu zijn de hypotheekvoorwaarden te 
onredelijk en te eenzijdig geformu-
leerd’, aldus Stolwijk. ‘Alle rechten 
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liggen bij de bank, alle plichten bij de 
consument. Geldverstrekkers moeten 
hun onredelijke bepalingen aanpassen. 
En het taalgebruik moet eenvoudiger, 
toegankelijker: juridische taal maakt 
de voorwaarden lastig leesbaar.’

Onduidelijkheid of onbegrip kan 
volgens Hypotrust zorgen voor een 
gebrek aan vertrouwen bij consumen-

ten. Daarom zegt de geldverstrekker 
te investeren in het verbeteren van 
de communicatie met consumenten. 
Door offertes en productinformatie 
consumentvriendelijk en leesbaar op 
te schrijven. Nationale Nederlanden 
zegt continu bezig te zijn met het toe-
gankelijk maken van de hypotheekvoor-
waarden. En ook ING zegt haar hypo-
theekvoorwaarden stellig en duidelijk 
te beschrijven, zodat de consument niet 
voor verrassingen komt te staan. 

Kleine lettertjes niet gelezen
Maar een probleem is volgens Hy-
potrust dat de consument weinig tot 
geen interesse heeft in de algemene 
voorwaarden van financiële produc-
ten. Volgens professor Mak is het een 
bekend probleem dat consumenten de 
kleine lettertjes niet lezen. Dat komt 
ook terug in het ledenonderzoek van 
Vereniging Eigen Huis: slechts ruim 
een op de drie huizenkopers leest de 
hypotheekvoorwaarden helemaal. De 
helft doet dat gedeeltelijk en de rest 
leest ze niet.

Van de huizenkopers die de voor-
waarden wel geheel of gedeeltelijk 
leest, neemt vervolgens iets minder 
dan een op de vier contact op met zijn 
geldverstrekker of hypotheekadviseur. 
Een kleine meerderheid (65 procent) is 

over dat contact tevreden en 11 procent 
had daarmee een negatieve ervaring. 

Desgevraagd zeggen leden onder an-
dere te vinden dat een geldverstrekker 
niet moet ingrijpen, zolang de koper 
netjes zijn hypotheek betaalt. Dat ban-
ken zich te veel macht toe-eigenen als 
het huis verkocht moet worden om-
dat de eigenaar financiële problemen 
heeft. Dat een bank soepeler mag zijn 
over het percentage dat huiseigenaren 
boetevrij mogen aflossen. Dat geldver-
strekkers duidelijker moeten aangeven 
welke voorwaarden nadelig zijn voor 
hun klanten. Dat de teksten in de voor-
waarden begrijpelijker moeten.

En daaraan moeten geldverstrekkers 
volgens de vereniging dus wat doen. 
De banken wijzen erop dat ook de 
toezichthouders een rol spelen bij de 
hypotheekvoorwaarden. De toezicht-
houder bepaalt bijvoorbeeld hoeveel 
kapitaal een bank moet aanhouden. 
Daarom moet een bank voortdurend 
weten hoe het met de waarde van een 
woning is gesteld, zegt Harms van Ra-
bobank.

Consumenten zijn door de wet wel 
enigszins beschermd, ook al hebben 
ze getekend voor de hypotheekvoor-
waarden. Als voorwaarden aantoon-
baar onredelijk zijn, kunnen ze door 
een rechter worden vernietigd.      
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