
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting Wft Hypothecair krediet 

Dit bestand bevat de samenvattingen per hoofdstuk over het 

boek Wft Hypothecair krediet. 

Dit bestand is geldig in de periode april 2020-april 2021. 

Dit bestand bestaat uit 10 hoofdstukken. 



 

 

 Hoofdstuk 1 Woning kopen en financieren 



 

 

Aankoop van een eigen woning  
De keuze voor huren of kopen is afhankelijk van persoonlijke en marktomstandigheden. De 
verhouding tussen vraag en aanbod is van invloed op de maandlast van een koopwoning. De koop 
van een huis wordt vastgelegd in een koopakte. 

Consumentenbescherming: 
- Schriftelijke koopovereenkomst; 
- Bedenktijd; 
- Inschrijving koopovereenkomst in de openbare registers. 

Taxatiewaarde: van belang voor hypothecair krediet is de marktwaarde. 

De notaris stelt verschillende stukken op: 
- Transportakte; 
- Hypotheekakte; 
- Onderhandse akten. 

Financieren woning 
Soorten klanten: 

- Starters; 
- Doorstromers; 
- Omzetters/oversluiters. 

Hypotheekverstrekkers 

Geldverstrekkers Funding 

Banken: grootste aanbieders, assortiment is groot Toevertrouwd geld, deposito’s en onderhandse leningen 
op de geld- en kapitaalmarkt 

Hypotheekbanken: uitsluitend hypotheekverstrekking Pandbrieven, onderhandse leningen op de geld- en 
kapitaalmarkt 

Spaarbanken: zelfde assortiment als gewone banken Spaargeld 

Verzekeraars en pensioenfondsen: hypothecaire 
geldlening verstrekken is een beleggingsvorm  

Pandbrieven, onderhandse leningen op de geld- en 
kapitaalmarkt en winst uit projectontwikkeling 

Bouwfondsen: hypothecaire geldlening verstrekken als 
service  

Pandbrieven, onderhandse leningen op de geld- en 
kapitaalmarkt en winst uit projectontwikkeling 

Overige geldverstrekkers Diverse bronnen 

 

 

Distributiekanalen van geldverstrekkers (direct of indirect): 
- Kantorennet; 
- Intermediair; 
- Direct writing. 

Kopersstappen 

Makelaar Geldverstrekker/bemiddelaar Notaris 

 1.  
Het te besteden bedrag bepalen 

 

 

 



 

 

 
Hoofdstuk 2 Toezicht 



 

 

 

 

Belangrijke documenten bij de aankoop en financiering van een eigen woning zijn de 
koopovereenkomst en de transportakte.  

Het hypotheekrecht is een zakelijk recht op een registergoed en is bedoeld om een vordering of 
schuld met voorrang op de opbrengst van dat registergoed te verhalen.  

Een hypotheekhouder heeft het recht van parate executie en het recht van nietzuivering bij 
vrijwillige verkoop.  

Hypotheekhouders staan in een rangorde die de verdeling van de opbrengst bij verkoop bepaalt. In 
een hypotheekakte worden diverse bedingen opgenomen om de positie van de geldverstrekker te 
beschermen.  

Er zijn drie vormen van hypotheekakten:  
1. De vaste hypotheek  
2. De bankhypotheek  
3. De krediethypotheek  

Naast het hypotheekrecht kan een geldverstrekker vragen om extra zekerheden:  

Persoonlijke zekerheden:  
- Borgstelling; 
- Garantie; 
- Hoofdelijk medeschuldenaar.  
- Bijpandstelling;  
- Mede-onderzetting. 

Soms zijn er problemen of moeilijke termen waar een koper van een eigen woning tegenaan kan 
lopen, zoals:  

- Erfpacht; 
- Huisvestingsvergunning;  
- Waarborgsom; 
- Verwachtingen; 
- Lasten en beperkingen;  
- Bodemvervuiling.  

De adviseur moet op de hoogte zijn van de Wet Verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars. 
Hij moet potentiële kopers van een appartementsrecht wijzen op het doen van onderzoek naar de 
actuele stand van zaken van de reservering in een onderhoudsfonds van de VvE waartoe zijn 
mogelijk toekomstige appartement behoort. De klant moet in staat zijn de periodieke financiële 
bijdrage aan de VvE te kunnen betalen of in staat te zijn een grote bijdrage ineens aan de VvE te 
kunnen doen 

Het huwelijksrecht is een onderdeel van het personen en familierecht en behandelt de verschillende 
situaties waarin partners met elkaar leven. Er zijn drie hoofd situaties te onderscheiden waarin 
partners met elkaar leven:  

Huwelijk/geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen tot 2018: 
Beide vermogens vloeien samen tot een gemeenschappelijk vermogen. Zowel wat ieder afzonderlijk 
in het verleden had wordt gemeenschappelijk, maar ook wat in de toekomst wordt verkregen. 

Huwelijken gesloten vanaf 2018 "Wet beperking gemeenschap van goederen" 
Voor een huwelijk (of een geregistreerd partnerschap) dat op of ná 1 januari 2018 wordt gesloten en 
waarbij géén huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt, geldt voortaan een beperking van de 
gemeenschap van goederen. Dat betekent het volgende: 
- Goederen en schulden die vóór het huwelijk aanwezig waren, behoren niet tot de gemeenschap 

maar tot het privévermogen van de betreffende echtgenoot. 

Hoofdstuk 3 Recht 



 

 

- Ontvangen schenkingen en erfenissen behoren niet tot de gemeenschap maar tot het 
privévermogen van de betreffende echtgenoot. Hierbij maakt het niet uit of de 
schenking/erfenis vóór of tijdens het huwelijk is ontvangen.  

- Alle overige goederen en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen behoren tot de 
gemeenschap (behalve pensioenrechten waarop de Wet verevening van Pensioenrechten van 
toepassing is en verknochte goederen). 

- Alle goederen en schulden die vóór het huwelijk al gemeenschappelijk waren, behoren tot de 
gemeenschap. Hierbij maakt het niet uit wat de eigendomsverhouding vóór het huwelijk was. 
Vanaf het huwelijk zijn beide echtgenoten voor 50% eigenaar 

Huwelijk/geregistreerd partnerschap onder huwelijkse voorwaarden: 
Vóór het huwelijk moeten de toekomstige echtgenoten huwelijkse voorwaarden laten opmaken bij 
een notaris als zij een gemeenschap van goederen willen voor komen. Er zijn verschillende vormen 
van huwelijkse voorwaarden, variërend van algehele uitsluiting van elkaars vermogen tot een 
beperkte vorm van gemeenschap.  

Samenwonen:  
Als twee mensen samenwonen, hebben zij geen recht op het inkomen of vermogen van hun partner. 
Door het opstellen van een samenlevingscontract kan dit anders worden geregeld.  

Erfrecht 
Enkele belangrijke aspecten van erfrecht:  
- Het erfrecht komt alleen aan de orde bij overlijden.  
- Degene die overlijdt, wordt een erflater genoemd.  
- Het vermogen dat iemand nalaat wordt een nalatenschap genoemd.  
- De nalatenschap van de erflater gaat over op de erfgenamen.  
- Het is mogelijk om goederen of een bepaald geldbedrag uit de nalatenschap voor een legataris te 

bestemmen.  

Een legaat moet in het testament genoemd worden. Sommige goederen hoeft de erflater niet in een 
testament vast te leggen als legaat, deze kunnen in een codicil worden vastgelegd.  
Wanneer iemand komt te overlijden kunnen zich twee situaties voordoen:  
- De erflater heeft een testament gemaakt, waarin de erfgenamen worden benoemd.  
- De erflater heeft geen testament gemaakt, het versterf erfrecht treedt in werking. Dit houdt in 

dat het vermogen volgens de wettelijke regels vererft.  

De wet verdeelt de mogelijke erfgenamen (familieleden) in vier groepen:  
Groep 1: echtgenoot, geregistreerde partner, kinderen; 
Groep 2: ouders, broers en zusters; 
Groep 3: grootouders;  
Groep 4: overgrootouders. 

Als iemand overlijdt en geld nalaat aan anderen, zijn zij daarover belasting verschuldigd: erfbelasting. 
Dat is geregeld in de Successiewet. In deze wet wordt ook beschreven hoe schenkbelasting geheven 
wordt over schenkingen. De tarieven voor de schenk en erfbelasting zijn gelijk. De vrijstellingen die 
worden toegepast voor de heffing zijn bij erven wel anders dan bij schenken. 

  



 

 

 
  



 

 

 
 

 

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)  
- Regelt de waardering van onroerende zaken; 
- Waarde op basis van volle en onbezwaarde eigendom; 
- Onroerende zaakbelasting (OZB) wordt geheven over de eigendom van binnen de 

gemeente gelegen onroerende zaken. 

Wet belastingen van rechtsverkeer (WBR) 
- Hieronder vallen ondere andere de overdrachtsbelasting en de assurantiebelasting; 
- Over uitgezonderde verkrijgingen en vrijstellingen hoeft geen overdrachtsbelasting te 

worden betaald. 

Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001): 

Box 1 Box 2 Box 3 

Inkomen uit  
werk en woning 

Inkomen uit  
aanmerkelijk belang 

Inkomen uit  
sparen en beleggen 

 
Ingehouden loonbelasting + premies volksverzekeringen = loonheffing  

De algemene heffingskorting is een korting op de te betalen belasting die voor iedere 
belastingplichtige geldt. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan deze worden verhoogd met 
verschillende andere heffingskortingen. 

Voor de eigen woning is een speciale fiscale regeling van toepassing: de eigenwoningregeling: 
- De eigen woning en de bijbehorende lening(en) vallen in box 1, niet in box 3; 
- Er wordt een eigenwoningforfait (ewf) opgeteld bij het inkomen in box 1, waarna de 

rente en de kosten van de eigenwoningschuld ervan afgetrokken mogen worden; 
- De eigenwoningschuld is de hypothecaire geldlening die gebruikt is voor verwerving, 

onderhoud of verbetering van de eigen woning. 
- Per 2013 geldt een extra criterium voor nieuwe eigenwoningschulden: ze moeten 

minimaal in 360 maanden volledig afgelost worden en ten minste annuïtair. Is dat niet 
zo, dan is de rente niet aftrekbaar; 

- Voor op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden blijven de oude regels 
gelden: de rente is maximaal 30 jaar aftrekbaar; 

- Is de hypothecaire geldlening hoger dan de eigenwoningschuld, dan is over het 
meerdere de rente niet fiscaal aftrekbaar (gemengde lening); 

- Wet Hillen: wie geen of een heel lage eigenwoningschuld heeft, waardoor de 
inkomsten uit eigen woning (ewf minus aftrekbare rente en kosten) positief worden, 
krijgt een extra aftrekpost ten hoogte van dit bedrag om fiscaal neutraal uit te komen. 

De bijleenregeling kan de aftrek beperken: wie winst maakt (vervreemdingssaldo) bij de verkoop van 
zijn eigen woning krijgt daarmee een eigenwoningreserve. Deze wordt afgetrokken van de 
maximale eigenwoningschuld voor een daarna binnen drie jaar aan te kopen eigen woning. 

Vervreemdingssaldo = Netto verkoopopbrengst - Eigenwoningschuld  

 

Netto verkoopopbrengst = Verkoopprijs - Verkoopkosten  

 

Maximale eigenwoningschuld = Verwervingskosten eigen woning - Eigenwoningreserve 
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Hoofdstuk 5 Aflosvormen 



 

 

 

 

Levensverzekeringen kunnen ook ingedeeld worden op basis van wijze van uitkering: 

 
 
 

Erfbelasting Een uitkering uit een risicoverzekering kan belast zijn met erfbelasting. 

Een geldgever wil zeker stellen dat de overlijdensuitkering uit de verzekering gebruikt zal worden om 
de hypothecaire geldlening af te lossen. Daarvoor zijn twee manieren mogelijk: 

- Verpanding; 
- Partnerverklaring. 

Risico van inkomensdaling 
De financiële gevolgen van gebeurtenissen die te verzekeren zijn:  

- Overlijden; 
- Arbeidsongeschiktheid; 
- Werkloosheid; 
- Pensionering. 

Opbouw van vermogen in een kapitaalverzekering is in beginsel belast in box 3. Er is een 
uitzondering voor de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), deze valt in box 1 met een onder 
voorwaarden vrijgestelde uitkering. Wanneer een KEW meer uitkeert dan het vrijgestelde bedrag  
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Hoofdstuk 7 Toekomstvoorzieningen 



 

 

 

 

Bij een hypotheekadvies moet het door de AFM voorgeschreven adviestraject gevolgd worden: 
- Inventariseren; 
- Analyseren; 
- Adviseren; 
- Nazorg geven. 

Inventariseren 
De adviseur hypothecair krediet maakt gebruik van de al bij hem bekende gegevens over de klant. 
Deze controleert hij en vult hij aan tijdens het inventarisatiegesprek. Met het totaal aan informatie 
kan hij het klantprofiel opstellen, dat een beeld geeft van de: 

- Financiële positie; 
- Doelstellingen en wensen; 
- Risicobereidheid; 
- Kennis en ervaring. 

Aan de risico’s die kleven aan het afsluiten van een hypothecaire geldlening wordt specifiek aandacht 
besteed. Al tijdens de inventarisatie, waarin de adviseur hypothecair krediet bij de klant nagaat welke 
risico’s in zijn situatie relevant zijn en hoe de klant zich daarbij voelt. Het gaat daarbij om de volgende 
risico’s: 
- Overkreditering, met bijvoorbeeld als oorzaken: 

▪ Overbesteding; 
▪ Studieleningen. 

- Inkomensterugval: 
▪ Arbeidsongeschiktheid; 
▪ Werkloosheid; 
▪ Relatiebreuk; 
▪ Overlijden; 
▪ Risico’s afdekken met betalingsbeschermer, inbreng eigen geld, hulp van derden, 

minder uitgeven of andere oplossingen. 
- Betaalbaarheid: 

▪ Restschuldrisico; 
▪ Renterisico; 
▪ Budgetteren, administreren en sparen. 

Analyseren 
Bij het analyseren van de gegevens legt de adviseur hypothecair krediet het klantprofiel vast en 
maakt hij een helder overzicht van de risico’s. Ook schat hij de haalbaarheid in van de hypothecaire 
geldlening die de klant voor ogen heeft. 

Adviseren 
Vervolgens stelt de adviseur hypothecair krediet een hypotheekadvies op. Het schriftelijke deel van 
het advies kan zich beperken tot een cijfermatige uitwerking en het opsommen van 
productkenmerken, beter is een compleet adviesrapport. Dat bestaat uit: 

- Voorblad; 
- Inhoudsopgave; 
- Samenvatting; 
- Voorwoord; 
- Inleiding; 
- Inhoudelijke onderdelen; 
- Afsluiting; 
- Bijlagen. 

Bij een adviesrapport draait het niet alleen om de inhoud, het gaat ook om de presentatie. Een goed 
adviesrapport is: 

Hoofdstuk 8 Hypotheekadviestraject 



 

 

- Goed leesbaar; 
- Klantvriendelijk; 
- Aantrekkelijk. 

Nazorg geven 
Bij nazorg geven gaat het om het correct beheren van een afgesloten hypothecaire geldlening, en 
het doorvoeren van mutaties. Bij gewijzigde omstandigheden kan het zijn dat het klantprofiel 
aangepast moet worden. 

Adviesgesprekken 
Een adviseur hypothecair krediet voert veel gesprekken met klanten. Voor goede, klantvriendelijke 
en efficiënte gesprekken is een aantal vaardigheden van groot belang: 
- Voorbereiding van het gesprek 
- Verbaal communiceren: 

▪ Tempo; 
▪ Intonatie; 
▪ Volume; 
▪ Articulatie; 
▪ Non-woorden en aarzeltaal. 

- Non-verbaal communiceren: 
▪ Lichaamshouding; 
▪ Manier van kijken; 
▪ De gebaren die iemand maakt. 

- Stellen van de juiste vragen: 
▪ Luisteren; 
▪ Samenvatten; 
▪ Doorvragen; 
▪ Open/gesloten vragen. 

Structuur van het inventarisatiegesprek: 
- Sfeer maken; 
- Voorstellen; 
- Motivatie van het gesprek; 
- Werkwijze uitleggen; 
- Start met deelgebieden; 
- Procedure na het laatste deelgebied; 
- Samenvatten. 

Structuur van het adviesgesprek 
- Sfeer maken; 
- Terugkoppelen eerder gevoerd gesprek; 
- Wijzigingen/veranderingen; 
- Werkwijze uitleggen; 
- Start met deelgebieden; 
- Prijspresentatie; 
- Afsluiten. 

Slechtnieuwsgesprek 
- Korte introductie. 
- Slechte nieuws delen. 
- Emoties opvangen. 
- Eventuele argumenten toelichten. 
- Emoties opvangen. 
- Hoe verder? 

 

  



 

 

 Hoofdstuk 9 Van aanvraag tot aflossing 



 

 

 
Hoofdstuk 10 Nationale hypotheek garantie 


