
Antwoord vraag 1: 
1 Je geeft aan dat lage lasten tegenstrijdig zijn met het afdekken van alle risico’s en gaat met Dirk 

en Petra in gesprek over het stellen van prioriteiten. 
4 Je geeft aan dat je een analyse gaat maken welke risico’s er spelen voor Dirk en Petra en dat je 

daarna samen gaat kijken naar de mogelijke oplossingen en gevolgen voor de maandlasten. 
 

Als een klant een tegenstrijdig antwoord geeft, is het verstandig dit openlijk met de klant te bespreken. 
Als meerdere wensen niet verenigbaar zijn, kan alleen de klant aangeven wat prioriteit heeft. Door dit 
open met de klant te bespreken, worden onmogelijkheden meteen duidelijk. De klant verwacht op 
deze manier geen zaken van jou, die je niet kunt waarmaken.  
Tussen de wensen van de klant, de eisen van de hypotheekverstrekker, de eisen van de Autoriteit 
Financiële Markten/Wet op het financieel toezicht (AFM/Wft) en je eigen professionele opvattingen, 
moet een balans worden gevonden. Daarom is het nodig eerst gegevens en wensen te inventariseren 
en dan een analyse te maken van de risico’s die de klant loopt en kan dragen. Je moet de relatie 
leggen tussen de kosten voor het afdekken van risico’s en de maandlast. Het kost geld om risico’s af 
te dekken, dat vinden de meeste klanten normaal. Die lasten behoren uiteindelijk tot de lasten om in 
de woning te kunnen (blijven) wonen. Deze zijn onderdeel van de totale lasten voor de klant, samen 
met de maandlasten voor de hypotheekrente en aflossing/premie.  
Antwoorden 2 en 3 gooien als het ware de deur dicht. Je achterhaalt hiermee niet waar de echte 
prioriteit ligt en bereikt niet het begrip van de klant voor de passende oplossing. 
 
Toetsterm 3a.1 
 
Antwoord vraag 2 
Het juiste antwoord is: 1.  
Als jullie kiezen voor een variabele rente, lopen jullie een onverantwoord risico. Bij toekomstige 
rentestijging lopen jullie het risico dat je maandlast niet meer kan betalen. 
 
Als Sjoerd en Anne kiezen voor een maandlast die is gebaseerd op een variabele rente, is er sprake 
van een onverantwoord risico. De huidige maandelijkse woonlasten, zoals betalingen om de 
achterstand in te lopen en de betalingen voor het krediet, leiden al tot weinig marge. Als de rente gaat 
stijgen, worden de maandlasten zeer waarschijnlijk te hoog. In deze situatie is er dan sprake van een 
stijging die financieel niet verantwoord is. Het voorkomen van voorzienbare teleurstellingen!  
De geldverstrekker accepteert tijdens het inlopen op de betalingsachterstand in de meeste gevallen 
niet opnieuw een betalingsachterstand. Echter de stijging van de maandlast betekent niet met 
zekerheid dat je achterstand gaat oplopen. Antwoord 2 is daarmee te stellig. 
Als ze kiezen voor variabele rente gaan ze niet in op jouw advies, maar wijken ze daarvan af. Bij 
afwijking van het advies is het verstandig om de klant hiervoor te laten tekenen. De klant tekent ervoor 
dat hij zich bewust is van het feit dat hij afwijkt van jouw advies en dat hij gewezen is op de risico’s die 
dit met zich meebrengt. Jouw advies aanpassen, is in dit geval sowieso geen optie. Dat kan 
bijvoorbeeld wel als blijkt dat je uitgegaan bent van verkeerd geïnventariseerde gegevens of een 
onjuiste analyse. Dat is hier niet het geval.  
In dit geval moet je bij je advies blijven gezien het betalingsgedrag van de klant in het verleden en niet 
mee gaan in de wens van de klant. 
 


